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Збірник містить тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої
актуальним фізико-технічним проблемам енергетики і пошукам шляхів їх вирішення.
Розглянуто задачі теоретичної та прикладної фізики, теплофізики, газогідродинаміки,
обчислювальної математики та екології. Особливу увагу приділено альтернативній
енергетиці і відновлювальним джерелам енергії, екологічно чистим силовим установкам та
раціональному використанню ресурсів.
Матеріали конференції мають теоретичну та практичну цінність і можуть бути корисні
науковцям, фахівцям у галузі прикладної фізики та енергетики, студентам та аспірантам
технічних вузів.
Сборник содержит тезисы докладов международной научной конференции,
посвященной актуальным физико-техническим проблемам энергетики и поискам путей их
решения. Рассмотрены задачи теоретической и прикладной физики, теплофизики,
газогидродинамики, вычислительной математики и экологии. Особое внимание уделено
альтернативной энергетике и возобновляемым источникам энергии, экологически чистым
силовым установкам и рациональному использованию ресурсов.
Материалы конференции имеют теоретическую и практическую ценность и могут быть
полезны научным работникам, специалистам в области прикладной физики и энергетики,
студентам и аспирантам технических вузов.
The book of abstracts contains the reports of an international scientific conference dedicated
to actual physical and technical problems of energy and the search for ways to solve them. The
problems of theoretical and applied physics, thermal physics, hydrodynamics of gas, computational
mathematics and ecology are considered. Special attention is paid to alternative and renewable
energy sources, environmentally friendly power plants and rational use of resources.
The conference materials are of theoretical and practical value and can be useful to scientists,
specialists in the field of applied physics and energy, students and graduate students of technical
universities.
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Физика вращающихся жидкостей исследуется, начиная с работы Рэлея [1],
опубликованной в 1917 г. По прошествии достаточно большого временного интервала были
проведены серьезные исследования устойчивости вращающейся, с подогревом дна емкости и
без, жидкости или воздуха, которые представлены в [2 - 3].
В экспериментах [2, и цитированная литература] вода находилась в стеклянных
цилиндрах Pyrex с наружным диаметром 12 дюймов. К днищам цилиндров были приклеены
электропроводящие нагревательные пластины Pyrex с контролируемой температурой.
Цилиндры, содержащие воду и необходимые аксессуары, были размещены на опорном
стальном кольце, установленном на вертикальном валу. Стальное кольцо служило для
выравнивания и других регулировок. Цилиндр приводился во вращение посредством вала,
который вращался с помощью подводящих ремней и двигателя. В качестве вязкой,
несжимаемой жидкости использовалась вода глубиной от 2 см до 17 см, и скоростью
вращения до 50 об / мин.
Разница температур на двух уровнях (один вблизи верхней, а другой вблизи нижней
поверхности жидкости) измерялась медно - константановыми проволочными термопарами.
Точность измерения температуры составляла ± 0.01 °C, и была достаточной для обработки
полученных результатов.
В [2, 3] приведены экспериментальные данные (снимки верхних границ и осевого
сечения) по формированию вихрей в вязких средах, находящихся во вращающихся сосудах.
На снимках видно большое количество вихрей практически одинакового размера. Однако в
этих экспериментальных данных не анализируются временная динамика числа появившихся
вихрей, их структура и направление вращения. Такой анализ позволил бы определить
физическую природу появления вихрей, определить их внутреннюю структуру, и описать
динамику их распределения в объеме жидкости.
Эксперименты показали, что вихревое движение жидкости во вращающемся цилиндре
появлялось, когда скорость нагрева его дна превышала определенную величину. Вихри в
воде визуально наблюдались при рассеивании небольшого количество алюминиевого
порошка над ее поверхностью. Движения частиц алюминиевого порошка на поверхности
воды фотографировалось с помощью метода полос с выдержкой во времени, и представляло
собой набор вихрей приблизительно равного диаметра.
На основании сравнения теоретических исследований [2, 3] и экспериментальных
результатов показано их количественное и качественное соответствие. Отсюда сделан вывод,
что образование вихрей во вращающемся и подогреваемом снизу цилиндре с водой, когда
сверху границы свободные, а снизу - твердые (в совокупности - смешанные граничные
условия), имеет конвективную природу. В [2, 3] определено, что в состоянии неустойчивости
(вихреобразования) критическое число Рэлея пропорционально числу Тейлора.
Однако более подробный анализ этих экспериментальных результатов показал, что
наблюдаемые вихри не имеют структуру конвективных ячеек Бенара [4], т. к. не обнаружены
нисходящие потоки подкрашенной чернилами воды. Имеются и другие несоответствия,
которые говорят о неконвективной природе наблюдаемых вихрей [5].
Отмеченные несоответствия говорят о существовании другого механизма образования
вихрей в жидкости, находящейся во вращающемся цилиндре.
Он может быть следующим.
Во вращающемся цилиндре с водой наблюдается стационарное состояние для
азимутальной скорости [6]:
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Vj ( r, z ) = Wr + D × cos ( np z ) J1 ( kr r ) ,

(1)
!
!
где жидкость равномерно вращается как целое с угловой скоростью W = W × ez ;
!
ez - единичный вектор, направленный по вертикали, которая совпадает по направлению с
!
!
осью z и находится в поле тяжести, направление ускорения которого g = - g × ez
противоположно направлению оси z ; r , z - радиальная и осевая координата в единицах
высоты жидкости h ; J1 ( x ) - функция Бесселя первого рода первого порядка от аргумента x ,
D - константа, определяемая из граничного условия на стенке сосуда и обеспечивающая
положительность Vj , kr = s 1,i R0 - радиальное волновое число; s 1,i - i - тый нуль функции
Бесселя J1 ( x ) , где i = 1, 2,3,.... (например, s 1,1 = 3.832 ; s 1,2 = 7.016 ; s 1,3 = 10.173 ; s 1,4 = 13.324

; s 1,5 = 16.471 [7]); R0 - радиус цилиндра; n = 1, 2,3... - модовое число.
Временная динамика стационарного решения (1) при наличии вязкости определяется
уравнением Бюргерса (УБ) [8]. Аналитически УБ решается путем линеаризации с помощью
сложных математических преобразований Коула - Хопфа или с использованием численных
методов. Но для верификации численного решения необходимо иметь простое
аналитическое решение УБ.
Решению этого вопроса посвящена работа [9], где приведен метод получения простых
аналитических решений УБ. Однако эти решения не описывают ударные волны, т.к. с
течением времени профиль волны становится более пологим, а не укручается. Таким
образом, полученное решение не описывает образование ударных волн, и не пригодно для
описания образования вихрей во вращающейся жидкости.
В работе [10] предложен аналитический метод получения решения УБ для
периодических граничных условий по координате и нулевых граничных условий для
скорости. Полученное аналитическое решение описывает ударные волны любой
периодичности. Это следует из того, что с течением времени профиль волны становится
круче. Достоинством полученного аналитического решения является тот факт, что вблизи
четных нулей первоначально периодического решения наблюдается увеличение градиента
профиля волны, а это говорит об образовании ударной волны. Такое укручение профиля
азимутальной скорости (1) соответствует образованию границы раздела в жидкости, где ее
скорости разнонаправлены. Таким образом, при превышении пороговой скорости в
результате развития неустойчивости Кельвина - Гельмгольца граница раздела будет
неустойчива относительно образования вихрей, которые, возможно, описаны в [2].
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Every year the role and importance of the nuclear power in the world is increased due to
economical and sometimes ecological situation in the countries. It requires to pay more attention to
the safety of operation of power reactors as well as whole nuclear power plant, and facilities on the
back-end of the nuclear fuel cycle.
Safety analysis of any nuclear installation must be carried out with detailed analysis of
appropriated accidents that could happen during its operation. Accident analysis includes wide list
of physical and numerical investigations that should be carried out (for example [1, 2]). It helps in
the case when hazard to the people and environment occurs and allow to develop action for the
reducing accidents results.
Special attention is required for the accidents with explosion. These accidents are
accompanied by dissemination of the radioactive micro- and nanoparticles in the atmosphere and
could occur pollution of the large area.
Numerical simulation is a useful tool for the analysis of the accidents with explosion,
especially for the prediction of the spread of pollution in the atmospheric and water resources.
However, simulation of the geophysical flows is a not common task and requires development of
the mathematical model with taking into account atmospheric turbulent processes.
In this research flow model for numerical simulation is based on finite volume method and
large-eddy simulation is used. This model consists of balance equations for mass, momentum and
energy (for potential temperature) equations. The numerical aspects of flow model are lying in
using proper orthogonal decomposition (POD) method. Model in details is presented in some
published works of author [3, 4, 5].
Analysis of the ways that model could be used for the simulation of the nuclear accidents with
explosion shown that movement direction of the atmospheric air could be predicted and included to
the safety analysis report of the nuclear installation.
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In this work, we study the physical mechanisms of phonon scattering at the boundaries of a
finite-size sample in the two-dimensional case and their effect on the thermal conductivity of the
sample. An analytical model of the thermal conductivity of a two-dimensional phonon gas in twodimensional samples of finite sizes is proposed. The main goal of the work is to consider physical
mechanisms that ensure the transition from specular boundary conditions to completely diffusive. In
particular, the model is proposed for the effective accounting of roughness for the limiting cases of
weak and absolute diffuse scattering, and a comparison is made with existing models.
For example, in the generally accepted Casimir model [1, 2] it is assumed that a linear
temperature gradient is created on the lateral surface by external sources. Moreover, in the Casimir
model, two conditions at the boundary are necessary. This is a diffuse reflection, in which a phonon
is reflected without changing the energy with an isotropic distribution function. The second
condition is the redistribution of phonons by energy, so that the distribution of reflected phonons
corresponds to the radiation of a completely black body - that is, the reflection of phonons must be
inelastic. And if the first condition can be achieved, for example, by using boundaries with a certain
degree of roughness, then the second condition can be achieved only if there is thermal contact
between the lateral edges of the sample and thermal media, and with a given temperature
distribution. In the case of thermally insulated sample boundaries (for example, when the sample is
in vacuum) or, at least, with imperfect thermal contact, the second condition is almost impossible.
In this work, we study the stationary nonequilibrium state of the phonon system, which is
provided only by the interaction of phonons with the lateral boundaries of the samples. In this case,
the interaction of phonons between themselves is considered negligible, and the lateral boundaries
of the sample are assumed to be thermally insulated.
As a result of the work, the integral equation for the temperature inside the sample was obtained
t ( z) =

1é
z
ê1 2
2 êë
W + z2

ù 1L
W2
+
dz
ú
1
úû 2 0
W 2 + ( z - z1 )2

ò

[

]

3/ 2

t ( z1 ) ,

(1)

which is valid for sample with any length L and width W.
This equation is solved both by the iteration method and approximately analytically. The
obtained solutions describe the balance of heat fluxes, the temperature distribution in the sample,
and the dependence of the effective coefficient of thermal conductivity on the size of the sample.
Thus, the proposed methods accounting successive elastic phonon reflections from an absolutely
rough boudary allows us to determine the applicability conditions for the existing models for
thermal conductivity of finite dimensions low-dimensional samples.
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З метою нівелювання нестабільності рішення і стрибків на кордоні областей при
вирішенні крайових задач використовуються сімейства радіальних базисних функцій, що
залежать від параметрів [1]. Одним з параметрів, при вирішенні 3D-крайової задачі
колокаціонним методом за допомогою АРБФ Corpa ( x1 , x2 , x3 ) є значення a з інтегродиференціального рівняння, що породжує цю функцію:
Du ( x1, x2 , x3 ) = l òò u[a( x1 - x1 ),a( x2 - x2 ),a( x3 - x3 )]dw + µ u (a x1,a x2 ,a x3 )

(1)

¶W

2

é 2a ù
2a
де ¶W – сфера радіуса
: x12 + x22 + x32 = ê
ú ,
3 ( a - 1)
ëê 3 ( a - 1) ûú

3

a > 1, а D = å

¶2

2
k =1 ¶xk

–

оператор

Лапласа [2].
Для рівняння (1) існує єдине фінітне рішення Corpa ( x1 , x2 , x3 ) , нормоване умовою
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Corpa ( x1 , x2 , x3 ) d x1 dx2 dx3 =1 , тільки при таких значеннях коефіцієнтів: µ = -4p ê 2a ú l
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шара

; функція Corpa ( x1 , x2 , x3 ) належить до класу C ¥ з компактним носієм у
радіуса
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функція

інваріантна

відносно

обертання:

Corpa ( x1, x2 , x3 ) º Corpa ( r ) , де r = x12 + x22 + x32 ; перетворення Фур’є функції має вигляд
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t12 + t22 + t32 ® ¥ функцією; ряд Фур’є функції є наступним:
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Варіювання параметром a призводить до зменшення методичної похибки при
рішенні крайової задачі у декілька разів, за рахунок, щоправда, збільшення такої похибки
при рішенні системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

a) x3 = 0.0

б) x3 = 1/3

в) x3 = 2/3

Рисунок 1 – Зрізи носія функції Corpа(x1,x2,x3) при a = 3 ; значення змінної x3, дорівнюють
а) 0,0; б) 1/3; в) 2/3.

а) x3 = 0

б) x3 = 1/3

в) x3 = 2/3

Рисунок 2 – Проекції функції Corpa(x1,x2,x3) при a = 3 ; значення змінної x3, дорівнюють
а) 0,0; б) 1/3; в) 2/3.
Література
1. Колодяжный, В.М. Атомарные функции трех переменных, инвариантные относительно группы
вращения / В.М. Колодяжный, В.А. Рвачов // Доповіді НАН України. № 3, 2006. С. 17-22.
2. Ронкин, Л.И. Введение в теорию целых функций многих переменных / М.: изд-во «Наука», Главная
редакция физико-математической литературы, 1971. – 432 с.
3. Колодяжний, В.М., Лісіна, О.Ю., Селищев, В.С. Атомарні функції в задачах математичного
моделювання:
монографія;
за
заг.
ред
В.М.
Колодяжного
/
В.М. Колодяжний, О.Ю. Лісіна, В.С. Селищев. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 376 с.

8

УДК 539

COMPUTER CALCULATION OF BACKSCATTERING/CHANNELLING
OF HELIUM INDUCED CAVITIES IMPLANTS INTO SILICON
O. El Bounagui, J. Elasri, N. Tahiri, H. Erramli
Department of physics, Faculty of Sciences, Mohammed V University in Rabat,
Rabat, Morocco
Elbounagui@gmail.com, Elbounagui@fsr.ac.ma
Silicon samples were implanted with 1.6 MeV 4He at fluences ranging from 1016 He/cm2 to
1017 He/cm2, and annealed at 800°C for varying times. These implants have a range of Rp = 5.5 µm.
We present 2.5 MeV proton elastic (non-Rutherford) backscattering (EBS) with channelling
measurements and simulations to determine the depth and the concentration of helium in cavities.
Our results are in good agreement with cross-sectional transmission electron microscopy (TEM)
[1,2].

Figure 1. Fraction of He implant surviving annealing at 800°C for varying times
References
1. Idrissi, L., Tahiri, N., El Bounagui, O., & Ez-Zahraouy, H. (2020). Magnetic properties of NiFe2O4
compound: Ab initio calculation and monte carlo simulation. Journal of Superconductivity and Novel
Magnetism, 33(5), 1369-1375. doi:10.1007/s10948-019-05363-7
2. El Bounagui, O., & Erramli, H. (2009). Simulation of implanted profiles in ultrathin layer activation
(UTLA) by using the monte carlo method. [Developpement d'un programme de simulation des profils
d'implantation dans les couches ultra-minces] Physical and Chemical News, 45(1), 65-70.
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МОДЕЛЬ ИНДУЦИРОВАННОГО ДВИЖЕНИЯ ЖИДКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
В КРИСТАЛЛЕ С РАДИАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ
О.В. Подшивалова1, В.И. Ткаченко2,3, А.П. Кулик2, В.А. Гнатюк4,5, Т. Аоки5
1
Национальный аэрокосмический университет имени Н.Е. Жуковского, Харьков, Украина
2
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина
3
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Харьков,
Украина
4
Институт физики полупроводников имени В.Е. Лашкарева, Киев, Украина
5
Научно-исследовательский институт электроники, Университет Шизуоки, Хамамацу,
Япония
o.podshyvalova@gmail.com
Исследования движения макроскопических включений под действием различных движущих сил могут представлять интерес по разным причинам. Во-первых, изучение движения
включений является источником информации о процессах на границе включение-матрица и
о физических характеристиках включения и матрицы. В частности, исследования процессов
кристаллизации из растворов в последние десятилетия приобрели особую актуальность в
связи с теми задачами, которые выдвигают биология (биофизический рост белков, рост клеток и опухолей, полимеризация цитоскелета в иммунной системе) и химическая промышленность (очистка путем кристаллизации и получение кристаллических лекарств, сахаров,
солей, удобрений, моющих средств). Во-вторых, наличие включений и возможность их перемещения сказывается на физических свойствах и эксплуатационных характеристиках кристаллов. Так, например, путем термодиффузионного смещения и растворения макроскопических включений теллура улучшают характеристики кристаллов CdZnTe, используемых в качестве рентгеновских детекторов. В-третьих, включения присутствуют во многих природных
минералах, в частности, в отложениях каменной соли, которые могут использоваться для захоронения радиоактивных отходов. С течением времени в результате продолжающихся реакций в хранилищах возникают неоднородности температуры, механических напряжений,
радиационных дефектов, которые вызывают движение жидких включений в соляной среде.
Cо временем нарастание потока включений и их концентрации в местах расположения тепловыделяющих контейнеров с отходами может способствовать обрушению стенок захоронения. Для того чтобы прогнозировать динамику индуцированного движения жидких включений в кристаллической среде необходимы адекватные физические модели.
Модель индуцированного движения жидких включений в неоднородно напряженном
кристалле была представлена в [1] для интерпретации опубликованного ранее явления самопроизвольной миграции жидких включений в кристалле с неоднородным распределением
дислокаций. Известная феноменологическая теория Я.Е. Гегузина и М.А. Кривоглаза
является стационарной, т.е. не описывает зависимости характерных параметров включения
от времени. Поэтому для описания временной динамики процессов, связанных с
перемещением включений в кристалле, в данной работе предложена модель, основанная на
явлении индуцированных переходов атомов матрицы в раствор и обратно. Эта модель
позволяет описать зависимость от времени скорости самопроизвольной миграции жидких
включений в облученном кристалле.
Часть этого исследования основана на проекте «Radiation-induced motion of liquid
inclusions in crystals» совместных исследований Научно-исследовательского центра биомедицинской инженерии, Япония.
Література
1. O.P. Kulyk, L.A. Bulavin, S.F. Skoromnaya, V.I. Tkachenko, A Model of induced motion of inclusions in
inhomogeneously stressed crystals, The 18th International Conference on Global Research and
Education, Inter-Academia 2019 (iA-2019), Program and Book of Abstracts, 2019, Abstract No 128, 910. (4-7 September 2019, Budapest and Balatonfüred, Hungary).
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА,
ПІДГОТОВКИ ТА СПАЛЮВАННЯ РІДКИХ КОТЕЛЬНИХ
КОМПОЗИЦІЙНИХ ПАЛИВ З ВИКОРИСТАННЯМ
ГІДРОКАВІТАЦІЙНОЇ АКТИВАЦІЇ
О.В. Кравченко, В.О. Гоман, О.В. Сімбірський
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук
України, м. Харків
krav@ipmach.kharkov.ua, 2409goman@gmail.com, simbirskii@inbox.ru
Раціональне використання вуглеводневих енергоресурсів, розробка та впровадження
ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій паливоспоживання у системах
виробництва теплової енергії на даний час є одними з найбільш актуальних завдань
теплоенергетичної галузі.
Ефективним вирішенням даних задач може стати часткова заміна традиційних
вуглеводневих енергоресурсів на промислових і енергетичних об'єктах новими видами
рідких композиційних палив. Дані паливні суміші являють собою стійкі емульсії і суспензії
на основі вуглеводнів з можливістю додавання відходів різного походження. До складу таких
гідросумішей можуть входити різні промислові стоки або їх концентрати: фенольні стічні
води, нафтозмиви, некондиційні вуглеводні, відпрацьовані технологічні рідини
нафтовидобутку, відходи вуглезбагачувальних підприємств, муніципальних очисних споруд,
продукти переробки твердих побутових відходів, полімерів, гуми та ін.
Високий вміст водної фази у складі паливної суміші значно ускладнює не тільки
процеси виробництва, але й подальшого використання композиційного палива в якості
енергоресурсу, оскільки даний показник в значній мірі впливає на його стабільність, а також
енергетичні та реологічні властивості.
Для забезпечення ефективного горіння з екологічними показниками, що відповідають
сучасним нормативам, процеси виробництва та спалювання композиційного палива
потребують застосування спеціальних технологій та пристроїв. Для ефективного розв’язання
цих задач необхідне застосування пристроїв, принцип роботи яких базується на застосуванні
гідрокавітаційної активації. Такий підхід дозволяє отримувати паливні суміші з високими
споживчими властивостями, а також здійснювати їх якісне спалювання з поліпшеними
енергоекологічними показниками.
Дана робота присвячена підвищенню ефективності процесів виробництва, підготовки
та спалювання нових видів штучних рідких композиційних палив з використанням
гідрокавітаційної активації для отримання додаткової теплової енергії та утилізації
вологовмісних промислових відходів вогневим методом.
Розроблено методологію та створено енерготехнологічний дослідницький комплекс для
визначення впливу гідрокавітаційної активації (ГКА) на теплофізичні, гідродинамічні,
фізико-хімічні, енергетичні та екологічні показники процесів виробництва та спалювання
паливних емульсій і суспензій з високим вмістом промислових вологовмісних відходів, що
дозволило встановити необхідний рівень інтенсивності ГКА для виробництва композиційних
палив із заданими споживчими, теплофізичними та енергоекологічними властивостями.
Досліджено ефективність використання гідрокавітаційної активації під час створення
та спалювання композиційних палив на основі вуглеводнів та рідких або вологовмісних
відходів [1]. Визначені критерії оцінки якості паливної суміші, основними з яких є рівень
теплотворної здатності, реологічні властивості, стабільність одержуваних палив та ККД
енергоустановки, на якій відбувається спалювання. Із застосуванням методів математичного,
чисельного та фізичного моделювання розроблено новий тип гідрокавітаційного пристрою
для виробництва композиційних палив [2]. Використання розробленого двороторного
гідрокавітаційного пристрою дозволило одержати зразки нових видів паливних емульсій з
вмістом водної фази до 50 % з підвищеною стабільністю та поліпшеними реологічними
11

властивостями, що відкриває перспективи широкого застосування таких палив в
енергоустановках.
Із застосуванням методів чисельного моделювання гідродинаміки потоків в’язкої
нестисливої рідини розроблено принципово нову конструкцію гідровихрової форсунки з
підвищеним експлуатаційним ресурсом та здатністю розпилювати високов’язкі композиційні
палива з вмістом твердої фази до 72 %, що відкриває перспективи широкого застосування
таких палив в енергоустановках, а також нові конструкції гідрокавітаційного обладнання, які
відрізняються від аналогів значно більшою інтенсивністю ГКА.
Встановлено залежність збільшення питомої теплоти згоряння композиційного палива
від режиму ГКА під час його виготовлення, що дозволяє визначати ефективні режими
роботи гідрокавітаційного обладнання під час виробництва та спалювання цього виду
енергоресурсу. Експериментально досягнуто збільшення на 16 % питомої теплоти згоряння
композиційного палива на основі кубових залишків нафтопереробки з додаванням мулових
осадів комунальних очисних споруд.
Методологію ГКА апробовано під час виробництва та спалювання композиційних
палив на основі некондиційних вуглеводнів, мулових осадів комунальних очисних споруд
[3], танкерних нафтозмивів, відпрацьованих технологічних рідин нафтовидобувної та
нафтопереробної галузей [4]. Результати промислових випробувань довели, що застосування
зазначеної методології дозволяє не тільки розв’язувати екологічні проблеми утилізації
рідких та вологовмісних відходів, а й економити до 10 % вуглеводневої сировини під час
виробництва теплової та електричної енергії.
Таким чином експериментально доведено, що застосування гідрокавітаційної
активації під час виробництва та спалювання композиційного палива на основі
некондиційних вуглеводнів і вологовмісних промислових відходів дає змогу одночасного
розв’язання двох взаємопов’язаних задач: отримання додаткової теплової енергії та
утилізація екологічно небезпечних промислових відходів вогневим методом.
Література
1. Перспективные технологии получения и сжигания композиционных топлив на основе методов
активации / О.В. Кравченко, И.Г. Суворова, И.А. Баранов, В.А. Гоман // Комунальне господарство
міст. Сер. енергоефективна техніка та технології в житлово-комунальному господарстві. Харків:
Харківський національний університет імені О.М. Бекетова. 2014. Вип. 118 (1). С. 29 − 33.
2. Hydrocavitational activation in the technologies of production and combustion of composite fuels/ О.
Kravchenko, I. Suvorova, I. Baranov, V.Goman // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.
2017. 4 /5 (88). Р. 33 - 42.
3. Innovative Technologies for Utilization and Disinfection of Waste to Ensure Sustainable Development of
Civilization / I.G. Suvorova, O.V. Kravchenko, I.A. Baranov, V.A. Goman // European Journal of
Sustainable Development. Rome, 2018. Vol. 7, № 4. Р. 423-434.
4. Гоман В.А., Кравченко О.В. Совершенствование технологии огневой утилизации отработанной
жидкости гидроразрыва пласта в составе композиционных топлив // Экология и промышленность.
Харьков, 2016. № 4. С. 57 – 64.
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THE TECHNICAL ATTRACTION AND TRANSPORT APPLICATION OF
CRYOGENIC FUELS
I.N.Kudryavtsev, M.C.Plummer
V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
E-mail: arkaim7373@gmail.com
University of North Texas, Denton, USA
E-mail: mitplum@gmail.com
Among the most attractive features of cryogenic vehicles is that they are absolutely pollution
free. The fuel is extracted from the atmosphere when it is created, and the vehicle effluent is
returned to the atmosphere chemically unaltered from its original state. Unlike other potential
alternative fuel sources, the technology of producing and distributing cryogenic liquids is well
known, and minimal to zero development work is required in this area.
Another attractive feature of cryogenic liquid for vehicle propulsion is its relatively high
specific energy and energy density in comparison to electric batteries. The maximum available
specific energy (ability to perform useful work) of LN2 is 770 kJ/kg [1,2]. Importantly since energy
can be extracted from working fluid until its temperature matches the ambient environment, the
energy of cryogenic fuel increases the warmer the ambient temperature becomes. On hot days when
conventional vehicles overheat, cryogenic vehicles become more efficient and their fuel supply
energy increases. Table 1 compares the specific energy of several cryogenic fuels undergoing a
variety of thermodynamic processes as versus batteries.

Table 1
Comparison of energy content for different power systems [3]:
Energy Carrier
Lead Acid Batteries
N2 3.5 MPa – adiabatic
N2 3.5 MPa – one reheat
N2 3.5 MPa – two reheats
N2 3.5 MPa – isothermal
He Brayton cycle with N2 Sink
Ethane - Methane – Rankine cycle
Gasoline

Specific Energy (kJ/kg)
190
320
400
415
425
435
460
44000

Gasoline’s enormous specific energy compared to other energy carriers arises because its
consumption in conventional vehicles requires combustion, the release of stored chemical energy
through a reaction that transforms high-energy molecules to low-energy molecules. By contrast
cryogenic fluids store energy as latent and sensible heat, undergoing no chemical changes when
consumed. The consequence of this phenomenon is lower specific energy than chemical energy
storage fuels. However, lack of chemical changes in the working fluid during consumption yields
pollution-free operation, which is not the case for gasoline-fired engines. Two conclusions are clear
from table 1. First, any non-chemical-storage gasoline alternative must weigh approximately 100 to
250 times the mass of gasoline required to achieve the same mileage. Second independent which
gasoline alterative is used, consumption of available energy from these carriers must occur with
every consideration toward maximum efficiency. For cryogenic vehicles, the first conclusion is
addressed by increasing fuel capacity using the whole structure of the vehicle, a practice already
applied to increase range of passenger jets by storing fuel in the wings. The second conclusion is a
fertile area of on-going research.
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The additional advantages of using liquid nitrogen as a working fluid for cryogenic
automotive power systems compared to gasoline and hydrogen are as follows:
1) Molecular N2 is a chemically inert, nonflammable, and safe gas that is a normal component
of air. Cryogenic LN2 power systems can be used around ignition sources, in airports, inside
buildings, and near flammable materials with no risk of combustion. In this respect, it is far safer
than gasoline or hydrogen.
2) Nitrogen is freely available in Earth’s atmosphere. Unlike fossil fuels, Nitrogen gas is not
isolated in particular geographic or political regions, meaning it is equally available and accessible
to all countries in the world. Any source of energy can be harnessed to liquefy nitrogen, and it can
be produced anywhere on the Earth’s surface. If produced using a renewable energy source like
wind or solar LN2 is a completely renewable, environmentally benign energy carrier.
3) The thermodynamic properties of nitrogen are well studied for a wide range of
temperatures range, and its production is extremely well-developed in industrialized countries. The
price for 1 liter of LN2 in USA is $0.06/liter ($0.227/gal) and at 10-20 times lower than the
corresponding price of gasoline [1,4]. In addition, the production cost of liquid nitrogen in a
hundred times lower than the cost of liquid hydrogen.
4) Liquid nitrogen can be stored at a pressure close to atmospheric and does not require
containment in a heavy pressure vessel.
5) Pneumatic engines operate on heated gaseous nitrogen at temperatures close to ambient
temperature without combustion. No greenhouse gasses or harmful pollutants are created during
consumption of LN2 for transportation. The spent gaseous nitrogen returns to the atmosphere
without disturbing the ecological balance of the environment.
Availability of LN2 onboard a vehicle creates new synergistic opportunities to integrate
novel energy saving technologies based on high-temperature superconductors: superconducting
electric motors, generators, magnetic bearings, flywheel, and inductive energy storage (SMES). In
particular, compact superconducting asynchronous motors outputting up to 40 kW of power have
been already been developed. These motors have masses 3-5 times smaller than conventional
electric motors with the same power output. A hybrid cryogenic-electric vehicle could produce
energy in an optimized cryogenic power system that feeds superconducting motors attached to each
wheel. The conventional automobile arrangement, using a single large motor with complex
transmission to distribute power to the wheels, could be supplanted. Lighter superconducting
motors would enable each wheel to have an independent motor, leading to substantial simplification
in vehicle construction, improved energy management, and increase in efficiency. Moreover, due to
the sufficient progress in solar power generation systems with efficiency up to 40 % the hybrid
cryogenic-electric vehicles can be developed by combining the different alternative and
environmentally friendly energy sources.
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Рівняння Бюргерса (РБ) є нелінійним диференціальним рівнянням в частинних похідних [1]: 𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)/𝜕𝑡 + 𝑢(𝑥, 𝑡)𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)/𝜕𝑥 = µ 𝜕 ! 𝑢(𝑥, 𝑡)/𝜕𝑥 ! , де 𝑢(𝑥, 𝑡) - невідома функція
координати x (–∞ < x < +∞) і часу t ≥ 0, а μ > 0 – параметр. Це одне із модельних рівнянь дослідження хвильових процесів у газовій динаміці, гідродинаміці, акустиці тощо. Е. Хопф і
Дж. Коул встановили, що за допомогою заміни 𝑢(𝑥, 𝑡) = −2µ 𝜕𝑙𝑛j(𝑥, 𝑡)/𝜕𝑥, РБ можна звести
до рівняння теплопровідності 𝜕j/𝜕𝑡 = µ 𝜕 ! j/𝜕𝑥 ! для функції j (𝑥, 𝑡) і отримати розв’язок
задачі Коші 𝑢(𝑥, 0) = 𝑢" (𝑥) для РБ у вигляді, що потребує подальшого аналізу аналітичними
або числовими методами.
Числовий та вперше отриманий аналітичний розв’язок одновимірного РБ з періодичними початковими умовами було представлено в [2] при інтерпретації кінематичних хвиль
густини елементарних сходинок на віцинальній поверхні кристалу за умов росту з парової
фази. З кінематичної хвильової теорії відомо, що у нелінійному середовищі з дисипацією
формується періодичний хвильовий профіль. Основним результатом конкуренції нелінійних
і дисипативних ефектів є утворення «ударних» хвиль, що характеризуються наявністю
крутого профілю хвилі з тонким хвильовим фронтом. Формування ударних хвиль сходинок
на поверхнях росту кристалів вперше досліджувалося в роботах Ф. Франка, а в подальшому
– Н. Кабрери і Д. Вермілі, А. Чернова та ін.
Дослідження ударних хвиль елементарних сходинок на поверхнях кристалів є
актуальними і сьогодні у зв’язку з отриманням низькорозмірних структур – квантових ям,
дротів, точок. Один із перспективних способів базується на явищі самоупорядкованого росту
нанокристалів на макросходинках, що утворюються внаслідок групування елементарних
сходинок на віцинальних кристалічних поверхнях у нерівноважних умовах. Необхідною
умовою дальнього порядку створюваних наноструктур є періодичність макросходинок.
У даній роботі проведено аналіз аналітичного розв’язку рівняння Бюргерса з
періодичними початковими умовами при кількох значеннях параметру μ, який характеризує
ефективну в’язкість середовища. Варіюванням хвильового числа, амплітуди і параметру, що
визначає відхилення початкового профілю збурення від синусоїдального, отримані
характерні значення змінних, за яких відбувається формування ударної хвилі. Аналіз
виконано для відокремленого збурення, але показано, що за умови існування кількох ідентичних у початковому стані збурень, на деякому етапі процесу можна очікувати сукупність
переміжних ударних хвиль, аналогічних тим, що утворюються для відокремленого збурення.
Частина дослідження базується на проекті «Substrate formation for low dimensional
structures» спільного дослідження Науково-дослідного центру біомедичної інженерії, Японія.
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The paper considers the problem of reducing the infectious danger during the Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) epidemic from the point of view of the physical characteristics of the
spatial and temporal evolution of biological aerosols that are carriers of the coronavirus, or the
mobility of the macromolecules of this virus itself. To achieve this aim, an analytical study of the
distribution of aerosols - carriers of the COVID-19 virus was carried out, that is, the basic physical
mechanisms of the temporal and spatial evolution of aerosols and dust in the air were studied. A
physical and mathematical model of the processes under consideration is constructed, which is
based on the diffusion equation in the gravitational field. The solution of this equation [1] made it
possible to obtain explicit analytical expressions that describe the temporal evolution of the spatial
initial distributions.
n( z , t ) = n1 ( z , t ) + n2 ( z , t ) ,
(1)
where we determine functions [2]
2
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Here D is coefficient of diffusion, z0 is the initial height, c is the velocity of droplet, n0 is initial
concentration.

Fig.1. The evolution of an initial airgel that contains drops of various sizes
A comparison is also made of the results of work with the results of other experimental
studies and studies, where computer modeling of the evolution of biological aerosols was carried
out. At the final stage of the work, based on the results of studies, recommendations were developed
to reduce the infectious danger during the COVID-19 epidemic.
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The light control principles remain almost unchanged during last two centuries. However, in
the modern era of miniaturization, the conventional optical devices including lenses, mirrors, filters,
polarizers, become too thick (several hundred or even thousand wavelengths λ of the incident light),
fundamentally (diffraction limit) and functionally (single-functional) limited. It emphasizes the
emergence of the new area of resonant photonics which uses subwavelength (typically, λ/10 – λ/20)
and multi-functional structures overcoming the limits of classical physics to manipulate light. The
resonant photonics platform consists of metasurfaces, metalenses, nanostructures and nanoparticles.
My research focuses on the study of metasurfaces which are two-dimensional periodic arrays of the
subwavelength scatterers engineered for the efficient light control. The study devoted to
metasurfaces could be divided into two branches: (i) far-field study considers metasurfaces as the
plane waves transformers (reflectors, refractors, absorbers, lenses, antennas, polarizers, etc.), while
(ii) near-field study investigate metasurfaces for the efficient light manipulation over a surface
(almost in two-dimensional space) that is of high importance for optical computers, integrated
circuits, on-chip devices, sensors and other planar technologies (Fig. 1). Obviously, the latter
requires tunable control over highly localized electromagnetic fields. The strong interaction of light
with matter leads to the formation of a new hybrid state – surface plasmon-polariton which is a
perfect candidate for the carrier of localized field being an electromagnetic surface wave.

Figure 1. Metasurfaces applications in far- and near-field.
Despite a great success in the dispersion engineering and directivity control of surface
plasmon-polaritons during last 20 years, the understanding of the wavefront and polarization states
as well as the control over them have been poorly studied and not implemented. Thus, the routing of
surface waves on planar structures and efficient energy transfer from point to point have not been
achieved. Besides, the coding and transformation of information transferred by the localized inplane propagating signal needs its polarization control which is impossible due to the lack of the
polarization degree of freedom for surface plasmon-polaritons.
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In this work, we explore a new platform allowing to resolve these problems and to achieve
simultaneous control over surface waves routing and polarization control. Namely, we study the
localized eigenmodes spectrum of the resonant anisotropic metasurfaces through the developed
effective surface conductivity approach [1,2]. We investigate new type of surface waves with a
multiplicity of wavefronts [1], tunable control over spin angular momentum and polarization of
surface waves [3,4], and confirm these results by experimental verification in optical [2,5] and
microwave [6] ranges. Moreover, we discover the polarization degree of freedom for localized
waves paving way towards flat optical polarization devices such as waveguide polarizer [7].
Finally, the most promising result demonstrated in our work is the simultaneous ultrafocused
energy transfer with a broadband polarization degenerate spectrum [8]. It means that the proposed
platform makes possible the efficient signal routing holding the polarization of its source.
To conclude, we consider this work as a significant milestone towards the development of
flat optics devices and we believe the results obtained will find a number of applications including
optical data processing systems, sensors, opto-electronics and opto-mechanics.
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Диффузионное движение включений – пор, твердых частиц посторонней фазы,
преципитатов, включений второй фазы, жидких включений насыщенного раствора в твердых
телах под действием обобщенных термодинамических сил, связанных с градиентами температуры, оказывает влияние на многие процессы и явления, важные для современных практических приложений. Результатом такого влияния может быть, с одной стороны, нарушение
технологических характеристик и, как следствие, оптических свойств устройств на основе
фотонных кристаллов (в частности, при порообразовании в синтетических опалах), с другой
стороны, улучшение спектральных характеристик детекторов ионизирующего излучения на
основе широкозонных полупроводников (в частности, при термодиффузии твердых включений теллура в кристаллах CdZnTe). Специально создавая градиенты температуры, избавляются от «нежелательных» жидких включений, захватываемых веществом матрицы при широко используемой в химической промышленности технологии – кристаллизации из растворов. Жидкие включения можно использовать в качестве микрокристаллизаторов для решения задач, выдвигаемых биологией по выращиванию, например, кристаллов белков, нуклеиновых кислот или вирусов из раствора.
Во включении, при помощи макроскопического градиента температуры во всей
матрице, можно создавать малые пересыщения, которые недоступны в традиционных ростовых экспериментах. В этой связи представляют интерес исследования термически-индуцированного движения и преобразования формы жидких включений в кристаллах.
Рост высококачественных монокристаллов из раствора при малых пересыщениях
происходит на дислокационных источниках. Исследования процессов роста и измерение физических характеристик ростовых ступеней и поверхностей проводят в сложных прецизионных опытах, как с использованием традиционных методов – калориметрии, рентгеновской
томографии, интерферометрии, так и при помощи новых подходов – рассеяния света,
атомно-силовой микроскопии, различных биохимических технологий. Однако важные особенности ростовых процессов можно обнаружить и в более простых с точки зрения постановки опытах, таких как движение жидких включений в кристалле под действием температурного градиента. Считая включение «отрицательным кристаллом», процесс его движения
можно рассматривать как одновременный рост лобной поверхности и растворение тыльной.
Тогда растворение матрицы на лобной поверхности включения моделируется процессом
дислокационного роста, а рост матрицы на тыльной поверхности может моделироваться
растворением микрокристалла, когда его ребра являются источниками ступеней. В целом,
термически-индуцированное движение жидкого включения насыщенного раствора в кристалле моделируется процессом непрерывной микрокристаллизации.
В данной работе на основании представлений теории слоисто-спирального роста
кристаллов изучены особенности термически-индуцированного движения включений в щелочно-галоидных кристаллах и предложена модель, позволяющая описать временную динамику параметров, характеризующих процесс непрерывной микрокристаллизации.
Часть этого исследования основана на проекте «Continuous microcrystallization during
thermally induced motion of inclusions» совместных исследований Научно-исследовательского
центра биомедицинской инженерии, Япония.
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В роботі розв’язується задача про теплопровідності двовимірних наноструктур –
нанострічках – в області температур, коли взаємодією фононів між собою можна знехтувати
[1]. У цьому, балістичному, режимі, потоки тепла можна обмежити лише взаємодією фононів
з границями зразків [2]. В роботі вивчено існуючі механізми взаємодії фононів з границями
зразків та їх вплив на теплопровідність тіл. Розроблено модель перенесення тепла фононами
в двовимірних структурах у балістичному режимі. Розглянуто низку режимів взаємодії
фононів з границями в двовимірних зразках: поглинання на кордоні, кінцеве число
відображень, поглинання всередині зразка на дефектах, домішках та ін. Отримати явні
вирази для коефіцієнту теплопровідності в цих режимах. Отримано інтерполяційні
співвідношення, які узагальнюють існуючі вираження для коефіцієнта теплопровідності в
разі дзеркального і дифузного віддзеркалення від стінок. Запропоновано умови для
проведення нових експериментів для перевірки моделей, які запропоновано у дипломній
роботі.
Як об’єкт дослідження було розглянуто прямокутну двовимірну смужку шириною W і
довжиною L. Для фононної системи цього зразка розглядівався один тип поляризації та
відношення ізотропної енергії та імпульсу ω = ω(k). Далі вводилася двовимірна енергетична
густина E і двовимірна густина теплоємності (при постійній площі) CS:
d! k
E = 2 ℏω n(T)
.
(2π)!

С# =

∂E
∂n(T)
: = 2 ℏω
dΓ
∂T #
∂T

(1)

Тут n(T) – функція розподілу фононів.
Як тепловий потік було розглянуто двовимірний тепловий потік [2]:
(2)

Q = 2 ℏωv$% n(T)dГ.

Значення Q – витрата енергії на одиницю часу і через одиницю довжини і має
розмірність Дж/(см ∙ с). Величина vgr – групова швидкість фононів
v$% =

∂ω
k.
∂k

(3)

В якості джерел тепла розглядалися теплові резервуари нескінченної теплоємності з
заданими температурами: гарячі з температурою Th і холодні з температурою Tc, які
знаходяться в тепловому контакті з торцями зразка. Передбачається, що ці резервуари
забезпечують постійну температуру з цих боків. У цьому випадку потік тепла, який
випромінюється цими стінками, визначатиметься законом випромінювання абсолютно
чорного тіла :
(
!

*

Q &&' (T) = 2 ℏω n(T)A𝐯$% 𝐞DdΓ = 2 cos(φ) dφ 2
)

(
!

"

kdk
ℏωn(T)v$% .
(2π)!

Тут e – нормаль до випромінюючої поверхні.
Далі було введено поняття ефективної швидкості фононів [4]:
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(4)

V+,, =

∫ ℏωv$% (ω)n(T)dΓ
∫ ℏω n(T)dΓ

(5)

який можна використовувати для того, щоб переписати вираз для усередненого теплового
потоку зі стінки наступним чином:
1
Q &&' = V+,, E
π

(6)

Тепер вводиться ефективний коефіцієнт теплопровідності, як коефіцієнт пропорційності між
щільністю теплового потоку та відношенням різниці температур до довжини зразка:
𝑄 = κ+,,

(T- − T. )
.
L

(7)

Коефіцієнт теплопровідності виявляється у вигляді, який є звичайним для фононних систем:
1
κ+,, = C# V+,, Λ .
2

(8)

Як результат, для ефективної довжини було здобуто наступний результат
Λ/ = Λ"

1
.
1−p W
+
1 + p 2L

(9)

Тут довжина вільного пробігу
Λ" =

2
WL
.
!
π √W + L! + L

(10)

Цей результат можна використати у всьому діапазоні значення p та відношенні W/L ширини
та довжини зразка.
Таким чином, пропоновані методи врахування низки паралельних або (та)
послідовних фактів відбиття фононів від границі нанострічки дозволяють визначити умови
застосовності для існуючих моделей теплопровідності низьковимірних зразків кінцевих
розмірів.
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Україна має більш ніж 15-річний досвід зберігання відпрацьованого ядерного палива
(ВЯП) енергетичних реакторів. З 2001 року, коли на платформі зберігання був розміщений
перший контейнер з ВЯП, здійснюється тепловий моніторинг стану контейнерів [1].
Тепловий моніторинг здійснюється шляхом вимірювання температури вентиляційного
повітря.
Тривала і безпечна експлуатація будь-якого ядерного об'єкта неможлива без його
наукового супроводу [2]. А саме: глибокого і системного аналізу фізичних процесів при
експлуатації установки з виявленням і структуруванням факторів впливу на стан ВЯП, а
також розробка методів ефективного контролю і підвищення безпеки. Традиційним підходом
в оцінці теплової безпеки є поодинокі теплові розрахунки на стадії розробки основного
обладнання. Розрахунки мають багато спрощень і узагальнень для забезпечення достатнього
запасу міцності при експлуатації. Всі дослідження по тепловій безпеки сухого сховища ВЯП
проводилися за трьома основними напрямами: вивчення нормальних і аварійних умов
експлуатації, а також дослідження, спрямовані на вдосконалення обладнання сховища.
Мета цієї роботи – створення наукових основ аналізу теплових процесів на
майданчику сухого сховища ВЯП Запорізької АЕС.
Специфіка контейнерів з ВЯП не дозволяє безпосередньо моделювати їх тепловий
стан [3-9]. Для цього потрібно розділити розрахункову область на частини, вирішити теплові
задачі для кожної з частин, а потім з'єднати результати [10]. Перевірка результатів
здійснювалась шляхом порівняння виміряної температури вентиляційного повітря у
вихідних вентиляційних отворах з обчисленою. Різниця між цими двома значеннями
становила не більше 3 %.
За результатами аналізу числових досліджень та вимірів температури на майданчику
сховища Запорізької АЕС можна визначити фактори впливу на тепловий стан ВЯП протягом
усього терміну його зберігання [11-14]. Всі фактори впливу можна було класифікувати за їх
характером. Частина цих факторів з'являється при аварійних умовах, інша - за нормальних
умов експлуатації. Фактори впливу пропонується досліджувати наступні: антропогеннотехногенні, погодно-кліматичні, конструктивні, фізичні. Перші два важливі при аналізі
аварійних режимів експлуатації, інші – при нормальних умовах експлуатації; при цьому
погодно-кліматичні можна віднести до обох категорій.
Аналіз результатів моделювання дозволяє також виявити функціональні залежності
максимальної температури в контейнері сховища і температури атмосферного повітря від
залишкового тепла розпаду і температури атмосферного повітря.
Наукове забезпечення є важливою частиною експлуатації сховища ВЯП. Проведено
теплове моделювання контейнерів сухого зберігання, що експлуатуються на Запорізькій
АЕС. Отримані результати мають важливе значення для аналізу безпеки і дозволяють на
науковій основі розробити процес оцінки безпеки з урахуванням фізичної природи процесів.
References
1. Safety Analysis report for Dry Spent Nuclear Fuel Storage Facility of Zaporizhska NPP. Version 3.01.1.
2008, 624 p.
2. I.I. Zalyubovskii, S.A. Pismenetskii, V.G. Rudychev, S.P. Klimov, A.E. Luchnaya, E.V. Rudychev.
External radiation of a container used for dry storage of spent WWER-1000 nuclear fuel from the
Zaporozhie nuclear power plant // Atomic Energy. 2011, v. 109, issue 6, p. 396-403; DOI:
10.1007/s10512-011-9374-8.

22

3. J. Jang, W. Kim, S. Jeong, E. Jeong, J. Park, M. Lemaire, H. Lee, Y. Jo, P. Zhang, D. Lee. Validation of
UNIST Monte Carlo code MCS for criticality safety analysis of PWR spent fuel pool and storage cask //
Annals of Nuclear Energy. 2018, v. 114, p. 495-509.
4. K. Smith, E. Sykora, G. Gunow, H. Akkurt. PWR fuel reactivity depletion uncertainty quantification –
Methods validation tests // Transactions of the American Nuclear Society. 2017, p. 878-880.
5. M.V. Maksymov, O.I. Brunetkin, O.B. Maksymova. Application of a special method of
nondimensionization in the solution of nonlinear dynamics problems // Control Systems: Theory and
Applications. 2018, p. 97-142.
6. Y.E. Karyakin, V.M. Kuzin, A.A. Pletnev, E.D. Fedorovich. Numerical modeling of the thermal state of a
metal-concrete container with spent nuclear fuel during Its transportation // Journal of Engineering
Physics and Thermophysics. 2018, v. 91, issue 4, p. 991-998.
7. R. Poskas, V. Simonis, P. Poskas, A. Sirvydas. Thermal analysis of CASTOR RBMK-1500 casksduring
long-term storage of spent nuclear fuel // Annals of Nuclear Energy. 2017, N 99, p. 40-46; DOI:
10.1016/j.anucene.2016.09.031.
8. R.D. Manteufel, N.E. Todreas. Analytic formulae for the effective conductivity of a square or hexagonal
array of parallel tubes // International Journal of Heat and Mass Transfer. 1994, N 37, p. 647657; DOI:
10.1016/0017-9310(94)90136-8.
9. M. Wataru, H. Takeda, K. Shirai, T. Saegusa. Thermal hydraulic analysis compared with tests of fullscale
concrete casks // Nuclear Engineering and Design. 2008, N 238, p. 1213-1219; DOI:
10.1016/j.nucengdes.2007.03.036.
10. S. Alyokhina, V. Goloshchapov, A. Kostikov, Yu. Matsevity. Simulation of thermal state of containers
with spent nuclear fuel: multistage approach // International Journal of Energy Research. 2015, p. 19171924; DOI: 10.1002/er.3387.
11. V.G. Rudychev, M.O. Azarenkov, I.O. Girka, Y.V. Rudychev, O.P. Shchus. Сontribution of
radionuclides to heat release in the process of SNF dry storage // Problems of Atomic Science and
Technology. Series “Physics of Radiation Effect and Radiation Materials Science”. 2017, N 2(108), p. 9196.
12. S. Alyokhina, V. Goloshchapov, A. Kostikov, Y. Matsevity. Thermal state of ventilated concrete cask
with spent nuclear fuel in the conditions of exterior airflow leaking // Nuclear Physics and Atomic
Energy. 2009, p. 57-63.
13. S. Alyokhina, A. Kostikov. Unsteady heat exchange at the dry spent nuclear fuel storage // Nuclear
Engineering and Technology. 2017, p. 1457-1462; DOI: 10.1016/j.net.2017.07.029.
14. S. Alyokhina, S. Kapuza, A. Kostikov. Solar Radiation Influence on the Spent Nuclear Fuel Dry Storage
Container // Problems of Atomic Science and Technology. 2018, N 2, p. 57-62.

23

УДК 621.311.245
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Матеріали на основі широкозонних напівпровідників займають провідні позиції з
одного боку для вирішення енергетичних потреб людства шляхом перетворення енергії
електромагнітного випромінювання, зокрема сонячного, в електричну енергію. З іншого – це
одні з найкращих матеріалів для виготовлення детекторів іонізуючого випромінювання, яке
може шкодити здоров’ю людини і є небезпечним для усіх живих організмів, але вкрай
необхідне для безконтактного аналізу та моніторингу матеріальних об’єктів. Мова йде,
передусім, про рентгенівське (а також, гамма -) випромінювання.
До найбільш перспективних матеріалів можна віднести напівпровідник майбутнього –
двовимірний дисульфід молібдену, що має заборонену зону в 1,8 електрон-вольта, тандемні
перовскіт-кремнієві сонячні елементи, ККД яких уже сьогодні наближається до 30 відсотків,
а також, напівпровідники на основі телуриду кадмію, які із-за високої собівартості
переважно використовують у якості детекторів рентгенівського та гамма-випромінювання і
ставлять за мету застосовувати для реєстрації темної енергії.
Телурид кадмію належить до групи сполук типу AIIBVI з кристалічною ґраткою типу
цинкової обманки (ZnS) з шириною забороненої зони близько 1,5 електрон-вольта, здатний
проявляти обидва типи провідності (електронну n і діркову p), має високу стійкість до
хімічних реагентів та вологості і, головне, детектори на основі CdTe здатні працювати за
кімнатних температур.
На відміну від сцинтиляторів в напівпровідникових детекторах, зокрема діодних –
типу In/CdTe/Au з індукованим лазером p-n переходом [1], фотон безпосередньо
перетворюється в електричний сигнал, тому такий пристрій має набагато більшу енергетичну
роздільну здатність, ніж детектор на основі сцинтилятору. За ефективністю поглинання
випромінювання CdTe є найкращим серед напівпровідників і лише трохи поступається,
наприклад, германату вісмуту – новітньому сцинтиляційному матеріалу.
Робота напівпровідникового детектора пов’язана з утворенням електронно-діркових
пар в об’ємі кристалу при проходженні випромінювання через матеріал. Під дією
прикладеної напруги заряди переміщуються до електродів і реєструються у вигляді
електричного сигналу.
Енергетична роздільність є основною характеристикою спектрометричного детектора.
Вона визначається шириною спектрального максимуму на напіввисоті. Висока енергетична
роздільність діодного детектора досягається в режимі темнового струму за умови малих
значень його густини (в межах кількох десятків наноампер на квадратний сантиметр).
Очевидно, що чим менший темновий струм, тим більший відносний вклад випромінювання в
інтенсивність електричного сигналу.
Природа темнового струму пояснюється теорією Са-Нойса-Шоклі [2]. Його значення
тим менше, чим вище напруга (зміщення) і чим нижче температура. Оскільки залежність
темнового струму від температури є експоненційною, то зрозуміло, що оптимальних значень
енергетичної роздільності можна досягти не лише суттєво збільшуючи напругу зміщення, а й
за рахунок незначного зниження робочої температури детектора.
З цією метою був розроблений пристрій на основі елемента Пельтьє (рис. 1.), що
дозволяє понизити робочу температуру детектора на кілька десятків градусів і достатньо
довго підтримувати температуру стабільною.
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Рис. 1. Пристрій для стабілізації робочої температури детектора на основі елемента Пельтьє:
1 - блок живлення 12В\120Вт; 2 - електронний комплекс для стабілізації і вимірювання
заданої температури на робочій поверхні алюмінієвого блоку 3; 4 – стійка з елементом
Пельтьє, розташованим на радіаторі з кулером.
Елемент Пельтьє ТЕС1-12710 з робочою напругою 12 В, що подається від блоку
живлення (рис.1, 1) здатен забезпечити максимальну різницю температур між протилежними
поверхнями близько 75 °C. Для реалізації такої можливості було виготовлено з одного боку
алюмінієвий блок (рис.1, 3), що повинен контактувати з робочою поверхнею пристрою з
детектором, з іншого – алюмінієвий радіатор з комп’ютерним кулером (рис.1). Усі елементи
були розміщені в горизонтальній компоновці на спеціально виготовленій на 3D принтері
стійці (рис.1, 4) з органічного PLA пластику. Різниця температур задавалася, вимірювалася і
контролювалася за допомогою спроектованого та розробленого електронного комплексу,
обробним елементом якого є мікроконтролер ATmega 328p на базі апаратної обчислювальної
платформи Arduino Nano V3.0. Обрана платформа має ряд засобів для спілкування з
комп’ютером, з іншим пристроєм Arduino або іншими мікроконтроллерами. В ній
передбачено все необхідне для зручної роботи з мікроконтролером: 14 цифрових
входів/виходів (6 з яких, можуть використовуватися в якості ШІМ-виходів), 6 аналогових
входів, кварцовий резонатор на 16 МГц, роз'єм Mini-USB, роз'єм живлення, роз’єм для
внутрішньо схемного програмування (ICSP). У якості вимірювача температури
використовується цифровий термометр DS18B20 з діапазоном температур від - 55 °C до
+ 125 °C з програмованою точністю 9-12 біт. Регулювання потужності забезпечується
функцією широтно-імпульсної модуляції для досягнення певного значення напруги, а
відповідно, і температури.
Тестування розробленої установки в пробному режимі показало, що перепад
температур у 20 градусів забезпечується в межах двох хвилин, робоча температура
підгримується стабільною протягом тривалого часу і відхилення температури від заданого
значення не перевищує двох градусів. За оцінками така різниця температур дозволить
приблизно на порядок зменшити темновий струм діодного детектора при заданому значенні
напруги зміщення.
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Сегодня хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) осуществляется на
Запорожской АЭС в вентилируемых контейнерах на открытой площадке. Возникновении
чрезвычайных ситуаций на площадке хранения, например, падение самолёта или мощный
взрыв, может привести к различным аварийным ситуациям и изменить тепловые условия
хранения [1,2]. В данной работе рассматривается такой вид аварийной ситуации как падение
контейнера на боковую поверхность.
Поскольку герметичная корзина с ОЯТ не закреплена внутри контейнера, при
рассматриваемом падении произойдёт ее смещение и частичное перекрытие воздуховодов и
кольцевого вентиляционного канала внутри контейнера. Перекрытие вентиляционного
тракта приведет к снижению расхода воздуха вследствие образования застойных зон и
перераспределения воздушных токов, что может в свою очередь существенно повлиять на
тепловое состояние корзины и хранящегося в ней ОЯТ.
Возможны различные варианты падения. В работе рассматриваются три из них:
падение контейнера на средину верхнего вентиляционного канала, а также два варианта
падения на средину между двумя нижними каналами. Для рассмотренных вариантов по
результатам численного моделирования получены температурные поля контейнера и
корзины хранения, а также структура движения вентиляционного воздуха (рис. 1).
Определено, что при падении контейнера максимальная температура ОЯТ может превышать
установленный критерий безопасности. Таким образом, последствия аварий, связанных с
падением контейнера, должны быть ликвидированы в первую очередь.

а)
б)
Рис 1. Результаты теплового моделирования падения контейнера: а – температура и линии
тока вентиляционного воздуха, б – температура поверхности корзины
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За останні десятиліття сфера суб’ядерної фізики інтенсивно розвивалась [1-3].
Останнім часом дослідження у цій області направлено на підтвердження теорій, пошук
нових часток та їх застосування. Але методи пошуку таких рідкісних частинок, як позитрони,
та отримання їх у лабораторних умовах не змінювались вже майже століття [4], не кажучи
вже про технології їх виробництва у промислових цілях.
У нашому досліджені запропоновано технічне рішення, яке може вивести на новий
якісній рівень технології виробництва позитронів, а також сформульовано фізичну модель
цього рішення, що дає змогу використовувати це дослідження як теоретичну базу для
подальших робіт у цьому напрямку. Фізична модель заснована на чотирьох фізичних
процесах: ефект Річардсона, прискорення електронів у електричному полі, гальмівне
випромінювання та перетворення електромагнітного випромінювання у кулонівському полі
ядра атома у електронно-позитронну пару. Конструкція технічного рішення розроблялась
таким чином, щоб відповідати наступним вимогам: висока транспортабельність, дешевизна
відносно сучасних установок подібного призначення, відносна енергоефективність,
безперервність виробництва позитронів. Дослідження виконано теоретичними розрахунками
за заданими параметрами, що дало нам наступні результати: кількість електроннопозитронних пар склала 1,086×1001 пар/секунду, загальна маса отриманих позитронів 4,94×10)02 кг, мінімальна енергія від анігіляції усіх позитронів - 1,077×1001 МеВ/секунду
(або 1725,55 Дж/секунду), максимальна енергія від анігіляції усіх позитронів - 2,28×1001
МеВ/секунду (або 3652,96 Дж/секунду).
Таким чином, за кількістю та масою отриманих позитронів, запропоноване технічне
рішення перевершує усі відомі до цього часу результати з отримання позитронів. Це може
слугувати підставою для подальшого розвитку цієї технології та використання їй у різних
областях науки і техніки. Результати дослідження можуть розглядатися як теоретична база
для подальшого конструювання технічних апаратів, що потребують для своєї роботи
позитронні джерела, і для розвитку технічних апаратів виробництва антиматерії, а також
можуть використовуватися як джерело позитронів у медицині, устаткуванні отримання
плази, ракетобудуванні, машинобудівній промисловості, системах озброєння.
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В настоящее время полупроводниковые термоэлектрические генераторы находят все
более широкое применение в системах преобразования тепловой и электрической энергии,
обладая несомненными преимуществами в компактности, удельной мощности и удобстве
использования. В частности, в работе [1] была изучена возможность применения
полупроводниковых термоэлементов для повышения эффективности экологически чистой
автомобильной криогенной силовой установки, работающей на жидком азоте.
В работе [2] авторами было проведено исследование особенности функционирования
отдельных полупроводниковых элементов Пельтье TEC1-12706 в различных режимах
работы, включая питание прямоугольным импульсным напряжением. В результате была
установлена принципиальная возможность существенного повышения эффективности их
работы для получения низких температур.
В настоящей работе авторами были исследованы различные режимы работы
экспериментальной сборки полупроводниковых термогенераторов в качестве кондиционера.
Для этого был разработан оригинальный лабораторный стенд, который включал в себя блок
питания мощностью до 1 кВт, термоизолированный корпус размерами 50x14x14 см с
встроенными 4 элементами Пельтье TEC1-12706, установленными с алюминиевыми
радиаторами и кулерами с каждой стороны, и цифровые измерители температуры снаружи и
внутри системы (рис. 1). Для принудительного продува воздухом в торце корпуса был
установлен вентилятор размерами 12x12 см. Напряжение питание плавно изменялось в
пределах 6-14 В и регистрировалось цифровыми вольтметрами.

Рис. 1. Система кондиционирования на 4 элементах Пельтье
В результате проведенных экспериментов было установлено, что при номинальном
напряжении питания термоэлементов Пельтье, установленном заводом-изготовителем,
равном 12 В эффективность охлаждения не является максимальной и при дальнейшем
повышении напряжения питания снижается.
28

В частности, было установлено, что:
• наибольшую эффективность показал режим работы при напряжении питания U=6 В,
• максимальная разность температур в данной конфигурации наблюдалась на 8 минуте
работы установки и далее сохранялась постоянной,
• минимальная температура внутри установки составила 20.5 °C при напряжении питания
U=6 B,
• при повышении напряжения свыше 6 В эффективность работы исследуемой системы
термопреобразователей снижается.
Для наглядности на рис. 2 представлены измеренные зависимости разности
температур на входе и выходе данного кондиционера от времени работы для различных
напряжений питания.

Рис. 2. Графики зависимости разницы температур внутри и снаружи системы
кондиционирования от времени при включенном потоке воздуха через установку, и
варьировании напряжения питания в пределах 6-14 В
Таким образом, для повышения эффективности работы термоэлементов в каждой
конкретной конструкции системы кондиционирования необходимо подбирать оптимальное
напряжение питания, при котором эффективность работы будет максимальной.
Значительную роль в работе охлаждающей установки также играет конфигурация
радиаторов и кулеров, а также их мощность для обеспечения соответствующего теплового
потока.
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In this work are determined the principles of operation of the geothermal heating and hot
water supply system of a private house with a heat pump.
The low-potential heat of the Earth is a fossil fuel that acts as an alternative energy source,
using which the atmosphere is not polluted by combustion products. So why not take advantage of
the energy that is literally under your feet? The soil located in the surface layers of the Earth is a
kind of heat accumulator of solar energy of unlimited capacity. If we consider in detail the thermal
regime of the surface layers of the Earth's soil, its formation occurs under the action of two main
components - solar radiation and the flow of radiogenic heat from the bowels of the Earth. The
upper layers of the soil are subject to seasonal and daily temperature changes due to changes in
outdoor air temperature. In different regions of Ukraine, the depth of penetration of daily
fluctuations in outdoor temperature and the intensity of incident solar radiation ranges from a few
tens of centimeters to the first tens of meters (15-20 m). That’s why the geothermal heat pump (Pic.
1) using has the greatest potential in our country, and could eliminate other traditional methods of
private house heating.

Pic.1. Geothermal heat pump
In this work: costs of monthly use of geothermal HP as the main source of thermal energy
for heating and hot water supply of a private house are estimated; the analysis of possibilities of
geothermal sources is carried out; the technical side and thermal balance of the house are
determined; the heat losses of the house due to the enclosing structures and the costs for hot water
supply of the building are calculated; the choice of the type of geothermal heat pump and
accumulator tank is chosen and substantiated.
Результаты данной работы могут найти практическое применение для повышения
эффективности солнечных электростанций, работающих в различных климатических и
погодных условиях.
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У багатьох областях науки і техніки є необхідним зазирнути всередину об’єкту без
його ушкоджень або руйнування. Мабуть, найбільшої актуальності ця проблема набула в
медицині, адже лікувати внутрішні пошкодження стає значно простіше, коли є можливість
подивитися, якого характеру є ушкодження.
Для того щоб це зробити, використовуються методи так званої променевої
діагностики – науки про застосування різноманітних випромінювань або звукових коливань
високої частоти для вивчення структури та функції внутрішніх органів в нормі та під час
патології. Цей метод полягає у напрямлені деякого пучку променів на досліджуваний об’єкт,
що розміщено на чутливій до випромінювання поверхні. Промені пройдуть крізь об’єкт
нерівномірно, тому що тканини та кістки мають різну пропускну здібність. В результаті
цього на чутливому екрані (плівці, датчику) з’явиться певне зображення, що допоможе
завчасно визначити патологію, якщо вона має місце бути.
Ситуація для кісток та загального вигляду внутрішніх органів є ідеальною: ми маємо
можливість виявити пошкодження структури або наявність в організмі зайвого предмету,
який має принципово іншу структуру, але коли мова йдеться про виявлення злоякісних
утворень всередині об’єкту такий метод вже не дасть таких блискучих результатів. Проблема
в тому, що ми отримаємо лише силует об’єкту, але ніяк не його внутрішню структуру, чого
потребує наша задача.
Для вирішення такої проблеми існує метод рентгенологічних досліджень, що має
загальну назву томосинтеза [1]. В результаті дослідження в такий спосіб ми отримуємо серію
знімків об’єкту на різній глибині. Сучасні технології дозволяють за допомогою суміщення
декількох знімків під час комп’ютерної обробки отримати досить детальну картинку того,
що відбувається на певному шарі всередині об’єкту.
Особливу актуальність методика томосинтезу набула зараз, під час пандемії корона
вірусу. Справа у тому, що рентгенографічні дослідження є обов’язковою частиною
встановленні діагнозу наявності пневмонії. Це стосується і діагностики наявності у пацієнту
вірусу SARC-CоV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus), що викликає
небезпечне інфекційне захворювання COVID-19 (COronaVIrus Infection Disease 2019).
Широко розповсюджені методики – це звичайна двовимірна ренгеногрфія легень та
комп’ютерна томографія грудної клітини. В першому випадку ми отримуємо плоскі знімки
грудної клітини за достатньо низької дозового навантаження на пацієнта.
У випадку КТ [2] отримується тривимірне пошарове зображення, але дозове
навантаження перевищує всі допустимі обмеження.
Малоракурсна томографія (томосинтез) дозволяє при дозах, що не перевищують
максимальні дози під час звичайного (двовимірного) обстеження отримувати пошарові
зображення легень, що достатні для проведення діагностики.
В наш час методика томосинтезу широко застосовується в томографії, а для
обстеження легень існують тільки перші експериментальні прототипи рентгенівських
апаратів [3].
У роботі проводиться критичний огляд існуючих методик використання
малоракурсної лінійної томографії в сучасних медичних приладах. Розглянуто переваги та
недоліки найбільш розповсюдженої зараз комп'ютерної томографії і доведено незаперечну
перевагу над нею томосинтезу для дослідження стану легень. Досліджені шляхи
використання ідей проективної геометрії в задачах відновлення зображень, що отримуються
з екрану під час дослідження за допомогою томосинтезу. Розглянуто аналітичні підходи
відновлення зображень в одновимірному та двовимірному випадках [4].
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Поставлена проблема криволінійних екранів. Розроблені оригінальні аналітичні
методики проективної геометрії для неплоскої геометрії детекторів на основі існуючих
методик для прямих екранів у випадках різного характеру випромінювання, а також
розроблено обчислювальні алгоритми та програмне забезпечення для їх використання.
Отримано результати, які можна буде використати в реальних застосуваннях для
дослідження та діагностики внутрішніх органів, зокрема, легень.
Систематичні дослідження в області проективної геометрії вперше розгорнулися
приблизно в кінці ХVІІІ сторіччя в роботах відомого французького фізика Жана-Віктора
Понселе(1788-1867). Понселе виділив як об’єкт дослідження деякі властивості фігур, які
назвав проективними.
В звичайній геометрії ми розглядаємо такі властивості фігур, як відрізки, кути або
площини. Але чи є значення таких величин в геометрії чимось незмінним, чи існують інші
властивості фігур, які зберігаються під час перетворень, що не включають в себе рух,
наприклад, під час деформації? Вивчення таких геометричних властивостей в давні часи
постало перед математиками як проблема перспективи, що вивчалася художниками. Процес
створення картини можна розглянути як проекцію оригінального об’єкту на площину
картини з центром проекції в оці художника. Під час проектування в залежності від
відносних положень різноманітних об’єктів такі величини як довжини відрізків та кути
неодмінно будуть міняти своє значення. Однак це не створює складностей під час
розпізнавання оригінальної фігури на картині. Це пояснює тільки той факт, що існує деякий
клас геометричних властивостей, що зберігають свої значення під час проектування. Саме
пошук та аналіз таких властивостей і є предметом проективної геометрії. [3]. Методи
проективної геометрії широко використовуються в обробці зображень [4].
В даній роботі є актуальними саме методи проективної геометрії, тому що вони є
найбільш природними. В реальному житті промені рентгенівського випромінювання
падають на об’єкт з однієї точки (фокуса).
В роботі вперше знайдені рівняння, що узагальнюють методи лінійної томографії,
зокрема з урахування проективної геометрії, на випадок криволінійних детекторів
рентгенівського зображення.
Результати роботи застосовуються в діючому мамографічному апараті, а також
планується їх використання в широкоформатному рентгенівському апарат для дослідження
легенів.
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Розробка спрощених методик обчислення показників теплових і гідравлічних режимів
теплових мереж передбачає заміну фактичного ступінчастого закону зміни витрат теплоносія
монотонним і використання середнього діаметру теплопроводів. У роботі використано
ступінчастий закон розподілу витрат теплоносія по довжині теплопроводу [1]
𝐺̅ (𝑥̅ ) = 1 − 𝐺̅від 𝑥̅ 6
При n >1 спостерігається різке сниження витрат теплоносія на ближніх до входу до
гілки теплової мережі ділянках з поступовим сниженням витрат до мінімальної на гілці
величини 𝐺786 . Значення n =1 обумовлює лінійний характер зміни витрат. При n <1
спостерігається незначне сниження витрат на вхідних ділянках і різке зниження витрат на
кінцевих ділянках [2].
Для розгалуженої опалювальної мережі середній діаметр теплопроводів можна
визначити через значення діаметру на вході теплоносія до подавального трубопроводу 𝐷79:
і величину діаметру на вводі до системи опалення найвіддаленішої на гілці будівлі 𝐷786 та
коефіцієнту, що враховує особливості розподілу витрат теплоносія по довжині гілки К; ,
𝐷ср = 0,5(𝐷79: + 𝐷786 )К; .

(1)

Значення діаметрів трубопроводів можна визначити залежно від витрат теплоносія
(G) і середніх втрат тиску на подолання сил тертя при русі теплоносія (𝑅ср ) у вигляді
D= (1,34 ∗∗ 10)2 ∗ 𝐺 ! /𝑅ср )",0? . Для врахування особливостей зміни витрат теплоносія по
довжині фрагмента мережі прийнято співвідношення середніх у межах головної гілки витрат
𝐺ср і витрат теплоносія через відгалуження 𝐺від . Результати обчислення коефіцієнта К; для
мережі теплопостачання ідеалізованих груп будівель узагальнено формулою
;

",@0

̅ ) a ср b
К; = (2−1,075𝐺786
;
від

.

Витрати теплоносія визначені за величиною теплових навантажень, діапазон зміни
яких прийнято 1,25≤ Q с ≤ 10 МВт. Такий діапазон навантажень є найбільш очикуваним для
мікрорайонних систем великих міст. При обчисленнях значення мінімальних відносних
̅
витрат на гілці було прийнято рівними 𝐺786
= 0,1; 0,2; 0,4; 0,5. Після перетворень формула
(1) приймає вигляд
𝐷ср =14,56*10)@ ∗ Q",AB
(1 − 0,466𝐺̅786 ) (𝐺ср /𝐺від )",@0 /𝑅ср ",0? .
с
де Q с – сумарне опалювальне навантаження приєданих до гілки теплопроводу
будівель.
Зафіксоване максимальне відхилення результатів обчислень середніх діаметрів
трубопроводів опалювальної мережі за запропонованою фрмулою від фактичних значень не
перевищує 6%, що можно вважати задовільним для проведення попередніх оцінок стану
теплових мереж.
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The study introduces new methods for developing projects of “smart-house” explores their
disadvantages and advent selected. Original ideas are ages [1-3]. The most effective “smart-house”
project creation strategy has been proposed, original approaches to the development of “smarthouse” systems are developed, and the results are obtained in the form of algorithms, sets of
materials, technology and software that can be used in real-world applications. In particular, the
appropriateness of the “smart-house” system and its potential are determined, the details and
modules of the “smart-house” system are described, the innovations of the “smart-house” system
are presented; the advantages and disadvantages of this system are determined; a list of graphic
material is made (with an exact indication of the mandatory drawings, posters, etc.).
Smart home allows you [4-6] to control the situation both in production and in residential
premises. Such habits as the light burning throughout the apartment, the appliance not turned off
before leaving the room or sleeping, more than once became the cause of not only greater energy
consumption, but also the cause of fires and other situations.
At the moment, there are projects that are completely autonomous [7], and draw the
necessary resources from nature, while not throwing harmful inorganic waste in return. The main
ideas of the work are the use of pellets as fuel, and electricity as a source. Experiments [8] are also
being conducted in the field of hydrogen generators, however, at this stage they are not yet suitable
for replacement.
The smart home system is highly adaptable, and finely tuned [9]. Due to this property, we
can reduce the emission of gases in two ways: either by modifying the devices that produce
exhausts themselves, by special filters, or by reducing the emission due to control by the smart
home system. In the second case, we get a regulated system that can reduce the emission of harmful
substances through optimization, as well as through the control of various supply nodes, not only
production, but also houses.
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Характерною особливістю теплопостачання великих міст України є утворена в них за
декілька десятиліть система централізованого теплопостачання. Централізації вироблення і
розподілу теплової енергії сприяла дія ряду факторів, серед яких у першу чергу відзначають
краще використання палива, більші можливості з боротьби з забрудненням довкілля,
зменшення експлуатаційних витрат. Використання комбінованого вироблення теплової і
електричної енергії дозволяє забезпечити на ТЕЦ коефіцієнт використання палива на рівні
85%. Але спорудження потужних ТЕЦ економічно виправдане при наявності великих
централізованих споживачів. Необхідність прокладання теплових мереж великої довжини
помітно знижує ефективність ТЕЦ і розміри їх використання. Практика експлуатації систем
теплопостачання показує, що крупні розгалужені системи не можна надійно експлуатувати
без створення проміжних ступенів управління між джерелами теплоти і абонентами. Такими
ступенями управління є групові теплові підстанції, на яких відбувається приготування води
для потреб гарячого водопостачання, розподіл теплоносія за видами навантажень,
регулювання гідравлічних і теплових режимів у мікрорайонних теплових мережах, облік
споживання теплоти.
У роботі наведені результати теплового і гідромеханічного розрахунків
теплообмінних апаратів гарячого водопостачання [1, 2]. Проведено порівняння технікоекономічних показників двоступінчастої схеми компоновки водопідігрівної установки при
різних значеннях температури нагріву водопровідної води на першому ступеню установки.
Виконано також порівняння площі поверхні теплопередачі теплообмінників централізованої
установки гарячого водопостачання мікрорайону і сумарної площі теплопередачі
підігрівників гарячої води, встановлених на індивідуальних теплових пунктах окремих
будівель мікрорайону. Показана доцільність використання індивідуальних теплових пунктів
у системах теплопостачання житлових мікрорайонів. вночі.
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Енергозбереження є основою господарської діяльності багатьох держав світу. В
Україні прийнято закон «Про енергозбереження», згідно з яким поряд зі скороченням
паливно-енергетичних ресурсів передбачається розробка нових енергозберігаючих
технологій і використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії [1, 2].
Енергетична ефективність та енергозбереження є надзвичайно актуальним
проблемами на сьогоднішній день. Дослідження ефективних систем опалення що дозволять в
значній мірі економити енергоресурсі дозволить зробити чималий крок до вирішення цієї
проблеми, та зробить вагомий внесок в розвиток енергонезалежності нашої країни.
Метою роботи є економія енергоресурсів що витрачаються на опалення житлових та
офісних приміщень за рахунок використання комбінованого принципу дії системи опалення
будівлі. Ідея створення комбінованого режиму опалення полягає у використанні більшої
кількості тепла для опалення приміщень вдень, задля створення належних умов праці та
життєдіяльності людей, закріплених державними будівельними нормами ДБН В.2.5-67:2013,
та державними санітарними нормами ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату
виробничих приміщень, та меншої кількості тепла вночі, необхідного для утримання системи
опалення в належному технічному стані, та уникнення аварійних ситуацій.
За для досягнення поставленої мети були проведені наступні розрахунки та
дослідження:
- розраховано термічний опір зовнішніх стін, а також товщини шару утеплювача
огородження, що забезпечує в помешканнях будівлі заданий температурний режим;
- проведено теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій будівлі;
- розраховано теплові втрат огороджуючих конструкцій будівлі;
- розраховано та проаналізовано теплові баланси приміщень в умовах нестаціонарного
теплопереносу в огороджуючих конструкціях. Розглянуті варіанти зміни температури
повітря в приміщенні, та зовні вдень і вночі.
Проаналізувавши отримані результатами розроблено рекомендації щодо
використання комбінованого режиму опалення приміщень, тобто нормального режиму
опалення вдень, те економного режиму вночі.
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В останній час відбуваються якісні зміни [1] в системах радіаційного неруйнівного
контролю, а саме системах реального часу [2,3], серед яких можна виділити введення нових
багатоелементних напівпровідникових детекторів зображень, отриманих за допомогою
радіаційного неруйнівного контролю, а також інтенсивному росту та впровадженню
цифрових технологій отримання, обробки, перетворення та аналізу зображень [4]. Завдяки
використанню такого типу детекторів і цифрових технологій рентгенівське випромінювання,
яке проходить через досліджуваний об’єкт, за допомогою цифрових засобів перетворюється
в масив даних (електричних сигналів), які потім зчитуються, обробляються і
використовуються для моделювання просвічуваного об’єкта. Інформація, яка отримана за
такою технологією містить в собі дані про його внутрішню структуру, матеріал, форму і
може створюватись безпосередньо в момент просвічування, тобто в реальному часі [5-7].
Такий метод радіаційного контролю називають цифровою радіографією або флешрадіографією.
В певний момент часу, який називають кадром, на вхід детекторного шару матриці
поступають фотони рентгенівського випромінювання, енергія яких була зменшена після
проходження досліджуваного об’єкту. Під час випромінювання в рентгеночутливих
елементах виникає електричний сигнал, величина якого визначається кількістю отриманих
фотонів. Весь масив електричних сигналів поступає на аналого-цифровий перетворювач, де
перетворюється на цифровий масив. Після чого детектуючий шар стирає отримані дані і весь
алгоритм повторюється. Отриманий другий кадр знову перетворюють в цифровий масив і
підсумовується з попереднім значенням. Постійне підсумовування зображень приводить к
виникненню постійного зростання відношення сигналу до шуму, так як було встановлено,
що сигнал зростає пропорційно кількості отриманих фотонів – N, а шум – √N. Отриманий
цифровий масив даних, представлений у вигляді зображення, виводиться на монітор
дефектоскописта.
Якість рентгенівського знімка визначається двома параметрами: чіткістю, контрастом та
базовою просторовою здатністю (показник роздільної здатності системи або роздільна
здатність) [8-11]. Контраст рентгенівського зображення визначається чутливістю, а чіткість –
зворотною нерізкостю зображення.
Роздільна здатність визначається числом роздільно помітних ліній, які перебувають на 1
мм детектора. Найбільш простим, як показано в дослідженні [12], і, згідно з результатами, які
були одержані в практичних завданнях, найбільш зручним способом оцінки роздільної
здатності є використання дводротового (дуплексного) еталона [13]. Еталон є 13 пар дротів
різного діаметру. У кожній з пар дроту розташовуються один від одного на відстані, що
дорівнює їх діаметру. Пари дротів в залежності від діаметра пронумеровані від найбільших
(1Д) до найтонших (13Д). Пари 1D - 3D виконуються з вольфраму, інші - з платини.
Показник роздільної здатності визначається як номер останньої пари зволікань, яку можливо
розрізнити, і дорівнює половині зареєстрованої нерізкості зображення або ефективному
розміром пікселя. Залежно від радіаційної товщини об'єкта контролю і класу контролю
встановлюють вимоги до мінімального значення SRb.
Отримані, під час цифрової радіографії, дані про структуру досліджуваного об’єкту не
завжди можуть бути однозначно оцінені фахівцями через появу дефектів при
використовувані обладнання. Типи дефектів:
– цифровий шум на фотографії, основним джерелом яких виступають випадкові
флуктуації числа поглинених фотонів;
– геометричними або хроматичними аберації, або спотворення.
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У роботі досліджуються нові підходи до фільтрації та обробки цифрових рентгенограм і
практична користь запропонованого алгоритму. Основна ідея полягає в використанні
декількох цифрових зображень, використовуючи числові значення пікселів даних зображень,
знаходиться середнє значення кожного відповідного пікселя і вже з усереднених пікселів
відтворюється цифрове зображення. У результаті виконання роботи було розроблено
програмне забезпечення для фільтрації цифрової рентгенограми запропонованим
алгоритмом підсумування. Запропоновано та обґрунтовано переваг використання алгоритму
підсумування над лінійними та нелінійними алгоритмами фільтрування зображень.
Проведено тестування програми на реальних рентгенівських цифрових знімках.
Запропоновано та обґрунтовано переваг використання алгоритму підсумування над
лінійними та нелінійними алгоритмами фільтрування зображень [14-17]. Розроблено
програмне забезпечення для реалізації запропонованого алгоритму підсумування цифрового
зображення. Проведено тестування програми на реальних рентгенівських цифрових знімках.
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ТЕПЛОВИЙ І ГІДРАВЛІЧНИЙ РЕЖИМИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
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Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
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Характерною особливістю теплопостачання великих міст України є, утворена в
них за декілька десятиліть, система централізованого теплопостачання [1]. Основним
недоліком централізованих систем теплопостачання є значні втрати тиску і теплоти
при транспортуванні теплоносія [2]. Для розробки заходів з енергозбереження для
мікрорайонних систем теплопостачання як вихідні дані використовують втрати
теплоти і тиску у трубопроводах мережі для вихідного проектного варіанту.
У роботі наведені результати гідравлічного розрахунку трубопроводів існуючої
системи теплопостачання житлового мікрорайону у м. Харкові. Систему
теплопроводів попередньо розподілили на розрахункові ділянки. За розрахункову
ділянку прийнято фрагмент мережі з незмінними витратами середовища. Метою
гідравлічного розрахунку є обчислення втрат тиску у трубопроводах. Максимальні
втрати тиску в мережі опалення 104 082 Па, в мережі гарячого водопостачання 10 542
Па. Витрати нагрівного теплоносія на ділянках теплових мереж обчислено за
тепловими навантаженнями будівель мікрорайону. Гідравлічний розрахунок мереж
опалення і гарячого водопостачання виконано з використанням спеціальних
номограм. Обчислено втрати теплоти трубопроводами системи опалення і гарячого
водопостачання. Теплопроводи територією мікрорайону прокладено підземно, у
непрохідних каналах. З рівняння теплопередачі для умов нормативних питомих втрат
для ізольованого теплопроводу визначено товщину теплоізоляції на ділянках мережі.
Втрати теплоти трубопроводами мережі опалення дорівнюють 137,46 кВт, що
становить 4,7% від відпущеної до споживачів мікрорайону теплової енергії. Втрати
теплоти трубопроводом гарячого водопостачання дорівнюють 27,17 кВт, що
становить 1,5% від відпущеної до системи гарячого водопостачання теплової енергії.
Отримані результати ,які можуть бути використані для порівняння варіантів
ефективності заходів з енергомодернізації мікрорайону, наприклад для переходу до
двотрубної системи теплопостачання
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З удосконаленням технологій виготовлення нано та інженерних технологій в останні
десятиліття були розроблені та синтезовані одновимірні (1D) матеріали, такі як нанодроти
(NW), нанотрубки та квантові дроти. Завдяки унікальним властивостям, відмінним від
об'ємних матеріалів, 1D матеріали викликають зростаючий науковий інтерес та мають
широке застосування в галузі електронних, оптоелектронних та приладів перетворення
енергії, зокрема, в термоелектричних та фотовольтаїчних.
До таких одновимірних матеріалів, зокрема, відносяться кристалічні напівпровідникові
нанодроти – перспективний матеріал, який використовують в мініатюрній електронній
техніці аж до наномасштабів. Широко використовуються також і металеві нанодроти, які
знайшли застосування в важливих технологічних додатках для передачі тепла, квантового
переносу, або, наприклад, при створенні матеріалів з ефектом пам’яті форми.
Теплопровідність нанорозмірних матеріалів сильно відрізняється від об'ємних.
Розуміння та прогнозування теплопровідності NW відіграють важливу роль у просуванні
найбільш фундаментальних застосувань: управління теплом, яке має принципове та
технологічне значення завдяки широкому застосуванню в контролі теплового потоку,
сучасних фононічних обчисленнях, нових рішень з матеріалами для розсіювання тепла та
нових термоелектричних матеріалах, де ефективність перетворення фіксується безрозмірною
показником достовірності ZT = SσT/k. Тут S – коефіцієнт Зеєбека, T – температура, σ –
електропровідність, k – теплопровідність. Таким чином, бажана низька теплопровідність
разом з високим коефіцієнтом термоенергії для кращих показників термоелектрики.
Термоелектрика в NW привернула широку увагу через їх надзвичайно покращений
термоелектричний показник достовірності, порівняно з об'ємними аналогами, що в
основному викликано значним зниженням теплопровідності. З іншого боку, останні
досягнення в галузі виробництва наноструктур дозволяють контролювати геометрію та
розмірність NW з атомною точністю. Отже, пропонуються різні шляхи наноструктурування
для побудови різноманітних NW, у яких виявлено різні способи теплового переносу та
зниження теплопровідності. Більше того, різні методи наноструктурування можуть
призвести до значного зниження теплопровідності NW, перебуваючи під роздільними
механізмами розсіювання.
Таким чином, розв’язання задач про визначення коефіцієнта теплопровідності
одновимірних наноструктур є необхідною умовою для подальшого розвитку нанотехнологій
та їх використання в техніці, зокрема, перетворення енергії [1].
Для досягнення цієї мети потрібно проаналізувати сучасний стан і шляхи розвитку
нанотехнологій та особливості технологій, що використовуються для паралельних
обчислень, щоб розробити алгоритм, який буде реалізувати модель руху фононів в
одновимірному зразку з урахуванням випадкових розсіювань або поглинань [2].
Моделювання руху частинок і їх взаємодії слід проводити методом Монте-Карло, а для
прискорення великої кількості розрахунків застосовувати методи паралельних обчислень з
використанням технології CUDA.Програму на CUDA C можна логічно розділити на дві
частини. Перша частина (керуюча) виконується на CPU, а друга частина (обчислювальна)
виконується на GPU. CPU в термінах CUDA називається хостом (host), GPU називається
пристроєм (device). Мовою CUDA C частина коду, яка повинна виконуватися на GPU,
називається ядром (kernel), вона описується у вигляді функції.
Запуск ядра породжує процеси (треди) на GPU відповідно до заданих параметрів. Всі
процеси, породжені запуском ядра, в термінології CUDA називається грідом (grid). Грід
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складається з блоків (block), а блок, в свою чергу, з тредів (thread). Тред – це елементарний
паралельний процес. Треди в блоках і блоки в гріді можуть бути представлені у вигляді
одно-, дво- або тривимірній решітці.
При конфігуруванні топології процесів необхідно враховувати апаратні особливості.
Тут слід ввести поняття варпу. Варп (warp) – це група тредів. Полуварп (half-warp) –
половина тредів варпу. Все треди одного варпу виконуються одночасно і синхронно (SIMD)
на своєму мультипроцесорі. При доступі треду до основної пам’яті GPU її частини можуть
кешуватися в локальній пам’яті даного мультипроцесора. Якщо всі дані, які потрібні треду
полуварпа, будуть знаходитися в цьому кеші, то це може підвищити продуктивність.
Робота з пам’ттю в CUDA також має значення, бо GPU має складно організовану
пам’ять, крім основної (або глобальної) пам’яті кожен мультипроцесор володіє своєю
пам’яттю. А для генератору випадкових чисел слід використовувати бібліотеку cuRAND, яка
надає засоби, що зосереджуються на простому та ефективному генеруванні високоякісних
псевдовипадкових та квазівипадкових чисел. Псевдовипадкова послідовність чисел
задовільняє більшість статистичних властивостей істинно випадкової послідовності, але
породжується детермінованим алгоритмом. Квазівипадкова послідовність n-вимірних точок
генерується детермінованим алгоритмом, призначеним для рівномірного заповнення nвимірного простору. Але перш за все потрібно переконатися, що інструментарій CUDA може
знаходити та правильно спілкуватися з апаратним забезпеченням, що підтримує CUDA та
визначити характеристики пристрою для подальшого застосування.
Спочатку запускається програма, доступна за замовчуванням, deviceQuery для аналізу
характеристик пристрою для задання та регулювання параметрів та обмежень. Після,
готується простір для виконання функцій CUDA з подальшим запуском функції ядра, в якій
ініціалізується початковий стан генератору псевдовипадкових чисел з багатопроцесорним
лічильником, оскільки без цього curand щоразу буде генерувати одну й ту ж саму
послідовність. Далі йде обчислення розсіювання фононів на послідовних дефектах
нанодроту з підрахунком результатів, їх збереження для подальшого аналізу та додатковою
перевіркою помилок при роботі з CUDA. Після проведення експериментів теплового
переносу фононів з різними ймовірностями можна побачити, що зі збільшенням кількості
фононів похибка розсіювання зменшується.
Проте, якщо кількість фононів буде однакова велика, а кількість розсіюючих центрів
постійно буде збільшуватися в експериментах, то розбіжність вимірювань почне
згладжуватися лише при ймовірності p > 50%, а до того ця характеристика буде значно
зменшувати теплоперенос. В разі одного центру розсіяння відношення Nr/N дорівнює
ймовірності p. У разі, коли p < ½, тобто ймовірність зворотного розсіювання більше
ймовірності прямого розсіювання, при збільшенні числа розсіюючих центрів n всі фонони в
результаті повинні повернутися назад.
Результати цих обчислень дозволяють провести порівняння здобутих результатів з
експериментальними вимірами теплопровідності в нанопровідниках [3] з послідовно
розташованими дефектами та побачити, що можливо підібрати таку величину p, при якій
буде досягнуто кількісне узгодження з експериментальними даними. Таким чином,
проведене моделювання теплового переносу квазічастинок в одновимірних наноструктурах
демонструє задовільну згоду розрахунків з експериментальними даними при прискоренні
швидкості обчислень в декілька разів.
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В роботі визначено принцип дії сонячних колекторів, проведено їх порівняння та
виконано розрахунок системи опалення та гарячого водопостачання приватного будинку з
вакуумним колектором [1, 2].
На сьогоднішній день питання щодо енергоефективності та енергозбереження є
надзвичайно важливим. Велику роль у цьому зіграла світова економічна криза, яка
торкнулась і України. Значну роль у вирішенні цього питання можуть зіграти дослідження в
напрямку енергетичної ефективності та енергозбереження. Важливою є потреба переходу на
відновлювальні джерела енергії (сонячна радіація, вітер, течія річок, морські хвилі, течії й
припливи, глибинне тепло землі й тепло морів та океану, біопаливу тощо). Усе це потребує
створення відповідних нових технологій і нових наукових розробок, зокрема використання
сонячних колекторів (рис. 1).

Рис. 1. Сонячний колектор
Було зроблено аналіз експлуатації і розрахунків сонячних колекторів. Практична
цінність роботи полягає в тому, що розробка і впровадження запропонованих геліосистем у
звичайні будівлі дозволить підвищити енергоефективність кожної оселі. Застосування
пропонованої геліосистеми знизить витрати електроенергії на опалення та гаряче
водопостачання у порівнянні з традиційними системами.
В результаті проведення серії розрахунків визначена кількість сонячних панелей
сонячних колекторів, що необхідна для часткового опалення та гарячого водопостачання
типового приватного будинку.
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