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The finite quantity of hydrocarbon fuels that are available, the increasing cost of such fuels, 

the harmful pollutants and greenhouse effect produced by combustion of such fuels, and as a result, 

the decreasing of oxygen content, global warming and negative environmental impact, together 

indicate that it is necessary to develop alternatives to the power sources in current widespread use. 

This is especially crucial in agriculture, where the ecological aspect is the most essential for human 

health and sustainable development. One alternative that has been investigated is the use of 

cryogenic power systems, a concept in which a cryogenic substance is used as a working fluid and 

free heat energy is taken from the environment, specifying the working cycle opposite to internal 

combustion engines.  

 

 
 

Fig. 1. Schematic flowchart of the automotive cryogenic power system 

 

Examples of such power systems include those that utilize liquid nitrogen (LN2) to propel 

vehicles that have been designed and built in the USA at the University of North Texas (UNT), the 

University of Washington, and in the Ukraine by the Kharkov Research Team (KRT), including 

leading Kharkov research and academic institutes [1-4]. In the power systems of these vehicles, 

liquid nitrogen, which has a boiling temperature of 77 K (-196 ºС), is stored at the cryogenic tank 

and can be easily vaporized in the evaporator, due to heat exchange with the environment. The 

gaseous nitrogen obtained has increased pressure, and after heating in the heat exchanger, it is 

supplied to the pneumatic engine, where it can produce useful work (see Fig.1). The same power 
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system can operate on compressed air, which can be stored in light carbon fiber-reinforced plastic 

high-pressure vessels, which are well represented in industry. 

The international research team KRT-UNT proposes the development of an environmentally 

friendly cryogenic propulsion system, operating on liquid nitrogen or compressed air, which can be 

used for ecologically clean production in agriculture. For the first stage of the project, theoretical 

calculations of the efficiency of propulsion system and gas consumption will be carried out. For the 

second stage, a working model of the cryogenic propulsion system will be designed, assembled and 

tested with measurements of its main operating and power characteristics. The purpose the project 

is to improve the environmental sustainability and ecology by the development of appropriate 

scientific and technical bases of a cryogenic/pneumatic power source for robust ecologically 

friendly and fire-safe machines, the construction of vehicles and trucks for agricultural purposes not 

requiring the usage of the hydrocarbon fuels or chemical batteries, and the demonstration of their 

usage with low operating costs relative to existing vehicles and trucks. 

 

Advantages in agriculture and rural areas: 

 

(1) Sustainable development of local areas; (2) using renewable energy sources; (3) unrestricted 

nitrogen deposits in the atmosphere; (4) using the same LN2 reservoirs as for food cooling and 

storage; (5) no pollution along with easy operation; (6) reduction in noise; (7) significantly-

reduced dependence on gasoline; (8) possibility of using low nighttime prices of electricity; (9) 

convenient energy storage;  (10) the exhaust of a cryogenically-powered vehicle could be used to 

begin cooling freshly picked fruits and vegetables for a greater degree of preservation before 

canning or freezing, and (11) relatively low prices for manufacturing and liquefaction. 

 

Subjects of research and implementation: 

 Non-polluting pneumatic grass movers, based on tractors, which have been used for some 

hours in a week and do not need large vessels. They can be easy charged by the compressor in 

a garage anywhere by using electricity. 

 Environmentally-friendly cryogenic or pneumatic tractors for agricultural purposes with local 

fueling by liquid nitrogen. Usually they are working not far from the farm and can be easily 

refueled throughout the day by using the same LN2 reservoirs as for cooling the products. 

 Farm working equipment, which often has hydraulic drive and could be replaced by carefully-

controlled pneumatic equipment.  

Energy storage by compressing the air or liquefying nitrogen for automotive propulsion 

systems proposed above, by using wind or solar local power stations. This can avoid utilization of 

electrical energy in expensive and short-lived chemical batteries. Here we can propose an entire 

green cycle of producing and utilizing energy for agricultural purposes. 
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It is well known that pneumatic engines, operating on compressed air, possess certain 

advantages relatively to the internal combustion engines, which nowadays are widely used in 

automotive transport. Firstly, the pneumatic engines are absolutely not polluting and friendly to the 

environment. Secondly, they have higher efficiency and pick-up coefficient at the same power. 

Third, the pneumatic engines are much simpler in design, easier to operate and have a longer life 

operation, since working in temperature conditions close to ambient temperatures. 

Thus, the using of pneumatic and cryogenic propulsion systems for the vehicles seems to be 

one of the most promising directions in the development of non-polluting transport [1-3]. The main 

difficulty in solving of this problem is the absence of effective industrial pneumatic engines with 

power 5-40 kW, suitable for application in autonomous transport systems. Thus, the development of 

adequate mathematical model and computer simulation of the pneumatic engine are relevant to the 

design of such engines and creating cost-effective and efficient power systems, applicable at the 

energetic industrial sector as well. Hopefully, it can significant contribute and to the further 

development of air compressors with the aim of further optimization and reduction of energy 

consumption. 

The purpose of this investigation was to calculate the dynamic characteristics of the piston 

pneumatic engine with a crank mechanism, taking into account gas-dynamic processes in the 

working cylinders, the kinematics of the mechanism and algorithm of the inlet and exhaust valves 

operation, with the subsequent rationalization of the operating cycle. At the same time the 

objectives of the study were to develop a mathematical model for predicting the dynamic processes 

in the considered pneumatic engines, both at the steady and transient regimes, with the appropriate 

computer modeling and calculation of basic thermodynamic and operational characteristics. 

As a result, the adequate mathematical model was developed and the main operational 

characteristics of the pneumatic engine with crank mechanism were calculated. The calculated PV- 

diagram of the working cycle of the considered pneumatic engine is presented on the fig. 1. 

Fig. 2 shows calculations of changing pressure in the working cylinder with the angle of 

rotation of the crankshaft. 

In a conclusion it’s necessary to point out, that a mathematical model for investigations of 

dynamic processes in piston pneumatic engine with crank mechanism, accounting gas-dynamic 

processes in the working cylinders and kinematics of the mechanism, as well as the peculiarities of 

the inlet and exhaust valves operation, has been presented. A corresponding computer code in 

MATLAB-SIMULINK software has been developed and computer simulation of the pneumatic 

engine for steady operation has been accomplished. As a result of numerical calculations the main 

thermodynamic characteristics and PV diagram for the developed experimental two cylinders 

pneumatic engine of 750 cc were obtained. It has been shown that the choice of rational design 

parameters, gas distribution system and the algorithm of the inlet and exhaust valves operation are 

critical to the high efficiency performance of the engine. It was obtained that with the given design 

parameters of the engine, the filling factor of the diagram at the maximum frequency (600 rpm) is 

0.73, which is much higher than the same parameters for internal combustion engines. This means 

great prospects in the development of this environmentally friendly technology. 
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Fig.1 . PV-diagram of the working cycle of the considered two cylinders pneumatic engine 

 

 

Fig. 2.  Pressure in working cylinder of the pneumatic engine 
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В 2011 році ПІВДЕНДІПРОНДІАВІАПРОМ відмовився від послуг централізованого 

опалення адміністративного корпусу. Ця будівля має 7 поверхів з висотою стелі в 4 метри 

загальною площею близько 2000 м
2
. Її було зведено в 1975 році, в 2017 році проведено 

утеплення стін мінеральною ватою товщиною 100,0 мм та замінені вікна на пластикові 

склопакети. Замість централізованого застосовувалося електричне опалення з використанням 

гідродинамічних роторних джерел тепла виробництва ПАТ «РВС Україна» [1]. Подібні 

джерела здійснюють механічну активацію води всередині герметичної порожнини статора 

завдяки обертовому ротору, привід якого здійснює потужний електричний двигун [2]. 

Температура води  після проходження статорної порожнини підвищується.  

Створена на основі гідродинамічних джерел опалювальна система має оригінальну 

конструкцію з двома замкнутими водними контурами: коротким і розгалуженим. Ці контури  

поєднано між собою тепловою взаємодією через пластинчатий теплообмінник 

максимальною потужністю приблизно 250 кВт. Короткий контур циркуляції води 

складається з статорних порожнин трьох джерел тепла, з’єднаних паралельно, і включає 

також накопичувальний бак ємністю 300 літрів та секцію нижчого тиску згаданого вище 

пластинчастого теплообмінника. Привід ротора кожного джерела здійснюється електричним 

двигуном змінного трифазного струму, потужністю 37,0 кВт. Циркуляція води через  

статорну порожнину джерела є вимушеною, її забезпечує індивідуальний насос. Обладнання, 

поєднане коротким контуром, компактно розташоване в підвальному приміщенні. 

Розгалужений контур складається з циркуляційного насосу, з’єднувальних трубопроводів, 

1800 секцій радіаторів алюмінієвих Armatura 500х100 (виробництво Польщі), секції 

підвищеного тиску пластинчастого теплообмінника та водного накопичувача теплоти 

об’ємом 6000 літрів з якісною теплоізоляцією. Відповідне обладнання забезпечує достатньо 

рівномірний обігрів робочих кімнат на всіх поверхах будівлі.  

Привідні двигуни системи опалення повністю знеструмлюються на періоди доби від 

8
00

 до 11
00

 та від 20
00

 до 22
00

. У вранішні пікові години повністю використовується теплота з 

накопичувача. Об 11
00

 за відносно  теплої погоди включається одне гідродинамічне джерело, 

за прохолоднішої – два. Після перехідного режиму температура подачі води на радіатори 

підвищується до рівня в середньому 49 – 52°С. Різниця температур потоку води 

розгалуженого контуру між подачею і виходом з теплообмінника складає близько 10°С. 

Автоматика знеструмлює двигуни у разі, коли температура подачі води перевищить 65°С. 

В нічний час завдяки неперервній роботі привідних двигунів теплота, генерована 

активованою водою короткого контуру, акумулюється шляхом нагріву води акумулятора. 

Витрата нагрітої води розгалуженого контуру на опалення приміщення зменшується; при 

цьому температура в ньому знижується в середньому на 2 – 3 градуси. Такому режиму 

експлуатації відповідають понижені втрати теплоти будівлею; фізичний ефект підсилюється 

економічним чинником тарифу в 0,4 від 1-зонового.  

Негативний експлуатаційний наслідок полягає в необхідності додаткового нагрівання 

будівельних конструкцій в першій половині дня кожної доби. Застосована гідродинамічна 

система опалення, в цілому, цю проблему успішно вирішує. Накопичення тепла в 

акумуляторі після 11
00

 теж здійснюється, але у більш повільному темпі, ніж в нічний час, що 

дозволяє послабити негативний вплив перехідного теплового режиму будівельних 

конструкцій при відключені привідних двигунів гідродинамічних джерел з 20 до 22
00

.  
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Контроль споживання електричної енергії здійснюється лічильниками двох різних 

типів. Споживання привідними електричними двигунами системи опалення фіксується 

лічильниками  3-зонного тарифу; споживання електроенергії іншими електричними 

приладами – лічильниками 1-зонного незмінного тарифу. На рисунку нижче зображена 

ступінчаста діаграма споживання електричної енергії протягом опалювального сезону 2017 -

 2018 років. Для квітня місяця наведені дані 2017 року, які дещо завищують 

енергоспоживання, бо система опалення в теплому квітні 2018 року не включалася. 

Структура представлених даних дозволяє 

оцінити вклад у повне енергоспоживання витрат 

електричної енергії на потреби опалення, з 

деталізацією часток за пільговим і підвищеним 

тарифами. У відносно теплі грудень і січень 

приблизно 2/3 від енергоспоживання на потреби 

опалення вдалося здійснити за пільговим тарифом. 

Споживання електроенергії за підвищеним 

тарифом практично вдалося уникнути. Виключення 

складає березень 2018 року. Причина полягає в 

аварії електричної частини системи опалення, коли 

протягом декади майже безперервно працювало 

лише одне гідродинамічне джерело.  

Наведена графічна інформація свідчить про 

незвичність експлуатаційних характеристик 

гідродинамічної системи опалення. Так 

споживання нею електричної енергії помітно 

перевищило її споживання іншими електричними 

приладами лише протягом березня.  Варто 

зауважити, що за нештатного режиму роботи 

системи опалення, в березні споживання інших 

електричних приладів зменшилося відносно січня і 

лютого. У лютому переважання потреб системи 

опалення склало лише 18%. В середньому за 

найбільш прохолодні місяці опалювального сезону 

(грудень-березень) перевищення склало 1,12 рази. 

Аналогічні показники для на порядок 

крупніших за корисною площею і об’ємом корпусів 

ХНУ ім. В.Н Каразіна, головного (майдан Свободи 

№4) і північного (майдан Свободи №6), 

відповідають перевищенню споживання теплоти в різні місяці від 2,5 до 12,4 раз і вище. В 

середньому перевищення споживання теплоти в холодні грудень-березень опалювального 

сезону складає 6,4 рази для головного і 4,7 для північного корпусів. При цьому питоме 

споживання енергії на опалення 1,0 м
2
 порівнюваних гідродинамічної і традиційних систем є 

приблизно однаковим, незважаючи на відмінність у габаритах будівель на порядок. Фізичні 

причини досягнутих характеристик потребують подальших детальних досліджень. 

 

Література 

 

1. Патент України на корисну модель UA №117364. F24J3/00, F24D3/02. Вихровий тепло 

генератор / Демченко О.В. Слободянюк А.А. опубл. 26.06.2017. Бюл. №12. 

2. Горпинко Ю.И., Кравченко О.В. Энергоэкологические аспекты применения роторных 

гидродинамических парогенераторов с внутренней сепарацией паровой фазы / 

Ю.И., Горпинко, О.В.Кравченко – Энергоэффективность и ресурсосбережение: Научно-техн. 

журнал. – К.: Институт газа НАН Украины – 2011. – №6 – С. 11 – 22. 
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УДК 621.165 

Визначення ефективності складного термотрансформатора 

охолоджувального призначення, активованого теплотою 
Ю.І. Горпинко

(1)
, В.П. Сарапин

(2)
, О.В. Сенецький

(2)
 

(1)
 – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

(2)
 – ІПМаш ім. М.А. Підгорного НАН України  

yugorpinko@ukr.net;  sarapin@email.ua; aleksandr-seneckij@ukr.net 
 

Актуальною задачею сучасних енергетичних технологій є утилізація теплоти низького 

температурного потенціалу техногенного походження (вторинні енергетичні ресурси) 

і природного походження (променева енергія Сонця, геотермальні джерела). Одним з 

напрямів її вирішення є створення складних термотрансформаторів охолодження, 

активованих теплотою. Найбільш застосованими з активованих теплотою (АТ) 

охолоджувачів, натепер є абсорбційні холодильні машини (АБХМ). Розвиваються також і АТ 

системи охолодження місцевого застосування, в яких явно реалізовані принаймні один 

прямий (силовий) і один зворотний (холодильний) термодинамічні цикли. Їх споживацькі 

характеристики суттєво залежать від змін температури і потужності джерела компенсативної 

теплоти. Натепер є відсутньою проста аналітична методика оцінки термодинамічної (за 2
-м 

Законом) ефективності АТ системи охолодження з генерацією власної та споживанням 

зовнішньої роботи, яка переходить з режиму енергоспоживання в режим когенерації 

механічної роботи. Це ускладнює представлення характеристик діючих [1] чи перспективних 

віртуальних зразків. 

В доповіді запропоновані формули для представлення характеристик широкого класу 

АТ систем охолодження з використанням 1
-го

 та 2
-го

 Законів термодинаміки. Ці формули 

пов’язано між собою спільно використаними показниками роботи АТ охолоджувачів. Вони є 

придатними для оцінки досконалості складних термотрансформаторів, пов’язаних тепловою 

взаємодією з трьома джерелами теплоти постійної температури та механічною взаємодією з 

умовною силовою системою. Механічна потужність останньої дорівнює різниці між власною 

генерацією роботи складним термотрансформатором і споживанням ним потужності 

зовнішнього двигуна. 

Викладки проведено у вигляді притаманному англомовній літературі. Представлення 

характеристик складного АТ термотрансформатора з використанням виключно складових 

його енергетичного балансу (за 1
-м

 Законом) пропонується виконувати у формі, наближеній 

до коефіцієнта перетворення (англ. – coefficient of performance абр. COP) цієї 

охолоджувальної системи в цілому: 
 

СОРS = (Qc + W∑) / Qkom = Qc (1 + k) / Qkom,              (1) 
 

де Qc – холодопродуктивність (індекс с – від англ. cooling); W∑ – механічна потужність, 

додатково до потоку компенсаційної теплоти споживана АТ охолоджувачем від зовнішнього 

двигуна для забезпечення енергетичних потреб зворотного циклу, чи додатково генерована 

прямим циклом на потреби зовнішнього споживача; Qkom – потік компенсаційної теплоти, 

k = W∑ / Qc – показник когенераційного ефекту, який має позитивну величину при 

виробництві механічної роботи, і негативну – при її споживанні. Форма СОР має перевагу 

наочного співставлення корисних енергетичних ефектів з необхідним споживанням енергії 

(компенсаційної теплоти, і, додатково, – механічної потужності при від’ємних значеннях k). 

Для визначення ефективності згідно з 2
-м

 Законом було аналітичним шляхом виведено 

наступну формулу, в якій втрати ексергії ураховуються неявно шляхом співставлення 

реального коефіцієнта перетворення і теоретичного СОР циклу Карно-Карно: 
 

η
s
II = СОРS / СОР

the
S = {Qc Тkom / (Тkom – Тenv)}(k + (Тenv – Тс) / Тс) / Qkom, (2) 

 

де η
s
II – ефективність за 2

-м
 Законом системи охолодження в цілому; СОР

the
S – 

теоретичний коефіцієнт перетворення ідеальної системи з такими ж, як і у порівнюваної 

реальної споживацькими ефектами; Tkom, Tenv, Тс – температури джерела компенсаційної 

теплоти, довкілля (environment) і реалізації холодопродуктивності (cooling), відповідно. 

mailto:yugorpinko@ukr.net
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Враховуючи можливий випадок нульової холодопродуктивності, (2) зручніше записати як: 
 

η
s
II = W∑ Тkom /{Qkom(Тkom – Тenv)}+Qc Тkom (Тenv –Тс)/{Qkom Тс (Тkom – Тenv)}.  (3) 

 

Така форма дозволяє уникнути невизначеності η
s
II складного термотрансформатора, 

яка має чисто математичну природу. У випадку, коли Qc = 0, запис (3) переходить в 

загальновідому формулу для ефективності за 2
-м

 Законом простого силового циклу. 

З (1) та (2) можна отримати формулу для розрахунку теоретичного коефіцієнта 

перетворення складного АТ термотрансформатора в режимі холодильної машини: 
 

СОР
the

S = {(1 + k)·Тс (Тkom – Тenv)} / (Тkom (k Тс + (Тenv – Тс)).   (4) 
 

У випадку енергетичної автономності АТ охолоджувача показник k стає рівним до 

нуля. Тоді запис (4) спрощується до виду коефіцієнта перетворення теоретичного 

термотрансформатора Карно-Карно, який функціонує у режимі холодильної машини [2]. 

Розрахунковий приклад 1. Оцінка термодинамічної досконалості активованого 

теплотою термотрансформатора охолодження із заданим виробництвом механічної роботи. 

Дано. Температура джерела компенсаційної теплоти складає 100 ºС, температура 

довкілля +40 ºС, а температура охолодження +10 ºС. Бажаний коефіцієнт когенерації 

становить 1,0 тобто і холодопродуктивність, і механічна потужність мають складати по 

1,0 кВт. 

Визначити: термодинамічну ефективність когенераційного охолоджувача в цілому 

при споживанні задля досягнення двох корисних ефектів 20,0 кВт компенсаційної теплоти. 

Розв’язок. За (4) визначаємо теоретичний коефіцієнт перетворення СОР
the

S, який 

відповідно до вихідних даних дорівнює 0,291. Прогнозоване (1) для СОРS значення складає 

0,1. Ефективність за 2
-м

 Законом довільного термотрансформатора в цілому η
s
II згідно 

середнього  запису рівності (2) буде становити 0,3436. Безпосередній розрахунок за правим 

записом (2) дає такий же результат. 

Розрахунковий приклад 2. Порівняння наближеного і точного розрахунків 

ефективності за 2
-м

 Законом промислової АБХМ.  

Дано. Промислова АБХМ– HD3-63E-LC  споживає 1,4 кВт компенсаційної теплоти на 

1 кВт холодопродуктивності. Задля досягнення холодопродуктивності 3,0 МВт вона 

споживає 22,6 кВт електроенергії. Середня температура спожитої теплоти складає +110 °С, 

температура реалізації холодопродуктивності +10 °С, а температура природного 

теплоприймача для скидання теплоти становить +30°С. 

Визначити. Вплив на термодинамічну ефективність АБХМ нехтування споживанням 

нею електроенергії за визначених кліматичних умов. 

Розв’язок. Згідно зі спрощеним (k = 0) розрахунком за (4), теоретичний коефіцієнт 

перетворення СОР
the

S = 2,956. Уточнений розрахунок теоретичного коефіцієнту 

перетворення з використанням поправки k = 0,007533 щодо споживання електроенергії дає 

величину 3,284. 

Згідно з (1) значення СОР
реал

 = 1/1,4 = 0,7143 кВт/кВт за умови нехтування спожитою 

електроенергією; уточнений коефіцієнт перетворення реального пристрою – 0,7089. 

Ефективність за 2
-м 

Законом згідно середнього запису (2) складає η
s
II = 0,7143 / 2,956 = 0,2416 

за спрощеним розрахунком; за уточненим – η
s
II = 0,7089/ 3,284 = 0,2159. Урахування 

споживання електроенергії за визначених технологічних і кліматичних умов зменшує 

розрахункову величину ефективності на (0,2416 – 0,2159)/0,2416 = 10,6 %. 
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З розвитком технології і з’ясуванням фізичних основ твердофазного з’єднання 

різнорідних металевих матеріалів у вакуумі, активованого механічною і термічною 

обробкою, відкриваються нові можливості для конструкційних рішень в термоелектричній 

генерації [1]. Зокрема показано, що найпростіші термоелектричні перетворювачі (ТЕП) 

макроскопічних розмірів, виготовлені на основі біметалу залізо-мідь, розвивають термоЕРС, 

близькі за значеннями до термоЕРС аналогічних ТЕП  на основі звичайних термопар. При 

цьому наявність межі поєднання матеріалів, ширина якої, зазвичай не перевищує п’яти 

мікрон (див. Рис. 1), ніяким чином не проявляється у фізико-технічних характеристиках 

найпростіших ТЕП.  

 

 
 

Рис. 1. Спектри мікрорентгеноспектрального аналізу поблизу межі поєднання металів у 

твердій фазі: 12Х18Н10Т (нержавіюча сталь) – Cu [2]. 

 

Технологічні можливості з’єднання кількох різнорідних металів, навіть взаємно 

нерозчинних, у звичайному розумінні даного терміну, дають змогу отримувати 

конструкційні матеріали не лише з новими механічними, а й з термоелектричними 

властивостями.  Добре відомо, що з’єднання термоелектричної пари третім провідником, за 

умови, що місця контактів знаходяться за однакової температури, жодним чином не повинно 

впливати на значення диференційної термоЕРС даної пари. Цей факт покладено в основу ідеї 

використання третього матеріалу для створення ТЕП «нової архітектури» (див. Рис. 2) з 

покращеними властивостями.  
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Рис. 2. Схема термоелектричного перетворювача нового типу (чорним і синім позначено 

матеріали термоелектричної пари, червоним – з’єднувальний провідник, білим – ізолятор) 

 

Технічна недосконалість даної конструкції, зумовлена паралельним підключенням 

шарів послідовно з’єднаних термоелементів, а також відсутність наукового аналізу 

термодинамічної ефективності подібних ТЕП спонукали до детальної проробки даної ідеї з 

метою подальшої оптимізації потужності ТЕП, які можуть бути виготовлені за технологією 

твердофазного з’єднання матеріалів. 

В даній роботі запропоновано конструктивне вирішення термоелектричного 

перетворювача на основі двох металевих матеріалів, поєднаних у твердій фазі третім [3], у 

оригінальній компоновці, що отримала назву триплексної. Велика їх кількість формує 

мультиплексну систему ТЕП. Проведено термодинамічний аналіз ефективності 

термоелектричного перетворення енергії і виявлено принципову можливість збільшення в 

рази термоелектричної добротності у порівнянні з аналогічними ТЕП на основі звичайних 

термопар. Встановлено фактор форми, що визначає максимальне значення термодинамічного 

ККД ТЕП. Обговорені передумови виготовлення ТЕП за розробленою технологією 

твердофазного з’єднання металів. Наведено оцінки конструкційних параметрів 

мультиплексної системи ТЕП на основі термоелектричної пари залізо-константан, поєднаної 

сплавом Х-17 (нержавіюча сталь), у порівнянні з ТЕП на основі  аналогічних термопар і 

показана принципова можливість здешевлення в рази термогенеруючих пристроїв, як за 

рахунок суттєвого зменшення маси конструкції, так і за рахунок мінімізації вкладу дорогих 

матеріалів термоелектричної пари.  
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На сьогоднішній день електроенергія грає дуже важливу роль в життєдіяльності 

людини. Світ повний технологій, які щодня рятують життя і здоров'я, виконують небезпечну 

і шкідливу роботу замість людини і допомагають у всіх сферах діяльності. Все це вимагає 

величезних ресурсних витрат. 

Прогнозування грає ключову роль при формуванні балансу електроенергії в 

енергосистемі. Баланс виробництва і споживання електроенергії - це основа технологічної 

стійкості енергосистеми. Правильний прогноз дозволяє забезпечити оптимальний розподіл 

навантаження між об'єктами енергосистеми. Це дає можливість керувати вартістю покупки 

електроенергії переводячи, наприклад, основні обсяги генерації електроенергії в години і 

зони оптового ринку енергії з найменшою ціною. Серед всіх методів особливо виділяється 

метод на базі штучних нейронних мереж, що дозволяє встановлювати зв'язки між вихідними 

параметрами системи і вхідними факторами. Такі зв'язки дозволяють обчислити майбутні 

значення параметрів. В основі мережі лежить елементарний перетворювач, штучний нейрон 

за аналогією з його біологічним прототипом. Структуру нейронної мережі можна описати 

наступним чином. Мережа складається з декількох шарів: вхідного, внутрішніх (прихованих) 

і вихідного. Вхідний шар реалізує зв'язок з вхідними даними, вихідний - з вихідними. 

Внутрішніх шарів може бути від одного і більше. У кожному шарі міститься декілька 

нейронів. Між нейронами є зв'язки, звані вагами. При плануванні електроспоживання 

необхідно якомога точніше визначити фактори, що впливають на складання прогнозу. 

Привабливість застосування штучних нейронних мереж складається в можливості 

використання великої кількості різноманітних вхідних параметрів. Велике значення на 

споживання електроенергії надають кліматичні умови.  

Класично, для прогнозування часових рядів використовують мережу з навчанням по 

методу зворотнього поширення помилки. Модель мережі представлена нижче: 

 

 

mailto:g1lmer2712@gmail.com
mailto:i.garyachevskaya@karazin.ua
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Алгоритм навчання мережі є таким: 

Мережа має множину входів. 

1) Пронумеруємо усі вузли, як входи так і виходи від 1 до N. 

2) Позначимо  гу зв'язку, що з'єднує два вузли, i та j. 

3) Позначимо  вихід вузла к. 

4) Позначимо  як приклад відповіді мережі. 

Тоді функція помилки згідно з методом найменших квадратів є 

 

 

 
 

Зрозуміло, що нам необхідно знайти мінімум цієї помилки. 

Для цього нам необхідно рухатися в напрямку, протилежну градієнту, тобто додавати 

до кожної ваги 

 

. 

Але якщо ми розробимо декілька мереж з різними початковими вагами та зміщенням, 

а потім розрахуємо для кожної мережі свою вагу, то зможемо в середньому підвищити 

степінь прогнозування задіючи закон великих чисел. 

Розглянемо приклад річного прогнозування електроспоживання з застосуванням 

нейронних мереж для одного х корпусів Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна: 
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УДК 620.92; 537.3 

Особенности однопроводной системы передачи электрической энергии  

И.Н.Кудрявцев, Е.С.Нестерцова 

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, г.Харьков 

arkaim7373@gmail.com 
 

Целью данной работы являлась изучение возможности однопроводной передачи 

электрической энергии и исследование соответствующих физических и энергетических 

характеристик. 

В ходе работы был разработан и изготовлен оригинальный экспериментальный стенд, 

представленный на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1 Схема экспериментального стенда по однопроводной передаче электроэнергии 

1 - измеритель потребляемой мощности; 2 - лабораторный блок питания; 3 - 

генератор электромагнитных сигналов; 4 - цифровой осциллограф; 5 - усилитель 

мощности; 6,7 – высоковольтные трансформаторы, соединенные одним проводом; 

8-  электрическая нагрузка. 
 

В качестве высоковольтных трансформаторов применялись воздушные 

трансформаторы Тесла и промышленные телевизионные трансформаторы типа ТВС-

110ПЦ15 на ферритовых сердечниках. При этом было установлено, что применение 

трансформаторов ТВС-110ПЦ15 в диапазоне частот 15-80 кГц обладает существенными 

преимуществами, поэтому дальнейшие экспериментальные исследования были проведены с 

применением данных трансформаторов.  

В экспериментах по измерению максимальной передаваемой мощности 

использовалась однопроводная линия длиной 1 м с медным одножильным проводом 

сечением 2,0 мм
2
. При этом в качестве источника питания применялся лабораторный блок 

питания с напряжением 12 В, а в качестве нагрузки – автомобильные лампы накаливания 

мощностью 10 Вт и 21 Вт. В работе использовался разработанный авторами цифровой 

генератор электромагнитных сигналов прямоугольной формы с выходным каскадом на 

мощных полевых транзисторах MOSFET, который позволял менять частоту сигналов от 1 Гц 

до 150 кГц, обеспечивая выходную мощность до 50 Вт.  

В результате проведенных измерений для однопроводной линии на рис. 2 

представлена зависимость отношения выходной мощности от частоты передаваемого 

электромагнитного сигнала с подключѐнной в выходном контуре электрической нагрузкой – 

лампой накаливания мощностью 10 Вт.  

https://teacode.com/online/udc/62/620.html
https://teacode.com/online/udc/53/537.6.html
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Рис. 2. Измеренная зависимость выходной мощности передающей системы от рабочей 

частоты генератора 
 

Как видно из рис. 2, основной максимум выходной мощности соответствует частоте 

45 кГц и носит явно выраженный резонансный характер. Сравнивая измеренные 

экспериментально мощности на входе и выходе системы в условиях резонансной передачи 

электрической энергии, был рассчитан КПД установки, который достигает 85%.  

Кроме того, было установлено, что при увеличении длины линии до 20 м с 

использованием одножильного медного провода сечением 2,0 мм
2
 мощность на выходе 

снижается всего на 30%. Однако применение металлокерамических резисторов в качестве 

сопротивления передающей линии номиналом до 10 кОм практически не сказывается на 

работе передающей системы (см. рис. 3). 
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Рис. 3 Зависимость выходной мощности передающей системы от логарифма подключенного 

сопротивления для активной нагрузки - лампы накаливания мощностью 21 Вт. 
 

Результаты данной работы могут найти практическое применение как в области 

альтернативной, так и традиционной энергетики, например, для электризации удаленных и 

труднодоступных регионов, использовании проводящих каналов, сформированных лазерным 

излучением, создании глобальных и локальных информационно-коммуникационных систем 

связи по однопроводным линиям и т.д. 
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УДК 519.612.4 

Применение квазилокальных аффинных преобразований  

при неточно заданной геометрии  
А.И. Вайсбурд, Т.Г. Вихтинская, Е.И. Малыхина, К.Э. Немченко  

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина 

nemchenko@karazin.ua 

 

В докладе представлены результаты исследования и практического применения в 

области томосинтеза нового метода восстановления трехмерной структуры исследуемого 

объекта. Метод заключается в применении квазилокальных аффинных преобразований с 

предварительной геометрической калибровкой при условии неполной информации о 

геометрии прибора. В работе проведена проверка данного метода и его сравнение с уже 

существующими методиками.  

Во многих областях техники, таких как теплоэнергетика, машиностроение, 

энергоаудит, и науки, таких как медицина, геофизика, астрофизика, промышленная 

дефектоскопия, диагностика плазмы и других, возникает проблема определения внутренней 

структуры объекта. Для решения данной задачи во многих случаях являются 

неприемлемыми прямые методы исследования, связанные с разрушением объекта, поэтому 

создаются специальные системы получения данных. Физический принцип этих систем 

состоит в использовании воздействия, представляющего собой процесс произвольной 

природы (излучение, волновое поле и т.д.), и последующей регистрацией отклика этого 

процесса на объект. 

Важную роль в определении внутренней структуры объекта играют исследования 

связанные с определением 3D–функций истинного распределения таких параметров как 

температуры, плотности, концентрации компонент в объемах исследуемых объектов. 

Возможность получения такого рода данных позволяет разрабатывать новые, более точные 

модели физических объектов, глубже понимать физические процессы и явления 

протекающие в них. Поэтому, разработка новых методов для решения задач реконструкции 

функций распределения исследуемых объектов является актуальной задачей. 

Основной идеей работы является применение квазилокальных аффинных 

преобразований. Для этого проводится предварительная геометрическая калибровка 

измерительного прибора с помощью специально разработанного тест – объекта. В 

дальнейшем, данные калибровки используются для восстановления трехмерной структуры 

исследуемого объекта. Сутью квазилокальных аффинных преобразований является 

интерполяция данных между калибровочными реперными точками в локальной области. В 

данной работе предлагается новая методика одновременной аппроксимации параметров 

интерполяционной формулы, которая описывает геометрическое устройство измерительного 

прибора. В работе проведена проверка данного метода и продемонстрировано качественное 

улучшение восстановлении трехмерной структуры объекта по сравнению с уже 

существующими методиками. 

Результаты данной работы являются основой для дальнейшего исследования вопроса 

о восстановлении внутренних структур объектов. Следующим шагом должно стать изучение 

применимости предложенного метода в случае необходимости проведений интерполяции 

данных при неточной начальной геометрической калибровке. Необходимо будет оценить 

возможные потери точности в данных случаях и провести аналитическое и 

экспериментальное сравнение существующих и предложенного методов восстановления. 
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УДК 539.377:539.381 

Сингулярні інтеграли в аксіально-симетричних задачах теорії пружності 
А.О. Караєв, О.О. Стрельнікова 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків 

Iнститут проблем машинобудування iм. А. М. Пiдгорного НАН України, м. Харків 

a.karaiev@karazin.ua 

 

Метод інтегральних рівнянь є одним із найпопулярніших методів чисельного 

моделювання різних задач механіки та фізики. Величезним досягненням, що приваблює 

вчених з усього світу, є можливість розглядати не сам регіон, у якому необхідно розв’язати 

задачу, а його границю. Цей факт i використовується авторами у даній публікації у контексті 

використання даного методу для теорії пружності. 

Під час розв’язання аксіально-симетричної задачі теорії пружності для побудови 

діагональних елементів матриці лінійних алгебраїчних елементів необхідно обчислювати 

інтеграли, що містять особливість. Ця особливість пов’язана з тим, що підінтегральні функції 

містять повний еліптичний інтеграл першого роду, який, як відомо, має особливість у 

одиниці. Автори пропонують використовувати розроблені квадратурні формули з 

урахування логарифмічної особливості. 

Загалом діагональний елемент має наступний вигляд: 

 
Функція  може бути представлена наступним чином: 

 
У дослідженні використовувалось наступне знайдене розкладання повного 

еліптичного інтегралу першого роду в околиці одиниці: 

 
Для обчислення інтегралів з логарифмічною особливістю були знайдені квадратурні 

формули з вузлами у коренях ортогональних многочленів з логарифмічною вагою. Перші 3 

многочлени мають наступний вигляд: 

 
Отримані квадратурні формули були перевірені для багатьох елементарних функцій. 

Зокрема, було обчислено сталу Каталана: 

 
Для перевірки обчислення сингулярних інтегралів було знайдено значення інтеграла 

Гаусса. Інтеграл Гаусса це поверхневий інтеграл: 

 

mailto:a.karaiev@karazin.ua
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Цей інтеграл можна легко обчислити користуючись властивостями дельта-функції: 

 
З іншого боку, цей інтеграл можна обчислити у циліндричній системі координат і 

застосувати отримані квадратурні формули: 

 

 
Областю для обчислення інтеграла був обраний тор: 

 

 
Нижче наведено порівняння між кількістю граничних елементів та відхиленням 

результату від : 

 

Кількість граничних елементів Відхилення результату від  

16 0.5518912503 

32 0.08152367799 

64 0.009342229493 

128 0.000081889479 

256 0.00102947123 

512 0.001153089318 

1024 0.001164387158 

2048 0.001164658699 

4096 0.001164341552 
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УДК 534-14 

Исследование физических свойств раствора NaCl под действием внешних 

периодических воздействий в диапазоне частот 20-100 Гц 
И.Н.Кудрявцев, Ю.А.Плахотник 

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, г.Харьков 

arkaim7373@gmail.com 
 

Целью данной работы являлась изучение физических особенностей поведения 

водного раствора NaCl под действием вибраций и переменного магнитного поля в диапазоне 

частот 20-100 Гц. 

Как известно из научной литературы, под действием вибраций в нелинейных 

механических системах возникают четыре типа эффектов: 

 Изменение поведения колебательных систем и механизмов под действием вибрации 

 Эффекты вибрационного перемещения и смещения 

 Виброреологические эффекты 

 Возникновение интенсивного механического взаимодействия между частицами и 

объектами многокомпонентных систем. 

С другой стороны, воздействие вибраций, а также переменных магнитных полей на 

водные растворы солей практически не изучено, хотя может привести к получению важных 

результатов как для повышения эффективности процесса выделения водорода, так и для 

направленного изменения свойств жидкостей. 

Для исследования физических свойств различных растворов под действием внешних 

периодических воздействий была разработана и собрана экспериментальная установка, 

представленная на рис. 1. 

 

Рис. 1 Схема экспериментальной установки 

1 – блок питания, 2 – генератор электромагнитных импульсов заданной мощности, 3 – 

детектор водорода MQ-8, 4 – вибрационный динамик, 5 – емкость с жидкостью, 6 – 

цифровой мультиметр HP-90EPC, 7 – ноутбук 
 

Для анализа выхода водорода применялся аналоговый электрохимический датчик 

водорода MQ-8 и цифровой мультиметр с USB-интерфейсом, показания которого в режиме 

реального времени передавались на портативный компьютер. Обработка данных 

проводилась с применением программного пакета Wolfram Mathematica. Кроме того, в 

работе применялся мощный вибрационный динамик со следующими  техническими 

характеристиками: 

 Номинальная мощность: 25 Вт 

 Номинальное сопротивление: 4 Ом 

 Частотный диапазон: 8 Гц- 20 кГц 

 Чувствительность: 95 дБ/Ш 

 Коэффициент гармоник: менее 5 %. 

https://teacode.com/online/udc/53/534-14.html
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Основные результаты экспериментальных исследований выхода водорода по 

напряжению и электрического сопротивления 5% раствора NaCl представлены на рис. 2 и 3, 

соответственно. 
 

 
 

Рис. 2 График зависимости выхода водорода (по напряжению) от времени при 

частотах вибрации 55 Гц и 85 Гц для раствора NaCl  
 

 
 

Рис. 3 График зависимости электрического сопротивления от времени для раствора 

NaCl при частотах вибрации 65 и 70 Гц 
 

Таким образом, в работе было исследовано выделение водорода и изменение 

электрического сопротивления под действием вибраций различной частоты в 5% растворах 

NaCl в режиме реального времени. При этом основные особенности в выделении водорода 

получены  на частотах 55 Гц и 85 Гц (см. рис. 2). 

Кроме того, определен характер изменения сопротивления исследуемого раствора в 

различных частотных интервалах. Скачкообразный характер изменений сопротивления 

раствора NaCl обнаружен на частотах 65 и 70 Гц (см. рис. 3). 

Интересно отметить, что в результате экспериментов не обнаружено корреляции 

между выходом водорода и изменением электрического сопротивления исследуемых 

растворов. Кроме того, было установлено, что переменное магнитное поле, создаваемое 

электромагнитом, оказывает значительно меньшее воздействие на данные растворы по 

сравнению с вибрациями при одинаковой подводимой энергии. 
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Візуалізація атомарних функцій трьох змінних за допомогою комп’ютерної 

обчислювальної системи MatLab  
О.Ю.Лісіна  

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, г.Харьков 

lisinakorovina@ukr.net 
 

Атомарні функції представляють собою математичний апарат конструктивної теорії 

функцій, який був запропонований і первісно досліджувався харківськими математиками у 

другій половині минувшого століття. В теперішній час теорія атомарних функцій 

використовується при розробці методів обчислювальної математики, математичного аналізу, 

математичного моделювання тощо.  

Теорія атомарних функцій, як апарат теорії наближень, розвивається завдяки 

дослідженням В.А. Рвачова та його учнів, які розробили ряд основних методик для 

застосування їх в числовому аналізі. 

Розглянемо рівняння 

)3,3()](3),(3[),( 21221121 xxudsxxuxxu   


 , 

де   – коло: 
2
2

22
1

222
2

2
1 //, xxr    – оператор Лапласа. 

Використання виписаного функціонально-диференційних рівнянь витікає з умов, що 

оператор Лапласа інваріантний відносно операцій поворотів, в той же час скінчена система 

точок, у випадку, коли вона має більше однієї точки, не є інваріантною. Якщо у правій 

частині представленного рівняння розглядати операцію сумування (як це зроблено у 

одновимірному випадку при визначенні атомарної функції [1, 2], тобто 

 


M

k
k abaxycxLy

1

,1||),()(   де лінійний оператор з сталими коефіцієнтами), то не 

вдасться забезпечити існування фінітного розв’язку. В той же час, якщо замість сумування 

виконати операцію інтегрування в здовж кола, то з’являється можливість довести існування 

розв’язку з компактним носієм (тобто фінітних розв’язків вище виписаного рівняння). 

Отримані в результаті функції отримали назву атомарних. 

Звернемося до випадку атомарної функції трьох змінних. Розглядається рівняння 

)3,3,3()](3),(3),(3[),,( 321332211321 xxxudsxxxuxxxu   
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в якому   – поверхня кулі: ,
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розв’язок цього рівняння при наступних значеннях коефіцієнтів  4  і 
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 , який 

позначається  321 ,, xxxCorp  і нормований умовою: 

1),,( 321321   












dxdxdxxxxu . 

Функція  321 ,, xxxCorp  є нескінченно диференційованою з компактним носієм у 

вигляді кулі одиничного радіусу, яка інваріантна відносно операції обертання. Функція 

представляється у кубі ]1,1[]1,1[]1,1[   рядом Фур’є  

  1 2 3 1 2 3

0 0 0
( , , ) cos( ) cos( )cos( )rqp
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    , 
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в якому коефіцієнти Фур’є виписуються за допомогою перетворення Фур’є функції 

 321 ,, xxxCorp , яке є швидко спадаючою функцією експоненціаль-ного типу 1 при 

 2
3

2
2

2
1

ttt  і яке має вигляд 
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Коефіцієнти Фур’є представленого ряду мають наступний вигляд: 
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8
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На рисунку представлений зображення носія атомарної функції  321 ,, xxxCorp , 

який має форму кулі та належить області (кубу) ]1,1[]1,1[]1,1[  .  

Візуалізація атомарної функції трьох змінних передбачає створення програмного 

продукту, який дозволяє фіксувати одну з координат та будувати графік функції, що 

залежатиме від двох інших координат. На цьому принципі реалізована візуалізація функції  

 
 

Рис. 6  Зображення носія атомарної функції  321 ,, xxxCorp  
 

В процесі підготовки роботи були розроблені прийоми побудови класів атомарних 

функцій багатьох змінних, розроблені алгоритми побудови функцій, що розглядаються та 

створюються програмні модулі для візуалізації цих функцій із застосуванням мови 

програмування комп’ютерної обчислювальної системи Matlab.  
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2. Рвачов В.Л. Про одну фінітну функцію / Рвачов В.Л., Рвачов В.О. // ДАН УРСР. Сер. 
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Контрольована температурно-аномальна дифузія для створення 

наноструктур 
І.Г. Марченко, О. С. Рибалко  

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків 

march@kipt.kharkov.ua, oleksandr.rybalko.work@gmail.com 

Створення поверхневих наноструктур з необхідними властивостями вимагає 

особливих механізмів контролю дифузії і транспорту частинок. Дифузія частинок на 

поверхні твердого тіла характеризується малої дисипацією. Тому завдання посилення дифузії 

броунівських частинок в просторово-періодичних системах з малою дисипацією є 

актуальною. Змінювати характер руху частинок можна за допомогою прикладення зовнішніх 

полів (електромагнітних, акустичних та ін.).  

Рух частинок на одновимірної решітці під дією зовнішньої сили F  описувався 

рівнянням Ланжевена: 

)(2
...

tkTFx
dx

dU
xm    , (1) 

де t - час, x – координата частинки в одновимірної решітці, m - її маса,  - коефіцієнт тертя 

і )(t - білий Гаусів шум з одиничною інтенсивністю. Крапка зверху означає диференціювання 

по часу.  

Потенційна енергія U  частинки в одновимірної періодичної решітці дорівнює: 









 x
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2
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, (2) 

де a - постійна решітки, а 0U - висота потенційного бар'єру. Параметри використовуваного 

просторово-періодичного потенціалу були: 08.00 U  эВ, 0.2a Ǻ. Маса частинок 

відповідала масі водню і дорівнювала 1 атомної одиниці маси.  

На рухому частку діє періодична сила з боку решітки: .
2

sin0 
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F


  називається критичною силою, відповідає мінімальній діючій силі, 

необхідної для подолання в в'язкому середовищі енергетичного бар'єру, що розділяє два 

сусідніх положення частинки на одновимірної решітці.    

Стохастичні рівняння (1) - (2) для кожної частки вирішувалися чисельно методом 

Ейлера  з кроком по часу що становив менше 0,01 періоду власних малих коливань. 

Статистичне усереднення проводилося по ансамблю з кількістю частинок не менше. 510N . 

В роботі були проведенні численні  розрахунки коефіцієнту дифузії для різних 

значень γ  та T.  На рис. 1 приведені графіки залежності дифузії від діючої сили для різних 

значень коефіцієнта тертя. Видно,  що для всіх вивчених недодемпфованих систем існує 

обмежена ділянка сил у якій спостерігається температурно-аномальна дифузя (ТАД). На цій 

ділянці коефіцієнт диффузії зростає із зниженням температури. Визначені ширина та 

положення області ТАД в залежності від коефіцієнту тертя та параметрів системи. 

Отримані результати моделювання можуть бути 

корисними при створенні поверхневих наноструктур з конрольованими властивостями.  

 

Рис.1. Графік залежності дифузії від прикладеної сили 

mailto:march@kipt.kharkov.ua
mailto:oleksandr.rybalko.work@gmail.com
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dpaeseua3@gmail.com  

 

Вітрові установки, які є основним пристроєм перетворення вітрової енергії, знаходять 

застосування в системах енергозабезпечення житлових і громадських будівель, в 

технологічних процесах, в одержанні електричної енергії, що живить різні автономні 

системи. Вважається, що в областях із середньорічними швидкостями вітру менше 4 м/с, 

використання енергії вітру є нерентабельним. Аналіз даних багаторічних спостережень 214 

метеостанцій на території України за тривалий період часу свідчить про те, що середня 

швидкість вітру змінюється переважно від 0 до 5 м/с (у 70% - 90% випадків). Ці дані наведені 

на рис. 1 [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Вітроенергетичний потенціал різних територій України  

 

Для сучасного технічного рівня ВЕУ використовуються райони з середньорічними 

швидкостями вітру 5 м/с і більше на висоті флюгера, що дорівнює 10 м. Відповідно, сучасні 

вітрогенеруючі установки умовно поділяють на два класи – потужні та автономні. Потужні 

(в сотні тисяч кіловат і більше) називають мережними, оскільки за відсутності вітру, 

mailto:kulykop@gmail.com
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забезпечення споживача електроенергією відбувається з мережі. Автономні, що працюють у 

парі з акумулятором, розвивають потужність до 5-10 кВт і відносяться до класу малих ВЕУ. 

Дана робота присвячена дослідженню потенційних можливостей електростатичної 

вітроустановки, що відноситься до класу автономних. Детально ідея використання 

електростатичних генераторів у якості електричних джерел була досліджена ще в роботах 

Ніколи Тесли, де обґрунтована їх здатність розвивати потужність в сотні Ватт [2]. Дана ідея 

покладена в основу розробки електростатичної вітроустановки роторного типу, яка була б 

простою і недорогою у виробництві, і могла б працювати при швидкостях вітру, менших від 

характерних для України. В роботі досліджено концепт такої вітроустановки (див. Рис. 2). 

Наведено оцінки її потужності при різних швидкостях вітру (від 0 до 10 м/с), проведено 

порівняльний аналіз її ККД з ККД звичайних малих ВЕУ, і показано, що за певних умов 

автономне використання декількох ВЕУ даного типу може бути доцільним. 

 

                         
 

    

а)      б) 

 

Рис. 2. Макет біроторної частини електростатичної вітроустановки: а) у стані спокою, б) в дії 

 (електрофорні диски знаходяться посередині роторів, що обертаються в протилежних 

напрямках) 
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Электричество прочно вошло в нашу жизнь и стало ее неотъемлемой частью. Но 

технический прогресс связан также и с увеличением уровня электромагнитного излучения 

(ЭМИ), оказывающего неблагоприятное влияние на все живые организмы [1].  

Отрицательное воздействие электромагнитного излучения  на человека, а также на те 

или иные компоненты экосистем прямо пропорционально мощности поля и времени 

облучения. В таких условиях у человека нарушается работа эндокринной системы, обменные 

процессы, функции головного и спинного мозга и др. 

Целью нашего исследования было определить зависимость напряженности 

переменного электромагнитного поля от расстояния до источника высокого напряжения. В 

качестве измерительного прибора в экспериментах использовался детектор 

электромагнитного излучения DT-1130, который имеет следующие технические 

характеристики: 

1)Максимальные показания: низкочастотные – 1999 В/м, высокочастотные 1999 μВт/cм². 

2)Точность: ±1 В/м ; ±1 μВт/cм². 

3)Диапазон частот: низкая частота: 5 Гц-400 кГц, высокая частота: 30 МГц-2000 МГц.  

В качестве источников переменного высокого напряжения изучались плазменный шар 

с генератором Тесла [2] и  высоковольтная газовая лампа от LCD монитора с TFT матрицей. 

Плазменный шар с генератором Тесла состоит из стеклянной кварцевой сферы с 

установленным внутри электродом, на который  подается высокое переменное напряжение  

до 20 кВ частотой около 30 кГц. Сфера заполнена инертным газом для уменьшения  

напряжения пробоя.С использованием детектора электромагнитного излучения была 

измерена зависимость напряженности переменного электрического поля для данного 

прибора от расстояния, результаты представлены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. График зависимости напряженности электрического поля от расстояния для 

плазменного шара мощностью 1,5 Вт 
 

https://teacode.com/online/udc/53/537.6.html
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На газоразрядную лампу LCD монитора с TFT матрицей подается с управляющего 

силового блока напряжение до 1 кВ с частотой около 50 кГц. На рис. 2 представлена 

измеренная экспериментально зависимость напряженности переменного электрического 

поля для данного монитора от расстояния. 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости напряженности электрического поля от расстояния для 

газоразрядной лампы LCD монитора мощностью до 30 Вт 

 

Как видно из рис. 1 и 2, на расстояниях менее 50 см от плазменного шара и 

газоразрядной лампы LCD монитора напряженность переменного электрического поля 

существенно выше нуля, а на расстояниях менее 40 см превышает санитарные нормы для 

электромагнитного  излучения [3].  Приказом Министерства охраны здоровья Украины от 27 

ноября 2017 года, были определены предельно допустимые уровни электромагнитного 

излучения. Так для ЭМИ частотой от 30 Гц до 300 кГц излучение с напряженностью поля до 

25 В/м считается в пределах допустимой нормы.  

Таким образом, в результате проведенного исследования установлены граничные 

расстояния, начиная с которых можно безопасно пользоваться рассмотренными источниками 

высокого напряжения без опасности для здоровья.   

Кроме того, изучены зависимости интенсивности убывания электрического поля с 

расстоянием от высоковольтных источников, которые носят существенно нелинейный 

характер (см. рис 1, 2). Данные зависимости свидетельствуют о невозможности описания 

электрических полей подобной природы на основе стандартной электродинамической 

теории Максвелла и требуют развития новых теоретических подходов. 
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Для дослідження нестаціонарних явищ в радіовипромінюванні пульсарів (суб-

імпульсів, гігантських імпульсів, мікроструктури і т. п.) необхідна висока часова роздільна 

здатність. У найбільш низькочастотному (доступному для спостережень із Землі) 

декаметровому діапазоні виникають серйозні труднощі, пов'язані з дисперсійної затримкою 

імпульсу при поширенні в міжзоряному середовищі, що призводять до збільшення ширини 

імпульсного сигналу. Частотна залежність дисперсійної затримки моменту приходу імпульсу 

добре відома і виконується з високою точністю у всьому радіодіапазоні, доступному для 

земних вимірів. 

Для правильної інтерпретації реєстрованих даних необхідно усунути вплив цього 

ефекту, тобто привести дані в систему відліку, яка пов'язана з пульсаром. Відомо два 

способи (два алгоритму) рішення даного завдання. Один з них пов'язаний з можливістю 

постдетекторної компенсації дисперсійної затримки. Інший спосіб пов'язаний з когерентної 

компенсацією цієї ж затримки. 

Принципове поліпшення часової роздільної здатності  досягається при 

додетекторному (когерентному) усуненні впливу дисперсії і повинно задовольняти 

співвідношенню невизначеності . Однак, стосовно до декаметрового діапазону, 

відомі алгоритми когерентної компенсації явища нормальної дисперсії працюють повільно. 

Тому головним завданням є розробка прискорених механізмів додетекторної компенсації 

дисперсійної затримки. 

Методика додетекторної компенсації дисперсійного розширення полягає в обчисленні 

Фур'є-перетворення від масиву декодованих даних на виході проміжної частоти (ПЧ) 

приймача на часовому інтервалі тривалістю  з подальшою амплітудної корекцією спектра 

на нерівномірність його смуги пропускання і внесенням фазових поправок з частотною 

залежністю, зворотної отриманій при поширенні в дисперсійному середовищі. 

Фазові поправки для гармонік знайденого Фур'є-спектра обчислюють за формулою: 

 
де  - значення радіочастоти для нижньої межі смуги прийому;  - 

відхилення поточної частоти від граничного значення ; - крок по частоті в діапазоні 

; k - номер гармоніки;  - поточне значення частоти, для якої 

обчислюється корекція фази;  - постійна дисперсії ;  - 

міра дисперсії для даного пульсара. Після амплітудної і фазової корекції спектру 

проводиться зворотне Фур'є-перетворення в часову область. 

Для досягнення цієї мети, тобто удосконалення алгоритму когерентної компенсації 

впливу явища нормальної дисперсії, при розробці потрібно застосовувати паралельні 

обчислення на сучасних відеокартах (GPU), бо центральний процесор (CPU) виконує потік 

послідовних інструкцій c відносно невеликим рівнем розпаралелювання, а у той же час будь-

який GPU являє собою багатоядерний мультипроцесор. Також, кожен його окремий 

обчислювальний блок має прямий доступ до пам'яті, а пропускна здатність відеопам'яті 

вище, завдяки використанню кількох роздільних контролерів пам'яті і високих робочих 

частот. У підсумку виходить, що GPU набагато швидше CPU при роботі з великим обсягом 

даних. Тому перехід в таких завданнях від обчислень на центральному процесора до 

обчислень на графічному процесорі дає можливість прискорити виконання складних 

завдання завдяки паралельнму навантаженні на всі ядра. 

Для того, щоб можна було скористатися перевагами паралельних обчислень на 

графічному процесорі було реалізовано апаратно-програмне середовище CUDA (Compute 
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Unified Device Architecture), яке само по собі складається з декількох програмних рівнів - 

високорівнева CUDA Runtime API і низькорівневий CUDA Driver API. 

Первинна обробка даних передбачає використання апаратного і алгоритмічного 

прискорення. Апаратне прискорення пов'язане з використанням паралельних обчислень на 

GPU. Тому програма обробки первинних даних починається з перевірки електронно-

обчислювальної машини (в нашому випадку – це ноутбук) підтримку архітектури 

паралельних обчислень CUDA від NVIDIA і ознайомлення з його характеристиками. Дана 

перевірка, відповідно до рекомендацій фірми NVIDIA була формалізована у вигляді 

безтиповой змінної void NVIDIA. 

В результаті роботи void NVIDIA основна програма обробки (main) «дізнається» тип 

відеокарти, кількість фізичних і віртуальних ядер на її борту, обсяг пам'яті відеокарти і т. п. 

Це дозволяє налаштувати параметри програми обробки, погодивши їх з параметрами 

конкретної відеокарти, яка є на даному комп'ютері. 

Після цієї процедури йде безпосередня робота з файлами даних у форматі *.jds. На 

самому початку, після програмного відкриття файлу для читання, потрібно дізнатися основні 

параметри, при яких проводилися спостереження і з якими записувалися дані. Вони 

містяться в заголовній частині файлу. Після цього йде аналіз цієї інформації на предмет того, 

що вони проводилися в осцилограмному режимі запису (Waveform), бо алгоритм когерентної 

компенсації впливу явища нормальної дисперсії можливо застосувати лиши у цьому режимі 

роботи. Адже у режимі Waveform потоки даних з одного або обох каналів приймача 

оцифровуються за допомогою ADC (Analog-to-digital converter) і записуються на жорсткий 

диск основного ПК без будь-яких перетворень і / або аналізу. Такі дані прийнято називати 

«сирими» ( «Row Data»). Таким чином, це найшвидший, але одночасно і наймісткіший 

спосіб запису сигналу. При цьому вся обробка переноситься на наступні етапи аналізу. Цей 

режим забезпечує найвищу гнучкість, оскільки етапи подальшої обробки можуть бути 

розроблені на основі проб і помилок, що дозволяє ретельно вибирати метод аналізу даних і 

оптимальний алгоритм кожного етапу розрахунку. 

У режимі роботи Waveform кожен вимір (WSAMPLE) має розмір 2 байти. 

Необроблені дані для двоканального режиму Waveform зберігаються в блоках (записах) 

обсягом по 16384 вимірів для обох каналів (загальний обсяг блоку складає 32768 байт). Дані 

є безперервними в часі послідовностями «сирих» даних. Цей стан характеризує поле Navr 

(Count of averaged spectrums) в заголовку, що передує послідовності даних. Якщо в поле Navr 

встановлено число 2 - це означає, що між кадрами необроблених даних немає проміжку часу, 

і в цьому випадку ми маємо покадровий безперервний запис Waveform сигналу. 

Наступним кроком є відокремлення «сирих» даних від заголовної частини в окремий 

масив, який повинен мати розмірність в чотири рази менше загального обсягу доступної 

пам'яті відеокарти. Його заповнення відбувається таким чином, щоб дані займали лише другу 

його половину, бо при застосуванні Фур'є-перетворення вони буду зсуватися вліво. Цей 

масив необхідно згодом копіювати з пам’яті CPU (host) до пам’яті GPU (device) за 

допомогою CUDA Runtime API, знищивши при цьому його початкову версію. Вже там 

застосовується план перетворення FFT.  

Компіляція виконується в кілька етапів. Спочатку витягується код, що відноситься до 

CPU, який передається стандартному компілятору. Код, призначений для GPU, спочатку 

перетворюється в проміжну мову PTX. Він подібний до асемблеру і дозволяє вивчати код в 

пошуках потенційно неефективних ділянок. Остання фаза полягає в трансляції проміжного 

мови в специфічні команди GPU. 

Нарешті, після всіх необхідних програмних дій для приведення «сирих» даних у 

сигнал в системі відліку, пов'язану з пульсаром, тобто вирівняних треків імпульсу на 

динамічному діапазоні, масив копіюється вже с GPU на CPU в нову свою версію, знищуючу 

себе на пам’яті відеокарти, с подальшим записом в новий файл *.jds. 
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У зв'язку з перспективністю використання водню, як екологічно чистого енергоносія, 

ростом масштабів його виробництва, розширенням областей застосування особливу 

актуальність набуває проблема тривалого, економічного, компактного та безпечного його 

зберігання. Метою дослідження була розробка обґрунтованого підходу до створення 

раціональної конструкції металогідридної системи зберігання водню. 

Для рішення комплексу проблем, що забезпечують створення раціональних 

досконалих конструкцій акумуляторів водню використана математична модель, що описує 

нестаціонарний процес термосорбційної взаємодії металогідрида (МГ) з воднем, яка дозволяє 

здійснити вибір гідридоутворюючого матеріалу з необхідними характеристиками; визначити 

геометрію та структуру шару, а також розташування теплообмінних поверхонь; дати оцінку 

ефективности методів інтенсифікації термосорбційного процесу та обрати найбільш 

доцільний метод в залежності від цільового призначення; оптимізувати параметри 

конструкції відповідно до заданих характеристик, які визначають загальну вагу системи, 

робочі тиски, необхідні витратні параметри, діапазон температури й ін. 

Проаналізовано та надано оцінку ефективності методів інтенсифікації сорбційних 

процесів у металогідридних елементах систем зберігання водню. Встановлено, що 

оптимальні режими роботи металогідридної системи зберігання водню визначаються у 

відповідності з термодинамічними та теплофізичними характеристиками термосорбційних 

процесів. 

У ході чисельного дослідження показана перевага методу інтенсифікації сорбційного 

процесу шляхом оснащення металогідрида теплопередачею матрицею, яка конструктивно 

виконана з пластин оребрення. Встановлено, що тривалість десорбції водню із шару МГ 

теплопередачею матрицею з мідних пластин у 3,0 рази менш, ніж у шару МГ із додаванням 

порошкової суміші міді та у 4,3 рази менш, ніж у шару МГ без елементів інтенсифікації.  

На основі детальних розрахунків конструкції акумулятора водню з діаметром 0,04 м, у 

якому теплопередаюча матриця виконана з мідних пластин, досліджено вплив зміни 

геометрії внутрішнього оребрення акумулятора на процес тепломасопереносу в МГ. Зокрема 

результати дослідження впливу товщини пластини теплопередаючої матриці на процес 

десорбції свідчать, що в області збільшення товщини пластини в діапазоні 20 – 50 % 

тривалість процесу десорбції водню скорочується на 20 –25 %. Зменшення товщини 

пластини в діапазоні 20 – 50 % приводить до збільшення тривалості десорбції до 32 %. При 

розробці конструкції необхідно враховувати, що виготовлення надтонкої пластини 

недоцільно з міркувань технологічного характеру, тому що при виконанні монтажних робіт 

неминуча деформація пластин при формуванні теплопередаючої матриці. В цьому випадку 

проблематичною стає виконання умови забезпечення рівномірної щільності засипання 

гідридоутворюючого матеріалу. Встановлено, що для обраної конструкції акумулятора 

водню найбільш доцільною товщиною пластини оребрення є =1,010
-4

 м в діапазоні зміни 

товщини в межах 20 %. 

При дослідженні впливу відстані між пластинами на процес десорбції водню 

встановлено, що при зменшенні проміжку між пластинами, процес інтенсифікується. Однак 

збільшення кількості пластин оребрення на одиницю довжини акумулятора веде до 

скорочення корисного об'єму МГ і, як наслідок, до зменшення вмісту в ньому водню (до 13 

%). Для обраної конструкції акумулятора водню відстань між пластинами оребрення 

товщиною =1,010
-4

  м не повинна перевищувати 5,010
-3

 м. 
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В настоящей работе проведѐн анализ современных методов исследования 

сверхпроводимости в различных нетрадиционных материалах. 

Изучение графена, как нетрадиционного сверхпроводника, началось с 2004 г. Графен 

представляет собой одинарный слой атомов углерода, обладающих гексагональной 

структурой [3]. Однослойный графен (SLG) выращенный на подложке Pr2−xCexCuO4 

(PCCO) (Tc = 20.5K) обладает сверхпроводящими свойствами. Такой сверхпроводник 

является нетрадиционным не подчиняющимся теории БКШ, что представляет несомненный 

интерес.[1] 

Известно, что в РССО спиновое состояние пар смещается в «состояния d-волны», но 

при нанесении графена на РССО электронные пары внутри графена находятся в «p-волновом 

состоянии». Последнее означает что РССО не индуцирует сверхпроводимость на 

поверхности графена, как в случае эффекта «близости», а необходим для того что бы 

развязать внутреннюю сверхпроводимость графена. Анализ литературных данных  

показывает новый путь развития «p - волновой» сверхпроводимости с использованием 

двумерных материалов с температурой перехода выше 4.2 К и разработки нового класса 

ВТСП. Результаты исследований сверхпроводимости дифференциальной 

спектрофотометрией представлены на рис. 1. [1] 

 
   

Рис. 1. Спектры дифференциальной проводимости STM в зависимости от напряжения смещения на 

SLG / PCCO / STO при 4,2 К. На графиках изображены вольт-амперные характеристики 

исследованные на разных участках образца. 
 

Определено, что графен, нанесѐнный на основу РССО, может быть использован для 

создания и исследования нового спектра сверхпроводящих устройств для фундаментальных 

и прикладных областей. Учитывая разнообразие молекул, способных связываться с 

графеном, дальнейшие исследования могут привести к развитию молекулярных устройств с 

новыми функциональными возможностями, основанными на сверхпроводящем графене. 

Наряду с p-волновой (активационной) сверхпроводимостью контакта графена с 

другим сверхпроводником (РССО или YBa2Cu3O7 ) установлена сверхпроводимость сжатых 

между собой листов графена.[2] Для этого была сделана решѐтка из двух, наложенных одна 

на другую плоскостей графена (рис. 2). Небольшой поворот, их гексагональных решѐток на 

относительный угол 1.1 градус создаѐт муаровую комбинацию или сложный набор из пустот 

и пересечений атомов углерода. При этом вещество приобретает «сильно коррелированные 

взаимодействия» между электронами. 
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Данная система напоминает хорошо изученные купраты (которым принадлежит 

рекорд сверхпроводимости ~ 160 K), однако плотность носителей заряда (куперовских пар) в 

ней на порядок ниже, чем в типичных двумерных сверхпроводниках, и составляет примерно 

. Определено, что минимальная критическая температура для исследуемого образца 

достигает ~ 1,7 K . 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки. 

 

Детальный анализ показывает, что смещѐнные между собой слои графена ведут себя 

подобно классу материалов, называемых изоляторами Мотта. При прикладывании 

порогового напряжения (U), вводя в графеновую супер решѐтку небольшое количество 

электронов и при достижении определѐнного уровня U, электроны, преодолевают начальное 

изолирующее состояние. При этом наблюдается переход в состояние проводимости не 

встречая сопротивления аналогично сверхпроводникам (при температуре ~ 100 K) только при 

их химическом легировании кислородом. [2] 

Скрученный двухслойный графен — это точно настраиваемый, чисто углеродный 

сверхпроводник. Изучение таких материалов позволит понять физику сверхкритических 

температурных сверхпроводников. 

От уже известных ВТСП на основе хрупких керамических купратов (YBa2Cu3O7-xс 

Тс = 93К) графеновые сверхпроводники имеют достаточно хорошие конструктивные 

возможности. Графен открывает новые возможности для исследования нетрадиционной 

сверхпроводимости, с возможностью создания сверхпроводящих транзисторов обладающих 

переходом изолятор-сверхпроводник, что станет технологическим толчком для создания 

квантовых устройств. 

В последние годы проводятся исследования слоистых микросверхпроводников,   

обладающих наноструктурой с высокими критическими параметрами. В частности 

критические магнитные поля стеклометалических композиций на основе сплава Pb-Bi-Sb 

составляет Jк = 8*10^6 A/м при T = 4,2 K. В аналогичных системах токонесущая способность 

составляет 10^5 А/см^2 в поле 8*10^5 А/м, что представляет практический интерес в 

исследованиях, которые проводятся в настоящее время, по термоядерному синтезу (ITER).   
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Для численного решения двумерных нестационарных задач теплопроводности по 

бессеточной схеме создана система компьютерного моделирования на основе метода 

двойного замещения и метода фундаментальных решений с использованием радиальных 

базисных функций. 

Управляющее дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности в 

замкнутой области 2R  ограниченной Г  имеет следующий вид: 

                   2ρ p

u
c g k u

t


  


 (1) 

где ρ  – плотность; pc  – удельная теплоѐмкость при постоянном давлении; u  – температура; 

g  – внутренний источник тепла; k  – теплопроводность. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности (1) с помощью метода прямых 

может быть преобразовано к последовательности неоднородных модифицированных 

уравнений Гельмгольца: 

2 2 1 1

2

1 1 θ
λ

θ α θ

n
n n n n g

v v u g
t k k

 
     


 

где 11 θ

θ

n n nv u u 
  , 0 < θ 1  – весовой коэффициент;  ,nu u x n t  ;  ,ng g x n t  ; t  

– шаг по времени; 2 1
λ

θα t



, α

ρ p

k

c
  – коэффициент температуропроводности. 

На каждом временнóм шаге будет решаться краевая задача с управляющим 

дифференциальным уравнением Гельмгольца, для решения которой применяется 

комбинация метода двойного замещения с использованием радиальных базисных функций с 

методом фундаментальных решений. Метод фундаментальных решений используется для 

получения однородного решения, а метод двойного замещения с использованием 

радиальных базисных функций – для получения частного решения.  

Описанная выше итерационная схема легла в основу разработанной системы 

компьютерного моделирования «MHT2D». 

Описание системы компьютерного моделирования «MHT2D» 

Информация о форме области решения краевой задачи задается в любой системе 

автоматизированного проектирования для работы с чертежами (напр. AutoCAD, TurboCAD и 

др.). Созданный чертеж сохраняется в формате PLT, после чего может быть загружен в 

«MHT2D». На Рис. 1 представлен пример области решения, загруженный в СКМ «MHT2D». 

Для решения краевых задач, описываемых дифференциальными уравнениями в 

частных производных, необходимо задание значений начальных  и граничных условий. На 

Рис. 2 представлена часть рабочей области системы, отвечающая за задание граничных 

условий для нестационарной задачи теплопроводности в СКМ, а на Рис. 3 – часть рабочей 

области, отвечающая за задание начальных условий. 

В СКМ «MHT2D» реализована возможность задания внутреннего источника тепла как 

функции от координат и времени, а также значений коэффициента теплопроводности k , 

плотности ρ  и удельной теплоѐмкости pc  (Рис. 4). 

Во вкладке «Параметры решения» задаѐтся количество точек внутри области решения 

и за еѐ границами, в узлах которых будут расставлены базисные функции, плотность узлов 

mailto:d.protector@karazin.ua


35 

на границе области, временной интервал, на котором будет решаться нестационарная краевая 

задача, шаг по времени, а также количество узлов на фиктивной поверхности (Рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример визуализации геометрической области в СКМ «MHT2D» 
  

Рис. 2. Задание граничных условий в СКМ 

«MHT2D» 

Рис. 3.Задание начальных условий в СКМ 

«MHT2D» 
  

Рис. 4. Определение физических параметров 

краевой задачи в СКМ «MHT2D» 

Рис. 5. Определение параметров решения 

краевой задачи СКМ «MHT2D» 

 

Решение краевой задачи визуализируется в виде поверхности, представляющей собой 

распределение температурного поля в текущий момент времени. Для нестационарных 

краевых задач реализована функция анимированной визуализации распределения 

температурного поля на заданном временном интервале. 
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В теперішній час теорія атомарних функцій використовується при розробці методів 

обчислювальної математики, математичного аналізу, математичного моделювання тощо. 

Розробка різних варіантів багатовимірних узагальнень атомарних функцій визначається 

питаннями їх використання в практиці числового аналізу. Побудова багатовимірних фінітних 

функцій відбувається при розгляді тензорного добутку одновимірних фінітних функцій. В 

цьому випадку носій результуючої фінітної функції буде представляти собою випуклий 

багатовид, який обмежений багатовидами меншої розмірності.  

Найпростіша атомарна функцію )(xup , що була введена в роботі [3]. Ця функція має 

наступні властивості: носій функції дорівнює ( 1,1) , тобто – supp ( ) ( 1,1)up x   ; функція 

)(xup  парна, )()( xupxup   і більше нуля при 11  x ; функція )(xup  зростає на 

]0,1[  та спадає на ]1,0[ ; 1)0( up ; )1,0()(1)1(  xxupxup при . 

Алгоритм побудови атомарної функції )(xup  може бути реалізований в результаті 

представлення шуканої функції у вигляді розкладення в ряд Фур’є. 

Побудова добутку простіших атомарних функцій )(xup , а саме атомарних функцій, 

залежних від однієї змінної – 1 2( ), ( ),..., ( )nup x up x up x , приводить до атомарної функції n 

змінних: )(...)()(),...,,( 2121 nn xupxupxupxxxup  . В залежності від вибраного розміру 

носія вихідних функцій, отримуємо для результуючої функції у двохвимірному випадку 

носій у вигляді квадрату, прямокутника, а для тривимірного випадку – куба, паралелепіпеда. 

Конструктивні властивості математичних засобів теорії R-функцій [2] дозволяє 

виконувати опис областей геометрично довільної конфігурації в аналітично замкнутій формі. 

Для обмеженої області 
2R  з границею   можна побудувати математичними засобами 

теорії R-функції неявну функцію 
nRxx  ,0)( , яка має наступні властивості, які 

дозволяють говорити про опис геометричного об’єкту, що досліджується, тобто 

   ( ) 0,x  якщо x ; 

   ( ) 0,x  якщо x ; 

   ( ) 0,x  якщо \ ( )nx R  . 

В подальших побудуваннях будемо використовувати нормальну функцію )(~ x , яка 

відбудовується на основі R-функції )(x  і визначає відстань від будь-якої точки )( oxM  

області   до ближчої точки границі   в напрямку нормалі до  :   

    ||||),()(~ inf xxMx o
x

o 


 . 

Зауважимо, що нормальна функція )(~ x  для області, яка обмежена дугами кіл та відрізками 

прямих, або інших простих ліній, являється Н-реалізуємою [1]. Така функція відбудовується 

за допомогою сукупності операцій: }|;|;0;;;{ 2121 RaaxxxxxxxH   і 

є недиференційованою не тільки в точках границі, а і в деяких точках поза границею.  

Практично привертаючи кроки у напрямку узагальнення атомарних функцій на 

випадок багатьох змінних вдається зробити на основі реалізації підходів, що 

використовуються при побудові геометрично структурованих атомарних функцій [2]. 
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Нехай задана область 2R  з границею  , яка описується рівнянням 0)( x , 

1 2( , )x x x . Поряд з вказаним описом границі   будемо використовувати для опису 

області   також нормальну функцію )(~ x , яка була визначена раніше. Будемо вважати, що 

екстремальне значення даної функції в середині області   дорівнює величині )(~ xo . 

Тоді функція  
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up
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o




 є атомарною з носієм, форма якого буде 

описуватися рівнянням ( ) 0x  . Так як атомарна функція )(xup  належить классу 

нескінченно диференційованих функцій, то виписана функція також буде функцією классу 

C , а рівняння 0
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~
. Відмітимо, що побудову атомарної функції з довільною формою 

носія можна також виконувати згідно представлення 
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, де 

}|)(max{)(  xxxo  . 

Розглянемо алгоритм побудови такої функції. Для цього треба скористатися 

математичними засобами теорії R-функцій, яка в данному випадку дозволяє створити 

рівняння області,що має вигляд хреста. Функція, що описує таку область отримує вигляд: 

)()()()(),( 2
2

22
1

22
2

22
1

2
21 xdxcxbxaxx  , 

де використовуються наступні алгебрологічні операції - R-кон’юнкція та R-диз’юнкція: 

22)/()/(   . Враховуючі симетрію області, визначимо значення 

функції o  в початку координат:  
2222)0,0( dcbao  . 

Екстремальне значення функції підраховується при наступних значеннях відповідних 

параметрів: 

;4;2  dbca  6313941411.9756186o . 

Шукана атомарна функція отримує вигляд: }/]),({[ 21 ooxxup   . 

Результати роботи можуть бути використані для створення обчислювальних модулів при 

розробці методів моделювання фізичних процесів для розв’язування інженерних проблем. 
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Підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій будівель завдяки 

улаштуванню додаткової теплової ізоляції залишається основним напрямком 

енергозбереження у будівельній галузі та житлово-комунальному господарстві України. 

Широкий спектр сучасних матеріалів і технологій дозволяє реалізувати заходи з 

енергозбереження як при новому будівництві так і на етапах  реконструкції будівель. 

Товщину шару теплової ізоляції визначають або з умови забезпечення діючих вимог до 

величини опору теплопередачі елементів конструкцій будівлі, або з умови забезпечення 

необхідного рівня зменшення втрат теплоти. Вибір місця розташування шару теплової 

ізоляції визначають залежно від архітектурної та історичної цінності будівлі та виходячи з 

умов виключення конденсації водяних парів, що містяться у повітрі, у межах будівельної 

конструкції. 

У роботі наведено результати обчислень розподілу пружності водяної пари по 

товщині зовнішньої стіни для різних варіантів розміщення шару додаткової теплоізоляції. 

Проаналізовано зміну пружності водяних парів при нанесенні ізоляції на внутрішню чи 

зовнішню поверхню бетонної стіни. Обчислення здійснено для двох характерних температур 

зовнішнього повітря для кліматичних умов м. Харкова: середньої за період з негативними 

температурами та середньої за рік. Температуру повітря у приміщенні прийнято рівною 18 . 

Результати обчислень показали, що улаштування теплової ізоляції на зовнішній поверхні 

стіни виключає можливість конденсації водяних парів всередині розглянутої конструкції 

бетонної стіни будівлі. Крім того, наявність шару ізоляції на зовнішній поверхні стіни 

обумовлює більш високі температури матеріалів, що позитивно впливає на подовження 

терміну експлуатації будівельних конструкцій. Нанесення шару ізоляції на внутрішню 

поверхню стіни у період року з негативними температурами зовнішнього повітря може 

призвести до зниження температури окремих шарів конструкції стіни до температур, 

близьких до рівня значення «точки роси», й утворення плівки конденсату.  

На підставі визначення розподілу температури по товщині конструкції огородження 

проаналізовано вплив фрагментарного утеплення зовнішньої стіни будівлі на величину 

теплових втрат приміщеннями. Визначення стаціонарного поля температур в 

огороджувальній конструкції проведено методом релаксації. Розв’язання задачі 

теплопровідності здійснено при граничних умовах третього роду: коефіцієнти теплообміну 

між зовнішньою поверхнею стіни та зовнішнім повітрям прийнято рівними 23 Вт/м
2 о

С; 

коефіцієнти теплообміну з боку внутрішнього повітря дорівнюють 8,3 Вт/м
2 о

С. Коефіцієнти 

теплопровідності матеріалів стіни прийнято для умов експлуатації групи «А». Обчислення 

здійснено для розрахункової для м. Харкова температури зовнішнього повітря (-23
 о

С). На 

основі складання теплових балансів для розрахункових точок конструкції стіни записані 

рівняння «теплових залишків», які використано на кожному ітераційному циклі для 

обчислення поправок до значень температури у розрахункових точках. При досягненні 

вказаних поправок величини 0,1 
о
С ітераційний цикл обчислень закінчується. Попередні 

значення температур у точках схеми для першого ітераційного циклу задані, виходячи з 

розподілу температур всередині неізольованої стіни. Для реалізації алгоритму обчислень 

розроблено програму для ПЕОМ. 
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УДК 536.242 

Искусственная интенсификация теплообмена в каналах системы 

охлаждения тяговых электродвигателей 
А.А. Алексахин, А.В.Панчук 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьковский 

государственный университет железнодорожного транспорта, г.Харьков 

 

Вопросы надежности и экономичной работы энергетического оборудования  и 

транспортных средств тесно связаны с проблемой эффективного охлаждения их 

конструктивных элементов. Максимальные нагрузки электрических машин, как правило, 

определяются допустимой температурой электроизоляции. Для большинства типов тяговых 

электродвигателей, используемых  в силовых установках тепловозов, допустимая 

температура находится в пределах 120-160 
о
С. Охлаждение сердечников якорей двигателей 

осуществляется воздухом, который продувают с помощью вентиляторов по каналам 

круглого или прямоугольного поперечного сечения. Расчетная скорость воздуха в каналах  

системы охлаждения для различных марок электродвигателей изменяется в диапазоне от 14 

до 40 м/с. Поскольку для привода вентиляторов охлаждения расходуется часть энергии, 

вырабатываемой силовой установкой тепловоза (8-10% величины мощности тягового 

электродвигателя), эффективность процессов теплоотвода заметно влияет на коэффициент 

полезного действия силовой установки и расход топлива. 

Одним из направлений повышения эффективности работы системы охлаждения  

является увеличение коэффициентов теплообмена между стенками каналов и охлаждающим 

воздухом. Применение искусственной интенсификации процессов теплообмена в каналах 

системы охлаждения тяговых электродвигателей позволяет уменьшить расход воздуха а, 

следовательно, и мощность для привода вентиляторов системы охлаждения. Самыми 

распространенными являются такие способы интенсификации процессов теплообмена в 

каналах: повышение теплоотдачи за счет создания повышенного уровня турбулентности 

внешнего потока и применение поверхностей с искусственной шероховатостью. В первом 

случае увеличение уровня турбулентности достигается за счет возмущений, направленных от 

ядра потока, во втором случае интенсификация теплообмена осуществляется за счет 

возмущений в пристенном слое. 

В работе приведены результаты оценок эффективности использования ленточных 

завихрителей для интенсификации теплообмена. Эти приспособления характеризуются 

простотой изготовления и монтажа, малой материалоемкостью, возможностью 

использования как при проектировании новых систем охлаждения, так и при модернизации 

существующего оборудования. Использование критериальных уравнений ряда авторов для 

теплоотдачи и потерь давления  в каналах с ленточными вставками позволило провести 

анализ влияния геометрических характеристик турбулизаторов на показатели работы 

системы охлаждения тяговых электродвигателей. Определен диапазон изменения чисел 

Рейнольдса для потока с закруткой, при которых обеспечивается надежный теплоотвод при 

уменьшении затрат на привод вентиляторов охлаждения. Показано, что снижение мощности 

следует ожидать в достаточно широком диапазоне изменения геометрических характеристик 

завихрителей. Однако для ленточных вставок с меньшими относительными шагами скрутки 

диапазон возможных значений чисел Рейнольдса заметно меньше, чем для завихрителей, 

которые обеспечивают более интенсивную закрутку потока. Полученные соотношения могут 

быть использованы при выборе параметров турбулизаторов в зависимости от характеристик 

оборудования и режимов системы охлаждения. 
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УДК 517.95 

Формирование атомарных базисных функций при построении 

приближенного решения краевой задачи Софи Жермен 
В.М. Колодяжный, В.С. Селищев 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

vladmax1949@ukr.net, sel_vol@ukr.net 

 

Задача Софи Жермен описывает изгиб срединной плоскости тонкой (прямоугольной) 

пластинки и имеет вид  , где  – функция прогиба 

серединной плоскости пластинки, – поперечная сила, действующая на пластинку, 

  – цилиндрическая жесткость пластинки (здесь  – модуль продольной 

упругости,  – толщина пластины,  – коэффициент Пуассона). Для прямоугольной 

пластинки имеется три вида краевых условий: жесткое закрепление края пластинки, 

шарнирное закрепление, отсутствие закрепления. Задача является базовой для расчета 

обшивок кораблей, фюзеляжей летательных аппаратов, корпусов ракет и т.п. 

На практике основным средством интегрирования данной краевой задачи является 

метод конечных элементов [1]. Как альтернативный, авторы предлагают использовать для 

решения данной задачи бессеточный метод на основе использования семейства атомарных 

радиальных базисных функций  [2]. Преимуществом данного метода является 

значительное сокращение времени формирования функций , находящейся в 

узлах, по сравнению с интегральными функциями конечных элементов. Варьирование 

параметра  данной функции, задающего радиус носителя функции, позволяет изменять 

точность результата, производить масштабирование задачи. 

Семейство функций являются бесконечно дифференцируемыми с 

компактными носителями решениями функционально-дифференциального уравнения вида 

1 2

1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2( , ) [5( ),5( )] [5( ),5( )] (5 ,5 )u x x u x x ds u x x ds u x x      
 

         , 

где r  0  – произвольный положительный параметр, ( / )i

i

x


  
2

2 2 2

1

– бигармонический 

оператор, 2 2 2

1 1 2 1: ;r     2 2 2

2 1 2 2: r    , где 1
1
2

r r  , а 2 12r r r   . Функция 
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радиуса 5
4

r  с центром в точке (0;0) и инвариантной относительно операции вращения 
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где 0k  – произвольное фиксированное положительное вещественное число [2]. 
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Построение функции  осуществляется по специальной схеме, которая 

состоит в следующем: построение обратного преобразования Фурье  1 2,rBlop t t  функции 

( , )rBlop x x1 2  по формуле 

2

1 0 2 02

4 4
0

5 1
2

4 2 5 5
( )

5

5

h h

r

h

h

r r
J J

Blop
r

 
  

 








    
     

   
 

 
 

 , где 

2 2p q
k


    ; расчет искомой функции ( , )rBlop x x1 2 в виде приведенного выше ряда 

Фурье при фиксированном х2 = 0.0 и x1, изменяющимся от 0,0 до 1,25r. Подобрав 

коэффициенты  ,   и 2  таким образом, чтобы 1 2 1 2( , ) 1rBlop x x d x d x
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Проведенные исследования 

погрешности вычисления функции  22K z  

показали, что наиболее оптимальным 

вариантом вычисления данной функции в 

диапазоне  0; 8,7z  является ее 

разложение в ряд Тейлора в окрестности 

точки 0z  ; при  8,7; 33,0z  – ее 

приближение Чебышева с параметром 

35n  ; а при 33,0z   – вычисление 

функции  22K z  с помощью 

асимптотического приближения Ханкеля 

функции  0J z . При этом удалось достичь 

погрешности вычисления функции 

 22K z не более чем . 

                                                                                 Рисунок 1 – Вид функции  1 2,rBlop x x ,   

Проведенный анализ построения функций  22 , ,K z r h    и ( )rBlop  , применение 

приближения Чебышева, оценка ряда важных параметров, таких как minz  и max  позволил 

перейти от бесконечных произведений и сумм в выше приведенных формулах  к конечным и 

приближенно рассчитать функцию  1 2,rBlop x x  (при ) с точностью не ниже . 
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В настоящей работе было проведено изучение особенностей беспроводной передачи 

электрической энергии с использованием плоских спиральных катушек индуктивности.  

В основе данного способа передачи электрической энергии лежит явление 

электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем. Благодаря взаимной индукции, 

во вторичной катушке создаѐтся наведѐнный ток от переменного магнитного поля, 

производимого первичной катушкой, расположенной соосно. Поскольку данные элементы не 

связаны электрически и не имеют общего магнитного сердечника, то передача электрической 

энергии является беспроводной.  

Для проведения экспериментальных исследований был собран лабораторный стенд, 

схема которого представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный стенд для изучения беспроводной передачи электрической 

энергии: 1) генератор электромагнитных импульсов, 2) катушка-приѐмник 3) катушка-

передатчик, 4) усилитель мощности, 5) амперметр, вольтметр 

 

Для первого цикла экспериментов использовались плоские спиральные катушки со 

следующими параметрами:  

 передающая катушка: диаметр – 115 мм, сопротивление – 18,3 Ом, материал – медь с 

лаковой изоляцией, диаметр провода – 0,15 мм; 

 принимающая катушка: диаметр – 113 мм, сопротивление – 17,5 Ом, материал – медь с 

лаковой изоляцией, диаметр провода – 0,15 мм. 

С использованием задающего цифрового генератора электромагнитных импульсов  

были установлены следующие резонансные частоты используемых катушек: 

 

катушка-передатчик катушка-приѐмник 

1.1 МГц 1.2 МГц 

3.2 МГц 3.4 МГц 

6.6 МГц 6.5 МГц 

1 

2 

3 

4 

5 
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В результате изучения режима совместной работы по максимуму силы тока во 

вторичном контуре была установлена резонансная частота передачи для исследуемых 

катушек, равная 6.93 МГц. При этом было установлено, что расстояние между катушками, на 

которое реально может передаваться энергия, составляет 1-3 мм. С увеличением дистанции 

между катушками прием энергии становится исчезающе малым (см. рис. 2). 
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Рис. 2. График зависимости силы тока во вторичной цепи от расстояния между катушками 
 

Во втором цикле экспериментов, учитывая маломощность цифрового источника 

сигналов, был использован усилитель мощности, а также плоские катушки индуктивности со 

следующими характеристиками: 

 передающая катушка: диаметр – 230 мм, материал – алюминий в виниловой изоляции, 

сопротивление – 0,5 Ом, диаметр провода – 2 мм, индуктивность – 194 мГн, резонансная 

частота – 180 кГц; 

 передающая катушка: диаметр – 240 мм, материал – алюминий в виниловой изоляции, 

сопротивление – 0,6 Ом, диаметр провода – 2 мм, индуктивность – 193 мГн, резонансная 

частота – 176 кГц. 

С использованием детектора переменного электромагнитного поля было исследовано 

распределение электромагнитного поля по радиусу катушки и по высоте. Резонансная 

частота для максимальной передачи сигнала составила 190 кГц. В ходе исследования была 

обнаружена нелинейная зависимость  величины передаваемой энергии от расстояния между 

катушками. Наличие дополнительного максимума на определенной высоте связано, по-

видимому, с  образованием стоячей волны между катушками. 

Таким образом, в настоящей работе была подтверждена принципиальная возможность 

беспроводной передачи электрической энергии при помощи плоских спиральных резонансно 

связанных катушек индуктивности. При этом экспериментально было установлено, что: 

1) частота сигнала в принимающей катушке увеличивается в 2 раза по отношению к частоте 

задающего генератора, 

2) амплитуда принятого сигнала быстро уменьшается с расстоянием, 

3) в случае катушек с большим омическим сопротивлением для максимальной передачи 

электрической энергии расстояние между катушками не должно превышать 3 мм, 

4) обнаружено формирование стоячих волн между спиральными катушками, 

5) повысить эффективность передачи можно увеличением напряжения в передающей 

системе, а также используя катушки высокой добротности.  
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УДК 66. 047. 7 

Энергосберегающий термовакуумный процесс диспергирования и 

дегидратации дисперсных материалов. 
В. А. Кутовой

1.2
, А. С Луценко

1
, В. И. Ткаченко
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, A. А. Николаенко
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2.Харьковский Национальный университет В.Н. Каразина, Площадь свободы 4, 

Харкьков, 61077, Украина 

kutovoy@kipt.kharkov.ua, anylucenko89@gmail.com. 

 

За последние два десятилетия нанотехнологии стали стратегическим индустриальным 

направлением. В настоящие время боле 50 стран ведут исследования и разработки в области 

нанотехнологий и имеют свои национальные программы в этой области.  

Нанотехнологии находятся в стадии быстрого развития. В связи с этим возникает 

потребность в создании новых методов получения нанодисперсных материалов размером 

порядка (1..10) нм. Для получения нанодисперсного материала, в основном, используют 

механический и химический способы. Химический способ долгий и трудоемкий, так как 

требует поэтапного удаление примесей из измельченного материла, а механический способ в 

свою очередь является энергоемким и так же не обеспечивают чистоту полученного 

материала.  

Дегидратация и диспергировние гидроксида циркония. В данной работе 

рассмотрен непрерывный процесс получения мелкодисперсного порошка диоксида циркония 

из гидроксида циркония в термовакуумной установке. Гидроксид циркония с начальной 

влажностью 80%, диаметр 6мм, длина (10...15) мм превращается в мелкодисперсный 

порошок диоксид циркония с влажностью 1 %, с фракцией от 0,1 мкм до 10 мкм. 

Конгломераты в полученном порошке отсутствуют. Продолжительность процесса получения 

диоксида циркония из гидроксида циркония в термовакуумной установке составляет 15 

секунд. 

   Дегидратация и диспергирование бурого угля. Дегидратация и диспергирование 

бурого угля  в термовакуумной установке уменьшает содержание серы и азота в угле, что 

приводит к снижению объема вредных выбросов в атмосферу при его сжигании. 

Минимальный размер частички высушенного угля составил 40 нм влажностью - менее 2%. 

Влажность исходного сырья составляла 40%., размер 6 мм. Сушка бурого угля происходит в 

течение 14 с, меняется его цвет из бурого на черный. Температура высушенного бурого угля 

на выходе из нагревательного элемента не превышала 76 
ο
С. При этом количество энергии, 

затраченной на дегидратацию и диспергирование бурого угля не превышает 600 МДж/т.  

 

Дегидратация и диспергирование графита. В термовакуумной установке из 

мелкодисперсного графита получен нанодисперсный графит с размером (10...40) нм. Время 

обработки 15 с. Процесс непрерывный. Количество энергии, затраченной на дегидратацию и 

диспергирование графита составляет 320 МДж/т.  

 

Дегидратация и диспергировние опилок. Разработана энергосберегающая, 

высокоэффективная термовакуумная методика непрерывной дегидратации отходов 

деревообрабатывающей промышленности. Начальная влажность опилок 70 %. Проведены 

исследования дегидратации влажных опилок в зависимости от температуры нагревательного 

элемента. Количество затраченной тепловой энергии не превышает 360 МДж/т. Приведен 

внешний вид и указана влажность высушенных опилок из сосны в термовакуумной 

установке в зависимости от температуры нагревательного элемента. Продолжительность 

дегидратации опилок в термовакуумной установке составляет 20 с. Процесс дегидратации 

непрерывный.  

Выводы. Результаты исследования по удалении влаги из дисперсных материалов, в 

зависимости от режимных параметров термовакуумной установки позволили создать 

промышленную научно-техническую базу для разработки энергоэффективных 

Графит исходный 
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термовакуумных установок, сформулировать требования к оптимизации технологических 

процессов дегидратации и диспергирования дисперсных материалов с учетом их физико-

химического и структурного составов, снизить энергетические затраты на единицу 

высушенной продукции, ускорить процесс дегидратации, разработать высокоэффективную 

термовакуумную методику получения мелкодисперсных материалов высокой чистоты, 

сохранить качество и экологическую чистоту полученной продукции. Данный метод 

позволяет одновременно не только удалять влагу из дисперсного материала, а проводить его 

диспергирование.  

 

УДК 697.12.13 

 Этапы модернизация жилых зданий первых массовых серий 
Н.А.Орлова, Г.О.Подчасова  

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьков 

podchasova00@mail.ru,, naorl@ukr.net 

 

Энергосбережение является одной из важных задач XXI века, так как потребление 

тепловой и электрической энергии - необходимое условие жизнедеятельности человека и 

создание благоприятных условий его быта. Повышение энергетической безопасности 

украинской экономики, а также рост уровня и качества жизни населения невозможно без 

повышения энергетической эффективности на основе модернизации  и перехода к 

рациональному и экологически ответственного использования энергетических ресурсов.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует 

рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до 

настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени. Решение 

проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит 

долгосрочный характер, что обусловлено модернизации значительной части 

производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой 

технологической базе. 

Цель данной работы  на  расчетаа существующих тепловых потерь через наружные 

ограждающие конструкции  жилых зданий первых массовых серий прооанализировать 

основные этапы модернизации. 

Затраты на обогрев жилища составляют до 75%  от всего энергопотребления здания, 

поэтому самым эффективным методом сокращения энергозатрат, являются мероприятия по 

оптимизации отопительной системы. К таким действиям можно отнести следующие: 

— утепление стен, полов, потолков с помощью современных теплоизолирующих 

материалов; 

— установка высокоэффективного теплогенерирующего оборудования и элементов 

для распределения тепла в помещении (автономные котлы, радиаторы, теплые полы); 

— монтаж качественных пластиковых окон, герметичных дверей и установок 

вентиляции воздуха с рециркуляцией. 

Практика показывает, что  теплопотери через  наружные стены составляют около 30-

40 %от общих , через пол и крышу – от 10 до 15 %, через окна  – -50-55 %, через пол 5-10 % . 

Энергосберегающие технологии в быту имеют должны иметь первостепенное 

значение, при этом  уровен. комфорта и уюта не должен снижаться.  

Основой энергосберегающей технологии в жилом секторе является обеспечение 

комфортных условий проживания при минимальном потреблении тепла. Снизить 

теплопотребление жилых зданий возможно при условии:  

 проведения анализа состояния жилого фонда с учетом теплового 

баланса зданий; 

 модернизации наружных ограждающих конструкции для снижения 

тепловых потерь здания ; 

 модернизации систем вентиляции; 

mailto:podchasova00@mail.ru
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 и ряда других мероприятий. 

На стеновые ограждающие конструкции приходится от 50% до 60%  общей площади 

наружных ограждающих конструкций жилых зданий. Объективные условия реконструкции 

предопределяют конструктивную схему выполнения теплоизоляции. 

Энергоэффективные технологии с применением утепления кровли, 

энергоэффективных металлопластиковых окон, газового генератора тепла с датчиками  

помогают получить недорогое энергоэффективное жилище.  Если расход электроэнергии в 

обыкновенном доме составляет 58 %, то новейшие энергосберегающие технологии снижают 

еѐ расход до 18%. 

Проблема более эффективного использования природных ресурсов - одна из самых 

актуальных в мире. Украина, как и другие страны СНГ, только стоит на пороге 

массового применения энергосберегающих технологий.  
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Система розрахунку окупності впровадження нетрадиційних 

енерготехнологій 
Д.Г. Сидоров, І.В. Гарячевська 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 
davilwalk.96@gmail.com, i.garyachevskaya@karazin.ua 

 

Одним з напрямків економічної політики державних установ і приватних компаній є 

окупність впровадження нетрадиційних енерготехнологій. Розрахунок окупності включає в 

себе ціну станції, виробку енергії, споживання енергії, ціну за зеленим тарифом та інші 

показники. Створення системи для розрахунку окупності впровадження нетрадиційних 

енерготехнологій є одним з актуальних та перспективних напрямків сьогодення. 

Авторами була розроблена система розрахунку окупності, яка дозволяє дізнатися за 

який час користувач зможе повернути кошти витрачені на впровадження нетрадиційних 

енерготехнологій. Розроблена система може використовуватися в спеціалізованих фірмах, 

які займаються впровадженням нетрадиційних енерготехнологій.  

Розглянемо докладніше алгоритм роботи створеної системи. Система окупності 

здійснює обробку даних, які отримує від користувача. На першому етапі користувач обирає 

регіон, потужність фотомодулів (потужність станції) та потужність одного фотомодуля   

(Рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вхідні дані системи 
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За обраними даними система розраховує та відображає користувачу площу, яка 

потрібна для цієї станції. Розрахунок площі здійснюється за наступною формулою: 

 
де E – потужність станції, W – потужність фотомодулів, 1.64 – площа одного фотомодуля. 

На наступному кроці система розраховує річну виробку та відображає графік 

середньомісячної продуктивності системи (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Річна виробка та графік середньомісячної продуктивності системи 

  

Річна виробка розраховується за наступною формулою: 

 
де E – потужність станції, Cn  – середньоденна продуктивність однокіловатної станції по 

областям, MD  - кількість днів у місяці, H – ККД.  

На другому етапі система, за вказаними даними, розраховує вартість станції та 

відображає графік окупності станції (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вхідні дані для розрахунку вартості та окупності станції. 

Розрахунок вартості станції здійснюється за наступними формулами: 

 
де V – вартість всіх фотомодулів, n – кількість фотомодулів, j – ціна за фотомодуль.  

 
де Vs – вартість електростанції, V – вартість фотомодулів, B1,B2 ,…, Bn – додаткові дрібниці.  

Розрахунок окупності станції обчислюється за формулою: 

 
де Mn – кошти, які ми отримали за місяць, G – вартість по зеленому тарифу, Rn – 

середньомісячна PV системи з урахуванням ККД, Pn – споживання електроенергії, n – номер 

місяця. 
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Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного Национальной академии наук 

Украины,Харьков 

Vlada_kilinnik@mail.ru, elena15@gmx.com 

 

В данной работе изучаются свободные и вынужденные колебания жидкости в 

составных оболочках вращения. Особенно важными такие исследования являются для 

элементов конструкций в условиях действия импульсных, ударных и сейсмических нагрузок. 

Прочностные и динамические характеристики рассматриваемых резервуаров 

определяются решением связанной задачи гидроупругого взаимодействия. Рассматривается 

задача о гидроупругих колебаниях оболочки вращения, частично заполненной жидкостью. 

Задаются уравнения движения упругой оболочки постоянной толщины и уравнения 

движения жидкой среды в напряжениях, из которых далее определяется давление жидкости 

на оболочку. Предполагается, что жидкость идеальная, несжимаемая. Для определения 

давления со стороны жидкости на оболочку (с учетом действия объемных сил) служит 

линеаризованный интеграл Коши-Лагранжа. В этот интеграл входит потенциал скоростей, 

который удовлетворяет уравнению Лапласа. Следовательно, для определения давления 

жидкости на смоченные поверхности оболочки следует решить уравнение Лапласа при 

заданных граничных условиях. Задаются следующие граничные условия: условие 

непротекания на смоченной поверхности оболочки, динамическое и кинематическое 

граничные условия на свободной поверхности. Дальше формулируется начально-краевая 

задача для определения динамических характеристик оболочки, частично заполненной 

жидкостью. В данной постановке оболочки могут быть произвольными. Сформулирована  

краевая задача Неймана для уравнения Лапласа. Требуется выполнение условия 

разрешимости этой задачи. Решение сформулированной начально-краевой задачи дает 

возможность рассматривать задачи на собственные колебания незаполненных оболочек, 

свободные гидроупругие колебания,  вынужденные колебания незаполненной оболочки, 

вынужденные колебания оболочки с жидкостью. 

Рассмотрим один из подходов к решению этой задачи, когда потенциал скоростей 

представляется в виде суммы двух функций, одна из которых описывает движение жидкости 

в деформируемой оболочке при отсутствии волновых движений свободной поверхности, а 

вторая представляет собой потенциал скоростей, описывающий свободные колебания 

жидкости в жестком сосуде с учетом действия сил гравитации.  

Используется метод заданных форм для решения задач динамики оболочек, частично 

заполненных жидкостью. На первом этапе будем искать собственные формы колебаний 

жидкости в  оболочке., т.е. рассмотрим вспомогательную задачу о колебаниях жидкости в 

жестком сосуде с учетом силы гравитации Сведем задачу о колебаниях жидкости к 

проблеме собственных значений, с ее помощью решим задачу о гармонических колебаниях 

жидкости в жестком сосуде. Получим ряд собственных значений и соответствующих им 

собственных форм, по которым можно найти суммарный потенциал. Далее определим 

собственные частоты и формы колебаний незаполненной оболочки. Затем перейдем к 

определению потенциала скоростей оболочки с жидкостью. Для этого найдем частные 

потенциалы скоростей, отвечающие собственным формам колебаний незаполненной 

оболочки. Далее проверяем выполнение условие непротекания на смоченной поверхности 

оболочки и граничных условий на свободной поверхности. Таким образом, схема решения 

связанной динамической задачи для оболочки вращения, частично заполненной жидкостью, 

состоит из следующих этапов, каждый из которых представляет самостоятельный интерес. 

1. Определение частот и форм свободных колебаний незаполненной оболочки методом 

конечных элементов.  

2. Определение частот и форм колебаний жидкости в жесткой оболочке под действием 

силы тяжести с использованием метода граничных элементов.  
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3. Определение частот и форм колебаний упругой оболочки без учета действия силы 

тяжести с использованием метода граничных элементов.  

  4. Решение системы дифференциальных уравнений второго порядка с использованием 

метода Рунге-Кутта 4го и 5го порядка. 

Решение второй из сформулированных задач позволяет исследовать частоты и формы 

колебаний жидкости в жесткой оболочке. 

Выводы 

Предложен новый метод, основанный на едином подходе к исследованию динамики 

незаполненных упругих оболочек; определению частот и форм колебаний жидкости в 

жестких оболочках; определению частот и форм колебаний оболочки с жидкостью с учетом 

и без учета сил тяжести; определению динамических характеристик оболочек с жидкостью, 

при действии различных вынуждающих сил, включая сейсмические нагрузки.  

Сделан вывод о разрешимости краевой задачи Неймана, возникающей при 

определении давления жидкости на оболочку. Описаны преимущества предложенного 

подхода. Среди них – способ задания свободной поверхности, позволяющий дать анализ 

уровня подъема жидкости в резервуаре при действии вынуждающих сил без упрощающих 

предположений. 
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Хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на Запорожской АЭС 

осуществляется сухим способом в вентилируемых бетонных контейнерах (рис. 1.) [1]. 

Каждый контейнер содержит герметичную корзину с ОЯТ, охлаждение которой происходит, 

прежде всего, за счѐт движения воздуха по вентиляционным каналам в результате 

возникновения естественной тяги. Скорость движения охлаждающего воздуха, а, 

следовательно, и интенсивность теплообмена, при неизменном тепловыделении в корзине 

зависит, прежде всего, от гидравлического сопротивления вентиляционного тракта. 

Очевидно, что изменение геометрических размеров вентиляционных каналов контейнера 

хранения ОЯТ приводит к изменению их гидравлических сопротивлений и, следовательно, к 

изменению условий охлаждения корзины с ОЯТ. Существующие размеры вентиляционных 

каналов определялись их разработчиками на этапе проектирования. Однако, в силу перехода 

СХОЯТ Запорожской АЭС на хранение альтернативных топливных сборок [2] с 

повышенным остаточным тепловыделением [3] тепловое состояние корзины хранения 

изменяется по сравнению с вариантом хранения традиционных топливных сборок [4]. В 

связи с этим возникает целесообразность проверки – являются ли существующие 

геометрические размеры каналов охлаждения наилучшими с точки зрения максимального 

охлаждения хранящегося в контейнере топлива. 
 

 
 

Рис. 1. Структура контейнера хранения ОЯТ 
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В работе с использованием методов численного моделирования была решена серия 

сопряженных задач теплообмена [5-8]. В результате были определены поля температур 

корзины с отработавшим ядерным топливом и бетонного контейнера с различными 

значениями ширины вертикального вентиляционного тракта и высоты выходных 

вентиляционных каналов. Изменение ширины вертикального вентиляционного тракта 

проводилось без изменения толщины стенки бетонного контейнера, так как это значение 

определяется нормами радиационной безопасности. Изменение высоты выходных 

вентиляционных каналов существенное влияние на уровень радиационного излучения 

контейнера не окажет. В связи с этим изменения высоты каналов проводились путем 

удаления или добавления части бетона в соответствующих областях.  

Выбор оптимальных значений геометрических характеристик вентиляционной 

системы контейнера хранения ОЯТ осуществлялся по двум критериям: максимальной 

температуре бетона и максимальной температуре в корзине хранения, которые являются 

тепловыми критериями безопасной эксплуатации основного оборудования сухого 

хранилища отработавшего ядерного топлива. 

Анализ результатов численного исследования показал, что возможно снижение 

уровня температур в контейнере с ОЯТ путем уменьшения значений геометрических 

размеров вентиляционного канала и интенсификации естественной тяги. Однако, такое 

решение необходимо принимать с учетом технологии загрузки контейнера.  

Полученные результаты по оптимизации геометрических размеров вентиляционного 

тракта контейнера хранения целесообразны для использования на этапе их проектирования и 

могут быть полезны при разработке контейнеров хранения ОЯТ аналогичной конструкции. 
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Заметное место среди конструкционных материалов занимают электронные 

соединения, существенно повышающие их физико-механические свойства. 

Как известно, электронные соединения, существенно влияющие на физико-

механические свойства сплавов, образуются во многих металлических системах при 

определѐнных концентрациях  валентных электронов на атом. Электронные 

соединения имеют индивидуальные кристаллические структуры (как правило, сложные) и по 

своим химическим и физическим свойствам отличаются как от чистых металлов, так и от 

твердых растворов. Химические соединения металлов отличаются от соединений 

ковалентного типа благодаря преобладанию металлической связи между атомами и 

характерными металлическими свойствами (электропроводностью, температурным 

коэффициентом электросопротивления и, в определенных условиях, способностью к 

пластической деформации). Однако аналогичные исследования даже на простых 

металлических системах довольно ограничены [1].  

Анализ бинарных металлических систем Cu-Zn показывает, что при повышении 

содержания второго компонента сверх предельно допустимого уровня должна появляться 

следующая фаза, что означает на диаграмме равновесия переход из области промежуточной 

фазы в смежную двухфазную область. 

Определено, что на реальных диаграммах состояния однофазные β, ℽ области в ряде 

случаев простираются в обе стороны от состава с определенным отношением . Для 

уточнения границ однофазных областей проведены расчетные и экспериментальные 

исследования влияния электронных концентраций на фазообразование. 

Показано, что при растворении цинка в меди концентрация валентных электронов 

повышается в результате заполнения свободных квантовых состояний с более высокой 

энергией. При увеличении концентрации цинка образуется α + β – области благодаря 

последовательному заполнению зон Бриллюэна. 

Установлено, что хрупкость медных сплавов с большим содержанием цинка (более 

40%) обусловлена упорядочением образующихся фаз. Обнаружено, что  увеличение 

пластичности сплава, легированного свинцом, при фазовом превращении β-β՛обусловлено 

расположением свинца не по границам зерен, а внутри кристаллов α – фазы, 

кристаллизующейся на включениях свинца как на зародышах. 

Представляется, что полученные результаты представляют интерес при определении 

областей гомогенности и стабильности электронных соединений в различных сплавах 

конструкционных материалов. 
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Водород, полученный путем электролиза, может свести к нулю выбросы парниковых 

газов в зависимости от источника используемого электричества. Источник необходимой 

электроэнергии, включая ее стоимость и эффективность, а также выбросы, возникающие в 

результате выработки электроэнергии, должны учитываться при оценке выгод и 

экономической эффективности производства водорода посредством электролиза. 

Электролиз является перспективным методом для получения водорода из 

возобновляемых ресурсов путем разложения воды. Электролиз протекает в специальном 

устройстве – электролизере. Электролизеры состоят из анода и катода, разделенных 

электролитом. Различные электролизеры функционируют несколько по-разному, главным 

образом из-за различных типов электролитного вещества. 

В настоящее время наибольший интерес представляют следующие типы 

электролизеров. Полимерные электролитные мембранные (ПЭМ) электролизеры. В данном 

типе электролизера, электролит представляет собой твердый материал. Вода реагирует на 

аноде с образованием кислорода и положительно заряженных ионов водорода (протонов). 

Электроны протекают через внешнюю цепь, и ионы водорода перемещаются через ПЭМ к 

катоду. На катоде ионы водорода объединяются с электронами из внешнего контура с 

образованием газообразного водорода. Реакция на аноде имеет вид: 2H2O → O2 + 4H
+
 + 4e

-
; 

Реакция на катоде: 4H
+
 + 4e

-
 → 2H2. 

Щелочные электролизеры. Щелочные электролизеры работают через перенос ионов 

гидроксида (OH
-
) через электролит от катода к аноду с образованием водорода на стороне 

катода. Электролизеры, использующие жидкий щелочной раствор гидроксида натрия или 

калия в качестве электролита, коммерчески доступны в течение многих лет. Более новые 

подходы, использующие твердые щелочные обменные мембраны в качестве электролита, 

демонстрируют перспективность в лабораторном масштабе. 

Твердые оксидные электролизеры. Твердые оксидные электролизеры, которые 

используют твердый керамический материал в качестве электролита, который проводит 

отрицательно заряженные ионы кислорода (O2
-
) при повышенных температурах, генерируют 

водород несколько иначе. Вода на катоде объединяется с электронами из внешнего контура с 

образованием газообразного водорода и отрицательно заряженных ионов кислорода. Ионы 

кислорода проходят через твердую керамическую мембрану и реагируют на аноде с 

образованием газообразного кислорода и генерируют электроны для внешней цепи. Твердые 

оксидные электролизеры должны работать при температурах, достаточно высоких для 

нормальной работы твердых оксидных мембран (около 700-800°C, по сравнению с 

электролизерами ПЭМ, которые работают при 70-90 °C, и промышленными щелочными 

электролизерами, которые работают при 100-150°С). Твердые оксидные электролизеры 

могут эффективно использовать тепло, доступное при повышенных температурах (из 

различных источников, включая ядерную энергию), для уменьшения количества 

электрической энергии, необходимой для производства водорода из воды [1]. 

Производство водорода посредством электролиза может предложить возможности для 

взаимодействия с переменной выработкой электроэнергии, что характерно для некоторых 

технологий, использующих возобновляемые источники энергии. Также водородное топливо 

и последующая выработка электроэнергии могут быть интегрированы в энергетическую 

систему, что позволяет гибко переносить производство, чтобы наилучшим образом 

соответствовать доступности ресурсов с учетом операционных потребностей и рыночных 

факторов. 
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Особенностью электроэнергии является невозможность еѐ хранения в первоначальной 

форме. Из-за этого электростанции должны генерировать конкретный объем электрической 

энергии, который будет потребляться в каждый момент времени. Но есть способ накопить 

энергию. В настоящее время единственной возможностью хранения электрической энергии 

является преобразование в другую форму энергии, например, химическую, термическую или 

механическую энергию. В этих формах можно накопить и сохранить энергию в течение 

длительного периода времени. При любом из способов преобразования и хранения энергии 

присутствует потеря энергии. Поэтому основной целью аккумулирования является 

регулирование генерации электроэнергии на электростанциях, а затем использование 

накопленной энергии. С надлежащим сочетанием генерации электроэнергии и ее 

накопления, можно добиться более высокой эффективности производства и распределения 

электроэнергии [1]. 

Аккумуляторы – это технические устройства, которые позволяют преобразовывать и 

хранить энергию. Затем запасенная энергия может быть использована, и аккумулятор будет 

работать как источник энергии. Большинство элементов хранения позволяют производить 

повторную зарядку и разрядку, что обеспечивает многократное циклическое использование. 

Все устройства хранения энергии можно разделить на разные типы в соответствии с 

принципом сохранения энергии. Каждый тип аккумуляторов имеет разные характеристики, 

преимущества, недостатки и функции использования. Аккумуляторы имеют большой 

масштаб применения, от питания энергией часов или мобильных телефонов до балансировки 

частоты и количества электроэнергии в энергосистеме. 

При использовании систем аккумулирования в энергосистеме, можно получить 

следующие эффекты: для генерации, использование аккумуляторов даст возможность 

оптимизировать процесс генерации электроэнергии за счет выравнивания нагрузки на 

генерирующее оборудование, а также избавит тепловую генерацию от роли регулятора. Это 

приведет к сокращению расходов топлива, повышению КПД электростанций, увеличит 

надежность энергоснабжения и снизит потребность в строительстве новых мощностей. Для 

государственного регулирования, накопители позволяют создать энергетический резерв без 

избыточной работы генерирующих электростанций, оптимизировать режим работы 

электростанций, обеспечить спокойное прохождение дневного максимума и ночного 

минимума нагрузок. Для потребителей, электроэнергия станет дешевле, за счет сокращения 

объемов используемого топлива, повышается надежность энергоснабжения. Возможно 

обеспечить работу критического оборудования при перебоях с питанием и создать резерв на 

случай аварий. И эффект для электросетевого комплекса, накопители снижают пиковую 

нагрузку на электрические подстанции и снижают затраты на модернизацию сетевой 

инфраструктуры, повышают качество и надежность энергоснабжения потребителей [2]. 

В работе рассмотрены основные типы аккумуляторов, получившие большое 

распространения в наши дни, такие как: ГАЭС, тепловые, химические аккумуляторы. А 

также новые перспективные технологии для накопления электрической энергии, такие как: 

маховики, использующие кинетическую энергию, суперконденсаторы и другие. Рассмотрены 

сценарии применения разных типов аккумулятор в зависимости от региона, климатических и 

экономических условий, как для частного, так и для коммерческого использования. 
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У жовтні 2017 року прес-служба Харківського обласного лабораторного центру МОЗ 

України повідомила, що найбільш забруднене повітря зареєстроване в Великобурлуцькому, 

Золочівському, Зміївському, Первомайському, Ізюмському, Барвінківському, Борівському, 

Кегичівському, Куп'янському, Дворічанському, Сахновщинському, Близнюківському, 

Валківському, Печенізькому, Шевченківському районах, містах Первомайський, Куп'янськ, 

Чугуїв, Ізюм і Лозова. У місті Харкові було досліджено 8840 проб атмосферного повітря. 

Перевищення ГДК (гранично допустима концентрація) виявлено в 391 пробі (4,4%). 

Найбільший рівень забруднення атмосферного повітря за кількістю проб із 

перевищенням ГДК та по кратності перевищення традиційно спостерігається в місцях 

проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей: із 6852 досліджених 

проб перевищення ГДК виявлено в 837 пробах (12,2%). На межі санітарно-захисних зон з 12 

687 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 100 пробах (0,8%), в місцях відпочинку 

населення з тисяча двісті шістьдесят восьми досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 

11 пробах (0,9%). Зважаючі на ці дані, виникає необхідність детального дослідження 

вказаних районів із метою розуміння причин забруднення та запобігання погіршення стану 

повітря в подальшому.  

У доповіді розглядається питання радіаційного стану повітря Шевченківського району 

м.Харкова, розташованого у північній частині міста; населення — 15,0% від загальної 

чисельності населення міста, тому займає за кількістю населення друге місце в м. Харкові. У 

районі працюють промислові підприємства: ДПУ «Харківгазвидобування», ЗАО «Біолік», 

ДП «Завод хімічних реактивів», НТК «Інститут монокристалів», ЗАТ «Завод харчових 

кислот», ВАТ «Харківський завод „Металіст―», ВАТ «Точприлад» тощо. Необхідність 

зосередитися на дослідженні невеликої території одного району з багатьох вказаних 

зумовлюється прагненням досягти точних результатів із найменшими похибками, для чого 

необхідне чітке визначення території з невеликим радіусом кола.  

Для моніторингу ситуації в режимі реального часу визначається територія для 

дослідження у вигляді кола з радіусом 0,5 км, що позначається на мапі району. Визначена 

площа для дослідження охоплює рекреаційну ділянку «Саржин Яр», територію зі щільним 

розташуванням студентських гуртожитків різних навчальних закладів м.Харкова, житлові 

будинки, територію котельні Павлове Поле (наявні п’ять котлів типу ПТВМ-50), що 

обслуговує даний район. Обирається 20 точок спостереження по довжині кола, що дає 

відстань між двома сусідніми точками в 157 м. Для отримання результатів стану повітря 

обраної території вимірювання проводяться у кожній точці кожного дня протягом 30 днів, 

що дозволяє відстежити коливання радіаційного фону та зменшити похибку вимірювань. 

Вимірювання проводяться за допомогою професійного дозиметра МКС-25 «ТЕРРА», що має 

допустиму похибку 0,01 мкЗв/год.  

Отримані дані порівнюються з вимогами Основних санітарних правил забезпечення 

радіаційної безпеки України, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 №54. На 

основі аналізу цього порівняння пропонуються методи покращення радіаційного стану 

повітря обраного для дослідження району.  

Одже, актуальність роботи є беззаперечною, тому що перелік підприємств, що 

розташовані на обраній території, не є вичерпним (враховуються незареєстровані приватні 

підпільні підприємтва та цехи), з чого можна зробити висновок, що стан повітря не матиме 

тенденції до покращення наступним часом. Доцільно моніторити показники якості повітря 

усіх територій, де знаходяться люди (постійно чи тимчасово).  

Аналіз радіаційного стану повітря Шевченківського району м. Харкова має на меті 

розробку пропозицій та заходів щодо покращення значень показників та зведення 

радіаційного впливу на людей на даній території до мінімуму.  
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