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МОДЕЛЬ ОПИСУ ДИНАМІКИ РОЗПОДІЛУ ВОДНЮ І ГЕЛІЮ ПІД ЧАС
ЗАРОДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ
О.Л. Андрєєва1,2, В.І. Ткаченко1,2, Г.О. Ткаченко1,2
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
andreevaoksana@kipt.kharkov.ua, georgytkachenkoaspkaraz@gmail.com
Відома велика кількість різних моделей походження і розвитку Сонячної системи [1, 2].
Але, жодна з них, в силу недостатньої відповідності наглядовим даним, не відповідає ознакам
загальновизнаної теорії. Однак, не дивлячись на це, загальні положення цих моделей
дозволяють говорити про деякі властивості речовини, що заповнює як Всесвіт, так і Сонячну
систему, що виникла пізніше. Загальновизнаним фактом є те, що первинний склад зоряної
речовини утворився, починаючи з віку Всесвіту 20 хвилин, і складався з гелію-4 (4Не), близько
25 - 26%, дейтерію близько 1%, слідів більш важких елементів до бору, а решта - водень,
близько 74 - 75% [3]. У подальшій еволюції Всесвіту її усереднений склад по водню і гелію не
змінювався, і відповідав співвідношенню 1 атом гелію на 11 атомів водню [4]. Близько 2.7
млрд. Років тому закінчилася ера реіонізаціі і почалося утворення міжзоряних хмар [3]. Одне
з таких хмар (протосонячна туманність) у результаті гравітаційного стиснення дала початок
процесу формування Сонячної системи, який закінчився приблизно 4,57 млрд. років тому [5,
6]. У період до 2.7 млрд. років тому гелій і, мабуть, водень перебували в іонізованому стані
[7]. Ідея існування воднево-гелієвої хмари Сонячної системи в іонізованому стані використана
в електромагнітній гіпотези шведського астрофізика Х. Альфвена і англійського астрофізика
Ф. Хойла. Відповідно до цієї гіпотези початкова газова хмара складалася з іонізованого газу,
який піддається впливу електромагнітних полів [8, 9]. Тому, в даній роботі будемо виходити з
того, що спочатку протосонячна туманність знаходилася в іонізованому стані. Імовірно
відомо, що на початковій стадії формування Сонячної системи, коли вона представляла собою
іонізовану воднево - гелієву пилову хмару, стався вибух наднової, яку дослідники назвали
Коатлікуе [10]. Наднова мала масу близько 30 мас Сонця і перебувала на відстані 5 - 10 пс [11,
12]. Факт існування наднової і її характеристики були визначені з наявності алюмінію-26 в
метеоритах, які були викинуті масивною зіркою [13]. Мабуть, наднова піддалася
термоядерного вибуху, оскільки після вибуху на її місці нічого не залишилося [14, 15].
Основним фактором впливу наднової на розташовані поруч об'єкти Сонячної системи є
термоядерні гамма - кванти, з енергією до 24 МеВ [16]. В результаті фоторозщеплення ядра
іона гелію виникли іон водню і іон гелію - 3, або іон водню і іон тритію [17].
Узагальнюючи вищевикладене, можна з певною часткою ймовірності стверджувати, що
протосонячна воднево - гелієва хмара (туманність) знаходилася в рознесених в часі двох
іонізованих станах.
В першому, початковому, стані хмара була у вигляді плазми, оскільки ера реіонізаціі ще
не закінчилася. У цій плазмі могли існувати електромагнітні хвилі, які могли б приводити до
коливань в просторі і часі масових часток іонів водню і гелію.
У другому, остаточному, стані термоядерні гамма-кванти від вибуху наднової могли
порушити параметри плазми і умови існування електромагнітних хвиль. При цьому вони
могли збільшити масову частку іонів водню за рахунок розпаду ядер іонів гелію.
У другому стані малі збурення щільності іонів сорту a можна представити у вигляді
осцилюючих у часі циліндричних комірок Бенара nˆa = - Aa J 0 ( qra r ) sin ( qza z ) sin(wa t ) , де Aa константи, J 0 ( x ) - функція Бесселя першого роду нульового порядку, qra , qza - проекції

хвильових чисел швидких a = H і повільних a = He іонно-звукових хвиль (ІЗХ), wa - частоти
ІЗХ.
У даній роботі проведено подальший розвиток електромагнітної гіпотези формування
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Сонячної системи, згідно з якою спочатку протосонячна воднево - гелієва хмара перебувало в
іонізованому стані. В такому середовищі існували іонно-звукові хвилі, які призводили до
коливань масових часток водню і гелію. Однак ці хвилі раптово загасли через вплив гамма
випромінювання від, імовірно, наднової Коатлікуе, що вибухнула. Остаточний розподіл
водню і гелію в Сонячній системі відповідає виразу n̂a з урахуванням перерозподілу масових
часток водню (збільшилась на 15% відносно масової долі в першому стані) і гелію
(зменшилася на 15% відносно масової долі в першому стані) через вибух наднової. Значення
таких змін масових часток водню і гелію отримано з експериментальних даних щодо їх
масових часток в Сонці і планетах сонячної системи у теперішній час [18].
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ВПЛИВ СПРЯМОВАНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА
МОНОКРИСТАЛІЧНУ СТРУКТУРУ ЛЕГОВАНИХ
НАПІВПРОВІДНИКІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
В.Є. Семененко, М.Ю. Кравчук
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
vladimiregorovic232@gmail.com, kravchuk.nikita99@gmail.com
Розглянуто різні типи використовуваних у сонячній енергетиці напівпровідникових
матеріалів. Визначено, що оптимальними матеріалами для перетворення сонячної енергії в
електричну являються прямозонні напівпровідники AIII BV із забороненою зоною eg = 1,3 - 1,5
еВ. Безсумнівний інтерес представляють пристрої на основі тонких плівок (друге поколоніня
СБ), прибори з високою ефективністю та малою вартістю [1].
Показано, що в непрямозонному напівпровіднику кремнію eg ~ 1,1-1,2 ев. У той же час
кремній займає велику об'ємну частку в сонячній енергетиці завдяки широкій поширеності та
можливості розширення межи забороненої зони в процесі легування кремнієвих кристалів.
Встановлено, що межі зерен в кристалах кремнію створюють додаткові дефектні рівні
в забороненій зоні напівпровідника, локальні центри з високою швидкістю рекомбінації носіїв
струму, шунтуючі шляхи для струму, що проходить через р – n перехід. Виявлено, що для
зменшення рекомбінаційних втрат розмір зерен повинен бути ~ 100 мк (товщина сонячного
елемента). Визначено, що в умовах спрямованої кристалізації рідина-тверде тіло у легованих
кристалах кремнію формується досконала структура. Кристали кремнію леговані
акцепторними та донорними домішками (бор, фосфор), питомий опір зразків - 0,01 - 200 ом/см.
З'ясован характер перерозподілу домішок на різних етапах росту кристалів. При швидкостях
кристалізації більше 100 мм / год спостерігається високий ріст концентрацій вакансій до ~ 1010
- 1014 см-3. В результаті утворюються дислокації, полегшується утворення комплексів типу
дефектів Френкеля і їх скупчень (А - центри). За даними просвічуючої електронної мікроскопії
(ПЕМ) у процесі росту кристалів мікродефекти (МД) утворюються в результаті захоплення
напівпровідником домішкових атомів. Встановлено, що посткристалізаційний період
утворення МД спостерігається в результаті розпаду пересиченого твердого розчину [2].
Визначені умови руху і виходу крайових і гвинтових дислокацій зростаючого кристала,
мінімальна щільність дислокацій pd ~ 10-2 см-2 спостерігалась у кристалах, з напрямком росту
[1 1 1]. Важливо, що після формування досконалих монокристалів з мінімальною щільністю
дислокацій подальша зміна умов зростання не впливає на процес генерування нових
дислокацій. Останнє дозволяє отримувати кристали великих розмірів (діаметром ~ 15-20 мм)
для подальшого отримання з них структурно-стабільних осередків СБ з підвищеними
експлуатаційними характеристиками. Розроблена методика анодного травлення кристалів,
з’ясовані різні умови травлення напівпровідників n і р типу, що важливо в практичному плані
отримання елементів СБ. Показано, що в монокристалічних зразках із різною щільністю
дислокацій pd у процесі термообробки (відпал при Т ≤ 1200 °C) час життя нерівноважних
носіїв струму " не змінюється. В умовах низькотемпературного відпалу (Т < 800 °C) у
кристалах з pd ~ 103 – 104 см-2, спостерігаються значні зміни ", що зумовлено зміною дифузійної
проникності по дислокаціям [2]. Встановлено, що довжина дифузії дірок у напівпровідниках
n-типу складає приблизно дeкілька міліметрів.
Отримані результати важливі при створенні та використанні досконалих, структурностабільних напівпровідників у різних умовах експлуатації.
Література
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Т.Г. Віхтинська, Н.О. Геращенко, К.Е. Нємченко
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
n.gerashchenko@karazin.ua
Останнім часом для всебічного та ґрунтовного дослідження властивостей гелію у
різних фазових станах використовують кварцові камертони [1,2]. Завдяки гарній добротності,
відносно низькій вартості за легкої доступності та іншим характеристикам, стало можливим
використовувати кварцові камертони у якості фізичних вимірювальних приладів, наприклад,
для дослідження появи та розповсюдження звуку, теплопровідності, в’язкості. Подібні
експериментальні дослідження [3] були проведені за різних температур та при різних тисках,
але отримані результати досі не мають детального теоретичного пояснення [4,5].
Метою роботи було дослідити явища, що виникають під час коливань камертонів,
занурених у рідкий гелій у надкритичному та надплинному стані, а саме, розглянути збурення
звуку у надкритичному гелії та першого і другого звуку у надплинному гелії, а також умови
формування та перекриття відповідних звукових резонансів.
Розглянуто результати експериментальних досліджень виникнення резонансів, їх
властивості в залежності від тиску та температури гелію, збурення стоячих хвиль коливань
тиску, що спостерігалися під час коливань закритих камертонів. Теоретичне дослідження
відбувалося за припущення, що камертон у закритій оболонці імітується осцилятором, який
розташовано з одного боку вузького циліндру, заповненого відповідно надкритичним чи
надплинним гелієм.
У результаті роботи побудовано модель, що може описати фізичні резонансні
властивості, які спостерігалися під час експериментів. Отримано прості аналітичні формули
для опису резонансних кривих амплітуди коливань швидкості в залежності від першого звуку
у надплинному гелії або звуку у надкритичному гелії (1) та відносної швидкості (2) в
залежності від першого та другого звуків у надплинному гелії.

iwa0
æw L ö
æw L ö
÷÷ - lww 0 cosçç
÷÷
w 2 - w02 + iww 0 g sinçç
è u1 ø
è u1 ø
sin(wL / s2 ) sin(wx / s1 ) - sin(wL / s1 ) sin(wx / s2 )
w( x) = w0 2
w - w02 + iww 0 g sin(w L / s1 ) sin(wL / s2 ) + l1
V0 =

(

)

(

)

(1)

(2)

Проведене порівняння з експериментом показало, що отримані результати якісно
співпадають зі значеннями, які було отримано експериментально.
Література
1. Clubb, D.O., Buu, O.V.L., Bowley, R.M. et al. Quartz Tuning Fork Viscometers for Helium Liquids.
Journal of Low Temperature Physics 136, 1–13 (2004).
2. Schmoranzer, D., La Mantia, M., Sheshin, G. et al. Acoustic Emission by Quartz Tuning Forks and Other
Oscillating Structures in Cryogenic 4He Fluids. J Low Temp Phys 163, 317–344 (2011).
3. Salmela, A., Tuoriniemi, J. & Rysti, J. Acoustic Resonances in Helium Fluids Excited by Quartz Tuning
Forks. J Low Temp Phys 162, 678–685 (2011)
4. Nemchenko, K., Rogova, S. & Vikhtinskaya, T. Heat Transfer in 3He–4He Mixtures in Cylindrical
Geometry. J Low Temp Phys 187, 324–330 (2017).
5. T. G. Vikhtinskaya, K. E. Nemchenko, and S. Yu. Rogova , "Excitation of concentration and temperature
fluctuations by vibrating bodies in superfluid 3Не–4Не solution", Low Temperature Physics 44, 1066-1069
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COMPUTING 2-CLUB ON GRAPH OF UNIT DISKS
1

D. Lisin1, Yi. Lisin2
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
2
Sami Shamoon College of Engineering, Be'er Sheva, Israel
d.lisin@karazin.ua

The purpose of this research is to create an approximate algorithm for finding the maximum
2-club on the unit disk graphs with an approximation coefficient of at least 1/2.
A unit disk graph (UDG), which can be defined as the intersection graph of closed disks of
equal (e.g., unit) diameter, provides a convenient modeling tool for wireless networks, where the
ability of two wireless nodes to communicate depends on whether they are within the unit Euclidean
distance away from each other. While many of the classical optimization problems on graphs, such
as the maximum independent set, minimum vertex cover, graph coloring, minimum dominating set,
and minimum connected dominating set problems, remain NP-hard when restricted to UDGs [1],
there are some notable exceptions. In particular, the maximum clique problem, which is NP-hard in
general, is polynomially solvable in UDGs. In 1973, Richard Alba first mentioned the scientific
interest of research in his work on the sociometric clique [3]. At the moment, the problem has been
studied on different graph classes such as: interval graphs, bipartite graphs, planar graphs etc. [5]. For
general graphs, it is known that the problem of finding the maximal 2-club is NP-hard, and it is also
known that there is no approximate algorithm for finding the maximal 2-club with a constant
approximation coefficient. The importance of our work is in expanding the classes of special graphs
on which the search for 2-club is tractable. The development of such an algorithm can provide new
possibilities for analyzing different networks, and the result will also help for better understanding
recently introduced concept of a “small world networks”. At this moment, NP-completeness (or
tractability) of 2-club problem is an open question. The only latest advance on the problem received
by Jeffre Pattilloa, Yiming Wang, Sergiy Butenko in [4] is that any 2-club on UDG is 3-dominated.
Assuming that the problem of finding a maximal 2-club remains NP-hard, the existence of an
algorithm for finding the maximum clique allows us to hope for the possibility of constructing the
polynomial time approximation algorithm for finding 2-club. As an additional goal, we will try to
prove NP-completeness of 2-club problem on UDG. At least the approach that will be used to build
the algorithm may also be used to prove this fact.
The research planned to be conducted using computer simulation methods. Also to prove the
correctness of the algorithm it will apparently be necessary to carry out some combinatorial discourse,
or possibly using the mathematical apparatus of linear algebra.
References
1. Clark, B. N., Colbourn, C. J., & Johnson, D. S. (1990). Unit disk graphs. Discrete Mathematics, 86(1-3),
165-177.
2. Schäfer, A. (2009). Exact algorithms for s-club finding and related problems. Diploma Thesis, FriedrichSchiller-University, Jena.
3. Richard D. Alba (1973) A graph‐theoretic definition of a sociometric clique, The Journal of Mathematical
Sociology, 3:1, 113-126, DOI: 10.1080/0022250X.1973.9989826
4. Jeffrey Pattillo, Yiming Wang, Sergiy Butenko, Approximating 2-cliques in unit disk graphs, Discrete
Applied Mathematics, Volume 166, 2014, Pages 178-187, ISSN 0166-218X,
5. Erik van Leeuwen E.J. (2009) Optimization and approximation on systems of geometric objects.
6. Marathe, M.V., Breu, H., Hunt, H.B., III, Ravi, S.S. and Rosenkrantz, D.J. (1995), Simple heuristics for
unit disk graphs. Networks, 25: 59-68. https://doi.org/10.1002/net.3230250205
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ДІАМАНТ САТУРНА І ВИНИКНЕННЯ ВИХОРІВ У В'ЯЗКІЙ
НЕСТИСЛИВІЙ РІДИНІ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ
О.Л. Андрєєва
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
andreevaoksana@kipt.kharkov.ua
В роботі для назви шестикутника Сатурна використано більш привабливе
найменування - діамант Сатурна. Шестикутник Сатурна - шестикутна призма з поперечним
розміром 25 000 км, вертикальні грані якого сягають в глибину атмосфери на сотні кілометрів.
Вперше таке утворення було виявлено у 1980 році зондами "Вояджер - 1" і , "Вояджер - 2" на
північному полюсі Сатурна. На теперішній час причини виникнення і існування тривалий час
діаманта Сатурна не має строгого наукового пояснення.
Але в науковій пресі іноді з'являються повідомлення про пояснення такого феномена.
Так, наприклад, вчені з Університету Країни Басків пояснили, як утворився
шестикутник Сатурна. Вони проаналізували величезну кількість знімків, які зняли різні
пристрої з різних кутів огляду і відстаней. В результаті обробки знімків вони помітили вихори
в атмосфері, які і утворюють шестикутну форму туману.
Дослідники з Оксфордського університету в лабораторних умовах змоделювали
виникнення шестикутника. Щоб з'ясувати, як виникає така утворення, дослідники
використали стіл, що обертається, і поставили на нього 30-літрову ємність з водою. Вода
моделювала атмосферу Сатурна, що обертається. Всередині вчені помістили маленькі кільця,
що рівномірно розташовані по колу діаметра, меншого за діаметр ємності, і обертаються
швидше останньої. Кільця генерували мініатюрні вихори і струмені, які експериментатори
візуалізували за допомогою зеленої фарби. Було виявлено, що чим швидше оберталося кільце,
тим більше за розміром ставав вихор. Такі вихори об'єднувались і формували довколишній
потік, який відхилявся від кругової форми. Таким чином авторам експерименту вдалося за
допомогою різних швидкостей обертання кілець отримати різні форми течій - овал, трикутник,
квадрат і шестикутник.
Отже з наведених даних випливає, що діамант Сатурна може виникнути в разі дії на
атмосферу Сатурна таких факторів, як обертання, в'язкість і нестисливість.
В роботі досліджено формування вихорів у в'язкій нестисливій рідині, що обертається,
і знайдено умови виникнення діаманту Сатурна.
Для отримання таких результатів були використані висновки попередніх досліджень
автора про стійкість конвекції в горизонтальному шарі в'язкої, нестисливої рідини
циліндричної форми з вільними межами, що обертається. Тут було знайдено стаціонарні
розв'язки для збуреної швидкості. В цій роботі раніше отримані розв'язки дозволили записати
двовимірне рівняння Бюргерса для дослідження впливу нелінійності і в'язкості на динаміку
формування нових потоків:
¶u
¶u
+u
= Du,
(1)
¶t
¶r
1 ¶ æ ¶ ö 1 ¶2
де u - збурена радіальна швидкість рідини, D... =
... .
ç r ... ÷ +
r ¶r è ¶r ø r 2 ¶j 2
В роботі знайдено аналітичні розв'язки рівняння (1) для області зміни незалежних
змінних 0 £ t < t0 < ¥ , 0 £ r £ R0 , 0 £ j £ 2p з граничними умовами на осі і на поверхні
циліндричної ємності, а також умовою періодичності по куту j :
(2)
u ( r = 0,j, t ) = 0, u ( r = R0 , j, t ) = -L (t - t0 ) , u ( r, j, t ) = u ( r, j + TM , t ) ,
де 0 £ t < t0 , L - позитивна константа, TM = 2p M - період по куту j , M = 1, 2,3,.... - цілі
-1

числа.
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З цією метою до рівняння (1) застосуємо перетворення Коула-Хопфа (КХ):
¶w ( r , j , t )
1
u ( r , j , t ) = -2
.
(3)
w ( r,j , t )
¶r
Перетворення КХ зводить двовимірне рівняння Бюргерса (1) у лінійне двовимірне
рівняння теплопровідності для функції w ( r , j , t ) :

¶w
= Dw.
¶t
Рівняння (4) з граничними умовами (5) має частинні розв'язки у вигляді:
w ( r, j , t ) = sin ( mj ) × J m ( kr ) × exp -k 2t ,

(

)

(4)
(5)

де J m ( x ) - функція Бесселя першого роду m - го порядку від аргументу x , k - радіальне
хвильове число, m = 1, 2,3,.... - ціле число, рівне кількості періодів частинного розв'язку за
азимутальним кутом j . Неважко бачити, що нова функція:

ŵ ( k , r, j , t ) = w ( k , r, j, t ) + С ( r, t ) ,

(

також є частинним розв'язком рівняння (4), де C ( r, t ) = a + b t + r 2 4

)

(6)
- функція, яка

задовольняє рівняння (4), a , b - довільні константи, введено позначення w ( k , r, j , t ) º w ( r, j, t )
.
Підставляючи (6) в (3) отримаємо частинний розв'язок (1):
2
b
kJ m¢ ( x ) e- k t sin(mj ) +
x
2k
u ( k , r , j , t ) = -2
,
(7)
æ
x2 ö
- k 2t
J m ( x ) e sin(mj ) + a + b ç t + 2 ÷
è 4k ø
де x = kr , штрих позначає похідну функції по аргументу. Вираз (8) завжди задовольняє умові
(2) для x = 0 , і асимптотично - умові (2) для x = R0 при k >> 1 .
На
Рис.
1
наведено лінії
рівнів
(ЛР)
залежності азимутальної швидкості рідини від
радіуса і азимутального кута j
в системі покою
(СП) рідини в
час t * = 3k -2 для

a = -1, b = 4.5,
k = 35, m = 6.

Рис. 1. ЛР азимутальної швидкості Рис. 2. ЛР азимутальної швидкості Перехід
до
рідини в СП рідини
рідини в ЛС рідини
лабораторної

системи (ЛС) здійснюється додаванням до (8) доданку U 0 ( x ) = Wx . Для вказаних параметрів
W = 2 . На Рис. 2 наведено залежність азимутальної швидкості рідини від радіуса і
азимутального кута j в ЛС рідини в той же час. Видно співпадіння форми отриманого в ЛС
розв'язку з таким, що спостерігається на Сатурні.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ БЕТОННОГО КОНТЕЙНЕРА
ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
1

Альохіна С. В.1, Корягіна І. В.2
Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України, м. Харків
2
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків
alyokhina@ipmach.kharkov.ua, ikoryagina0410@gmail.com

Аналіз теплового стану бетонного контейнера зберігання відпрацьованого ядерного
палива з урахуванням конструктивних особливостей контейнера та зовнішніх кліматичних
впливів є необхідною складовою комплексного аналізу безпеки сховища.
Для проведення аналізу безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива
необхідно розрахувати температурне поле поверхні контейнера. Розрахунки показали, що
нерівномірний потік охолоджуючого повітря в кільцевому каналі впливає не тільки на
максимальну температуру всередині контейнера з відпрацьованого ядерного палива.
Температурне поле поверхні контейнера має відповідну структуру (рис.Error! Reference
source not found.).

Рис.1. Температурне поле зовнішньої поверхні контейнера.

Вища температура спостерігається на тих ділянках, де охолодження не є інтенсивним.
Температура поверхні контейнера в перерізі через випускний отвір може бути розділена на дві
частини: від днища до випускного отвору і від випускного отвору до верхньої частини
контейнера. Найвища температура у другій частині спостерігається через нагрівання
вентиляційним повітрям і досягає 42,5 °С. У першій частині найвища температура становить
41,2 °С і фіксується на висоті 2,7 м від днища контейнера. Градієнт температури на поверхні
контейнера - не більше 14,5 градусів. Температурне поле поверхні контейнера рівномірне за
рахунок конвекції навколишнього повітря.
Визначений рівень теплового стану бетонного контейнера зберігання відпрацьованого
ядерного палива необхідний для подальшого розрахунку його термонапруженого стану, що є
необхідним для розробки програм управління старіння.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕТЕКТОРІВ X/γ-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА
ОСНОВІ Cd(Zn)Te ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
О.П. Кулик, А.О. Полякова
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків
E-mail: kulykop@gmail.com
Детектори на основі кадмій-теллуру займають провідні позиції серед сенсорів
іонізуючого випромінювання, таких як сцинтилятори, детектори на основі газу та ін., завдяки
високій здатності безпосередньо перетворювати фотони в носії електричного заряду.
Поступаються вони лише детекторам на основі високочистого германію, які працюють за
кріогенних температур. Саме спроможність генерувати спектри рентгенівського та гаммавипромінювання з високою роздільною здатністю за температур навколишнього середовища,
зумовила широкий спектр практичного застосування детекторів на основі кадмій-теллуру,
зокрема, для контролю ядерних об’єктів, моніторингу довкілля, в промисловості, медичній
галузі, космічній астрономії, тощо.
До основних переваг матеріалу можна віднести великий атомний номер та високу
густину, що визначають зупиняючу потужність випромінювання, достатньо широку
заборонену зону, щоб з одного боку придушити теплове збудження електронів, а з іншого –
дозволити утворення в достатній кількості електронно-діркових пар внаслідок опромінення,
високий питомий опір, до допускає струми витоку на рівні десятків наноампер, хороші
транспортні характеристики електронів, що забезпечують оптимальну ефективність збору
заряду, а також, часову стабільність параметрів. Серед основних недоліків слід зазначити
незадовільні транспортні характеристики дірок і наявність неоднорідностей в кристалах, що
призводять до втрат заряду, викликаного іонізацією.
Для того, щоб збільшити ширину забороненої зони і на 1-2 порядки підвищити питомий
опір (майже до рівня ізоляторів), кристали CdTe легують цинком в межах 10-15%. Детектори,
виготовлені на основі Cd(Zn)Te (CZT)-матеріалу серед інших мають такі переваги, як
порівняно високі спектрометричні характеристики та ефективність реєстрації, можливість
роботи в сильних радіаційних полях, невеликі габарити і вагу, тощо.
З електронних характеристик напівпровідникових детекторів найбільш важливою є так
звана «продуктивність» - добуток рухливості на час життя носія заряду (µτ), оскільки вона
визначає ефективність збору заряду і мінімум робочого зміщення детектора. Саме за цим
показником CdTe і Cd(Zn)Te є безперечними лідерами. Пошук нових матеріалів проводиться,
зокрема, у напрямку збільшення електронної густини, яка обумовлює ефективність взаємодії
напівпровідника з гамма-квантами. Але актуальними лишаються і такі задачі, як отримання
кристалів з низькою концентрацією власних і домішкових дефектів, зменшення
неоднорідностей в кристалах, подальше покращення умов для збирання носіїв заряду, серед
яких і забезпечення оптимальних температурних режимів роботи детектора. Адже добре
відомо, що темновий струм, визначається швидкістю теплової генерації електронно-діркових
пар.
Хоча напівпровідникові детектори на основі кадмій-теллуру відносяться до класу
неохолоджуваних, метою даної роботи було з’ясування можливостей покращення роботи
CZT-детектора саме за рахунок вибору оптимального температурного режиму. Попередні
дослідження показали, що це в принципі можливо робити за допомогою як газових систем
охолодження, так і систем охолодження на основі елементів Пельтьє. Так, зниження
температури на 40 градусів майже вдвічі покращує енергетичну роздільну здатність детектора
[1], при цьому максимальний ефект спостерігається вже при зниженні температури на 20-25
градусів. Темновий струм CZT-кристалів, легованих індієм, зменшується майже вдвічі вже
при зниженні температури на 10-15 градусів [2].
В даній роботі предметом дослідження були діодні детектори In/CdTe/Au з індукованим
лазером p-n переходом, виготовлені з кристалів японської компанії Акрорад. Енергетична
роздільна здатність найкращих зразків становила менше одного відсотка [3]. Була
11

Робоча температура , ℃

удосконалена і протестована для різних робочих режимів термоелектрична установка для
охолодження детектора. Щоб виключити ефект «запотівання» детектора була запропонована
система прокачування інертного газу – аргону через вимірювальний блок. Дослідження
температурних режимів здійснювалося при різних температурах навколишнього середовища
і різних напругах на елементі Пельтьє. Було встановлено, що з елементом Пельтьє ТЕС1-12710
установка здатна забезпечити вихід на стабільну температуру, на 20 градусів нижчу за
кімнатну, менш ніж за сім хвилин і підтримувати її з точністю пів градуса (рис. 1).
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Рис. 1. Робочий температурний режим пристрою на основі елемента Пельтьє для охолодження
детектора при температурі навколишнього середовища 25 ℃ і напрузі живлення 11 В.

Для того, щоб спрогнозувати, яке зменшення темнового струму детектора можна
очікувати при такому зниженні температури була використана теорія Са-Нойса-Шоклі, згідно
з якою, теплова природа темнового струму напівпровідникових детекторів описується
експоненціальною залежністю від температури.
Для обчислення вольт-амперних характеристик досліджуваного детектора в залежності
від температури використовували програмне середовище Рython. Інтерфейс програми містив
дані про електрофізичні характеристики діодного детектора і дозволяв контролювати
проміжні стадії розрахунків. В результаті обчислень були побудовані теоретичні значення
темнового струму в залежності від напруги зміщення при різних температурах експерименту.
Було показано, що зниження робочої температури детектора на двадцять градусів призводить
при невеликих напругах зміщення до зменшення темнового струму у 7-8 разів. Це, в свою
чергу, повинно дозволити досягти оптимальних значень енергетичної роздільної здатності при
значно менших значеннях напруги зміщення, ніж ті, що використовуються в [3].
Література:
1. S.-D. Chun, S.-H. Park, D.H. Lee, Y.K. Kim, J.H. Ha, S.M. Kang, Y.H. Cho, D.-G. Hong, J.K. Kim,
Property of a CZT Semiconductor Detector for Radionuclide Identification, Journal of Nuclear Science
and Technology, 45:sup5, 421-424 (2008).
2. Y. Xu, W. Jie, P. Sellin, T. Wang, W. Liu, G. Zha, P. Veeramani, C. Mills, Study on temperature dependent
resistivity of indium-doped cadmium zinc telluride, J. Phys. D: Appl. Phys., 42 035105 (6pp), (2009).
3. V.A. Gnatyuk, L.A. Kosyachenko, E.V. Grushko, V.M. Sklyarchuk, O.I. Vlasenko, T. Aoki, Super high
resolution diode type CdTe-based nuclear radiation detectors, Proceedings of 2013 International
Workshop on Advanced Nanovision Science, (Jan. 2013) 75-79.
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ОБЧИСЛЕННЯ МАТРИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ БРАГІНСЬКОГО ДЛЯ
ПЛАЗМИ В МАГНІТНОМУ ТЕРМОЯДЕРНОМУ РЕАКТОРІ
2

В.В. Колесник, І.М. Марущенко
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків
lumagrayl.com@gmail.com

В роботах [1,2] було показано, що релятивістські ефекти для потоків частинок і тепла
помітні вже при температурах в кілька десятків кеВ, тобто при (! ≪ *! + " , як для токамаків,
так і для стелараторів. Очікувані температури термоядерних електронів у токамаках ITER і
DEMO становлять 20-50 кеВ, а для майбутніх безнейтронних схем - 40-70 кеВ. У цій області
температур релятивістські ефекти виникають у першу чергу із властивостей рівноважної
функції розподілу Максвелла-Юттнера.
Втім, майже всі існуючі транспортні коди для термоядерної плазми є суто
нерелятивістськими. Частково це пов’язано з тим, що роль релятивізму електронів у
транспортних процесах при термоядерних температурах недооцінювалась, частково з надто
складною формою кінетичних рівнянь, притаманною для повністю релятивістського опису.
Але збереження лоренц-інваріантності для транспортних рівнянь в термоядерних
пристроях не є необхідним, оскільки макроскопічні швидкості потоків набагато повільніші за
теплові швидкості електронів, тобто , ≪ -#! ≲ +, і можна з достатньою точністю розглядати
потоки у слабо-релятивістському наближенні, нехтуючі членами з порядком малості більшим
ніж , " /+ " . Таким чином, транспортні процеси в термоядерній плазмі можуть розглядатися у
“змішанному” наближенні, коли кінетика електронів розглядається як повністю
релятивістська, перехід у систему, пов’язану з потоком електронів, за допомогою
перетворення Лоренца розглядається у слабо-релятивістському наближенні, а кінетика іонів
розглядається як нерелятивістська. Це дозволяє отримати релятивістські транспортні
рівняння, що математично ідентичні відповідним нерелятивістським рівнянням - різниця
полягає лише у визначенні потоків. Це також дозволяє, після відповідної модифікації,
використовувати методи, розроблені для розв’язання рівнянь нерелятивістської теорії.
Застосовуючи такий підхід, релятивістське ЛДКР в нековаріантній формі можна
сформулювати таким чином, що для його перетворення в алгебраїчну систему рівнянь можна
використовувати узагальнені поліноми Лягерра порядка 0 = 3/2 + ℛ, де ℛ ≈ 15/(8:) і : =
*! + " /(! – малий параметр для термоядерної плазми, що дає ті ж самі переваги, що
застосування поліномів Соніна у нерелятивістській теорії. Якщо визначити поздовжні потоки
(()
у загальному вигляді як ;! ,∥%! = ∫ = & >-∥ ?% (@)A! , то при B = 0 цей вираз можна
!
!
ідентифікувати з потоком частинок: ;! ,∥*
= ∫ = & >-∥ A! = Γ∥! , де ,∥*
– поздовжня швидкість
потоку електронів, а при B = 1 він відповідає потоку тепла (поділеному на температуру):
,
!
;! ,∥+
= − ∫ = & > F@ − " − ℛG -∥ A! = −H∥! /(! . Застосовуючи метод Тагучі для збереження
імпульсів [3], можна із кінетичного рівняння отримати систему алгебраїчних рівнянь, а всі
інтеграли увійдуть у визначення матричних коефіцієнтів.
Повністю аналітичне обчислення матричних елементів є складною задачею, але їх
можна спростити, відокремив нерелятивістську частину і релятивістські поправки,
відсортовані за ступенями 1/:, і потім знайти числові значення для фіксованої температури.
Розрахунки показали, що за температури електронів 25 кеВ вплив релятивізму на числові
значення матричних елементів для характерних температур ITER може бути помітним і в
середньому складає десятки процентів.
Література
1. I. Marushchenko, N.A. Azarenkov and N.B. Marushchenko, Plasma Physics and Controlled Fusion, 55,
085005 (2013).
2. G. Kapper, S.V. Kasilov, W. Kernbichler and M. Aradi, Physics of Plasmas, 25, 122509 (2018).
3. H. Sugama and S. Nishimura, Physics of Plasmas, 15, 042502 (2008).
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ПЕРЕТВОРЕННЯ РАДОНА БЕЗ СИНГУЛЯРНОСТІ ДЛЯ ПУЧКА З
ТОЧКОВИМ ФОКУСОМ
К.Е. Нємченко, К.Є. Лапітан
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, м. Харків
nemchenko@karazin.ua, konstantinlapitan@gmail.com
Комп’ютерна томографія та томосинтез займають визначну роль у дослідженнях
внутрішньої структури об’єктів, не руйнуючи їх. Це забезпечило широке використання такої
методики дослідження перш за всього у медичній діагностиці, а також у дослідженнях
цілісності композитних матеріалів. Через це по всьому світі шукають різні методи покращення
алгоритмів реконструкції тривимірних структур із проекційних даних.
У сучасних томографічних апаратах зазвичай використовують згортковий алгоритм
відновлення [1], представлений формулою
/

A(I, K) = M

-!"#

"
cos Q
QT − Q
M
S
W X(Q, 0)Y(QT − Q) =Q=0.
R sin(QT − Q)

(1)

* .-!"#

Тут X(Q, 0) - це проекційні дані, отримані від томографа, а функція
∞

1
G(Q) =
M|^|_ %0- =^ .
(2\)"

(2)

.∞

представляє собою ядро зворотного перетворення Радона, і подальші дослідження зводяться
до пошуку явного вигляду цієї функції.
Основною проблемою в даному випадку стає те, що інтеграл (2) має особливість, яка
не дозволяє отримати аналітичній розв’язок, і через це використовують наближені функції [2–
3], що призводить до наближеного відновлення зображення. У випадках малої шумової
компоненти можливо введення максимальної просторової частоти `123 , що призводить до
наступного явного вигляду функції G:
G(Q) =

2 `123
1 − cos(`123 Q)
a
sin(`
Q)
−
b
123
(2\)" Q
Q"

(3)

До недоліків такого методу відноситься відсутність алгоритму вибору максимальної
частоти `123 та наявність артефактів у відновленому зображенні за наявності шумової
компоненти у проекційних даних. Для згладжування даних можуть використовувати метод
помноження ядра фільтрації на швидко спадаючу функцію (вікно) [4], що дозволяє знизити
вплив шумів на відновлене зображення. Проте, в нашому випадку відсутні шуми, що
наводяться від обладнання, і через це для відновлення стандартною методикою будемо
використовувати найпростіший метод з введенням максимальної просторової частоти.
Якщо розписати вираз (2) та перевизначити його на проміжку [0,∞], то функція G
набуває вигляд:
∞

1
G(Q) = " M|^| cos(^Q) =^
2\
*

(4)

Тоді підставимо цей вираз до рівняння (1) та отримаємо вираз для зворотного
перетворення Радона у загальному вигляді:
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1
A(I, K) = " M
2\

-!"# ∞

"
|^|cos Q
QT − Q
M M
S
W ×
R
sin(QT − Q)

* .-!"# *

× X(Q, 0) cose^(QT − Q)f =^=Q=0

(5)

Для відновлення зображення такою методикою не виводиться аналітичне значення для
інтегралу (2), а відбувається потрійне інтегрування у чисельному вигляді. В даному випадку
не виникає поняття фільтра G, який використовується для попередньої фільтрації проекцій
перед відновленням. Такий метод позбавлений недоліків стандартного методу відновлення,
зокрема відсутня необхідність підбору максимальної просторової частоти ^123 , або
різноманітних фільтрів, в залежності від наявності шумової компоненти.
Для перевірки якості відновлених зображень проведено порівняння з оригінальним
зображенням Рис.1а та розраховано середньоквадратичне відхилення яскравості відповідних
пікселів.
a)
б)
в)

Рис.1. Фантом Шеппа-Логана: а) оригінал фантома, б) результат алгоритму відновлення у
загальному вигляді, в) результат алгоритму з одновимірною фільтрацією.

У випадку відновлення стандартною методикою відхилення становить 0,0922, а у
випадку зворотного перетворення у загальному вигляді 0.0883 одиниці яскравості. Отримані
зображення показують, що відновлення без фільтрації має значну контрастність та точно
передає границі місць зміни густини об’єкту і тому мають більшу практичну користь при
дослідженнях об’єктів в яких наявні структури малих розмірів або структур, що незначно
відрізняються за густиною.
Література
4. G. Herman. Image reconstruction from projections: The Fundamentals of Computerized Tomography.
Buffalo, Academic Press, 1980. 340 p.
5. N. Hungerbühler. Singular Filters for the Radon Backprojection. Appl.Analysis. 1998. №5. P. 17-33.
6. L. Kunyansky. Generalized and Attenuated Radon Transforms: Restorative Approach to the Numerical
Inversion. Inverse Problems. 1992. №8. P. 809-819.
7. Ершова А.А. Модифицированный метод регуляризации решения интегральных уравнений I рода в
задачах математического моделирования: дис. канд. физ.-мат. наук. Екатеринбург, 2019. 109 с.
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Відомо, що при фазових перетвореннях (ФП) другого роду зміну стану системи можна
описати як зміну її симетрії (наприклад, перехід кристалу з фази кубічної симетрії в
тетрагональну). В основі запропонованої Л.Д. Ландау феноменологічної теорії ФП другого
роду лежить відповідність між ФП і зміною симетрії системи, наприклад, кристалу [1]. Для
феноменологічного опису зміни симетрії в цій теорії вводять поняття параметра порядку, в
якості якого вибирають величину, що лінійно перетворюється під дією групи симетрії
системи. Параметром порядку може бути, наприклад, деформація зсуву [2]. Однак за
допомогою введення такого параметра порядку не завжди вдається описати ФП, наприклад
мартенситні перетворення (МП) сталей [2]. Тому в науковій літературі для опису МП
пропонують використовувати інші види параметра порядку. Параметром порядку, наприклад,
може бути обрана амплітуда зміщення атомів [3], амплітуда електрострикції и
сегнетоелектрики [4,5] або амплітуда хвиль зарядової густини [6]. Проведені теоретичні
дослідження термодинамічних особливостей МП в рамках моделей, що враховують стрикцію
або деформацію як параметр порядку, вказують на якісну, але не кількісну, згоду розглянутої
моделі з експериментом.
Тому, для досягнення кількісної відповідності теорії і експерименту щодо ФП, в тому
числі МП, в твердих тілах необхідно продовжувати шукати нові моделі ФП і розробляти нові
науково-технічні основи фазових перетворень в кристалічних середовищах. Однією з моделей,
що описує ФП другого роду в кристалічних решітках під дією зовнішніх чинників може
слугувати якісна модель, в основу якої покладено принцип детальної рівноваги Ейнштейна.
Ця модель заснована на розрахунку зміни кількості частинок нової фази кристалічної
речовини при постійному об'ємі. Під частинкою нової фази, згідно з прийнятим припущенням
закону Дюлонга - Пті [7], будемо вважати атом кристалічної решітки твердого тіла, що
здійснює гармонійні коливання у трьох напрямках, що визначаються геометрією решітки, і
характеризується енергією e 2 . Частинки старої фази відповідають меншій температурі і
характеризуються енергією e1 < e 2 .
Кількість частинок нової фази, за умови значного перевищення характерного часу
встановлення рівноваги в системі над часом індукованих переходів частинок з енергетичного
рівня e1 на рівень e 2 , визначається з принципу детальної рівноваги Ейнштейна:
M

N0
1 - exp ( - µ × t ) ) = n0 (1 - exp ( - µ × t ) ) [8], де n( t ) - кількість частинок нової фази, n0
i (
i =1 2
- кількість частинок вихідної (старої) фази, рівна числу Авогадро N A = 6.0221×1023 моль-1, t n (t ) = å

час, µ - ймовірність індукованих переходів частинок між енергетичними рівнями e1 і e 2 [9].
Імовірність індукованих переходів µ пропорційна числу фононів n ph , що сприяють
переходам між енергетичними рівнями [10]. У свою чергу, число фононів пропорційно
рівноважному статистичному розподілу Гіббса [11] n ph = nph,0 exp ( -a (TD T ) ) , де a безрозмірна константа, що характеризує середню енергію фононів, TD - температура Дебая,
що пов'язана з температурою T * плавлення твердого тіла (критерій Ліндемана) [12]. У цьому
випадку ймовірність індукованих переходів можна представити у вигляді
µ (T ) = µ0 (T TD ) exp -a (TD T ) , де зроблено припущення, що µ0 (T TD ) = µ0¢ × (T TD )g , µ0¢ -

(

)

стала величина. Час t у виразі для кількості частинок нової фази n ( t ) можна вважати
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пропорційним температурі t = a × T , тому, що вважаємо процес зміни температури в часі
лінійним. При таких припущеннях теплоємність металу cP може бути оцінена величиною,
пропорційною кількості частинок нової фази твердого тіла:
1+g
cP » cV = 3R é1 - exp é- (T TD ) × b × exp ( -a (TD T ) )ù ù .
(1)
ë
ûû
ë
На Рис. 1 зображена залежність
теплоємності
(1)
від
безрозмірної
температури
для
параметрів
T TD ,
g = -0.69449, a = 0.34485, b = 4.27803 .
Суцільна лінія - теорія Дебая, маркери "○" чисте срібло з температурою плавлення 962
К і температурою Дебая 225, маркери "×" формула (1).
Статистична обробка показує мале
середньоквадратичне відхилення кривої (1)
від кривої Дебая на рівні 4.85·10-6.
Максимальне відхилення (1) від кривої
Дебая становить величину ~ 1.5 %, що
значно менше, наприклад, величини
Рис 1. Залежність теплоємності від
похибки
вимірювання
відносної
температури для чистого срібла
теплоємності заліза АРМКО, яка приблизно
дорівнює 6 % [13].
Таким чином, якісна модель (1), що заснована на опису індукованих переходів між
симетріями кристалу, дає кількісно вірний опис залежності теплоємності від температури.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ DDS ГЕНЕРАТОР
НА БАЗІ МІКРОСХЕМИ AD9833
С.М. Ковальов, І.М. Кудрявцев
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
arkaim7373@gmail.com
У теперішній час практичне застосування керованих генераторів електромагнітних
сигналів високої частоти суттєво розширилося, включаючи різні напрямки альтернативної
енергетики, наприклад, бездротові та однодротові системи передачі електричної енергії. Ці
пристрої використовуються також у сучасних лабораторіях для розробки та випробування
електронних та вимірювальних приладів. Спектр застосування генераторів електромагнітних
сигналів є досить широким і в побутовій техніці. Генератори використовуються в мобільних
телефонах, техніці для передачі даних, радіоприймачах, телевізійних приймачах,
обчислювальних машинах, інверторах, вимірювальних пристроях, медичній апаратурі і т.д.
У даній роботі авторами було проведено дослідження особливостей функціонування
генератора електромагнітних сигналів на базі модулів Arduino, таких як AD9833, що були
зібрані на експериментальному стенді. Цей стенд включав джерело живлення 5 В DC, модулі
Arduino nano, Arduino uno, AD9833 mini, AD9850, AD9851, LCD1602, KY-040 Енкодер, LCD
адаптер, резистори та конденсатори різного номіналу (див. рис. 1).
У процесі роботи була встановлена принципова можливість істотного підвищення
ефективності роботи генератора на базі модуля AD9833 для отримання чистого сигналу в
межах від 1 Гц до 12,5 МГц з точністю до 0,1 Гц на низьких та до 1 Гц на високих частотах.
У результаті проведених експериментів
було встановлено, що при номінальній напрузі
живлення 4,2 В та силі струму 300 мА
ефективність і точність генератора були
максимальними.
Треба відзначити, що до вихідної частини
генератора пред'являються особливі вимоги,
оскільки досить складно посилити сигнал з
амплітудою 400-500 мВ до рівня ±15 В з
вихідним струмом до 300 мА на високій частоті
в 12 МГц. Тому авторами були застосовані
надшвидкодіючий операційний підсилювач зі
зворотним зв'язком по напрузі та схема
двотактного
транзисторного
підсилювача
Рис. 1. Генератор електромагнітних сигналів
на базі модуля AD9833.
потужності. Крім того, залежно від форми
сигналу, що генерується, використовувалися
різні схеми попереднього посилення та стабілізації сигналу.
Таким чином, у даній роботі було розроблено та досліджено бюджетний варіант
цифрового генератора на базі модулів Arduino AD9833 mini та отримано чистий
електромагнітний сигнал у широкому діапазоні частот від 1 Гц до 12,5 МГц. Виконано також
оптимізацію живлення та функціональності даного генератора, який може знайти широке
застосування в дослідній діяльності.
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ОЦІНКА ТЕПЛОВОГО СТАНУ МІКРОРАЙОННОЇ МЕРЕЖІ
ОПАЛЕННЯ
О.О. Алексахін1, К.Б. Мягкохліб1, І.С. Дубинська2
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
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Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків
ktmf_fef@karazin.ua
1

За роки розвитку централізованого теплопостачання інженерна інфраструктура
мікрорайону стала одним із підрозділів складної, розгалуженої системи. Основним недоліком
централізованих систем вироблення і транспортування теплової енергії є суттєві втрати
теплоти трубопроводами теплових мереж [1]. При цьому теплові втрати трубопроводами
розподільних мереж перевищують теплові втрати магістральними теплопроводами, що
обумовлено існуючою чотирьохтрубною схемою мікрорайонних теплових мереж і високим
ступенем розгалуженості теплопроводів. При проектуванні розподільних теплових мереж
житлової групи, крім геологічних і містобудівних умов, показників забудови, наявності і
ресурсу джерел теплової енергії і магістральних мереж від них, необхідно враховувати
характеристики гідравлічного і теплового режимів мікрорайонних систем [2,3]. Згідно з
нормативними матеріалами втрати теплоти в мережах можуть становити до 13% від
відпущеної до мереж теплоти [1]. Інформація про теплові втрати існуючих систем необхідна
також і при розробці стратегії реформування систем теплопостачання.
У роботі наведено загальну характеристику системи теплопостачання і результати
аналізу теплового стану трубопроводів мережі опалення мікрорайону Салтівського житлового
мікрорайону м. Харкова. Втрати теплоти трубопроводами обчислено з урахуванням зміни
витрат мережної води і фактичної різниці температур теплоносія і оточуючого середовища по
довжині теплопроводу. Втрати теплоти через опори теплопроводів, компенсатори лінійних
подовжень, запірно-регулюючу арматуру та інші конструктивні елементи мереж враховано
коефіцієнтом k=1,15. При оцінках теплового стану трубопроводів зворотної лінії
мікрорайонної опалювальної мережі враховано зміну тепловмісту мережної води при
змішуванні потоків в трубопроводі основного напрямку і потоків води з відгалужень від
основного напрямку. Загальні втрати теплоти подавальним трубопроводом становлять 102,5
кВт. Усереднені питомі теплові втрати мікрорайонною мережею дорівнюють 113 Вт/м. Втрати
теплоти трубопроводами зворотної лінії дорівнюють 78,3 кВт. Теплові втрати розподільними
трубопроводами опалювальної мережі мікрорайону в цілому при розрахунковій для опалення
температурі зовнішнього повітря становлять 180,8 кВт.
Результати обчислень будуть використані при оцінках ефективності заходів з
реформування системи теплопостачання мікрорайону.
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Питання енергозбереження та енергоефективності було, є і буде одним з
найактуальніших питань комунального господарства. Поряд із цим використання
відновлювальних джерел енергії на кшталт сонячного випромінювання також є одним з
актуальних питань сучасної енергетики. Разом із тим проблема підвищення
енергоефективності будинку, яка дасть змогу використовувати новітні джерела енергії для
опалення та для гарячого водопостачання, також є питанням, яке на сьогодні має дуже великий
попит і високу актуальність.
В даній роботі розглянута задача підвищення теплового опору будинку (тобто
покращення теплоізоляції його зовнішніх огороджувальних конструкцій), що дасть змогу
використовувати для опалення та гарячого водопостачання переважно теплову енергію, яка
отримується переважно від альтернативних джерел енергії. У даній роботі у якості
альтернативного джерела енергії обрано сонячне випромінювання, завдяки якому можливо
отримувати теплову енергію для опалення будинку, теплу воду для гарячого водопостачання
та електричну енергію для різних побутових потреб. Перетворення енергії сонячного
випромінювання на теплову та електричну енергію відбувається в новітньому пристрої, що
має назву гібридний сонячний колектор або комбінований сонячний колектор і являє собою
помісь сонячної батареї, що виробляє електричну енергію, та сонячного колектора, який надає
тепло для опалення та гарячого водопостачання (Рис. 1).

Рис. 1. Гібридний сонячний колектор.

В роботі проведено теплотехнічні розрахунки жилого приміщення приватного будинку.
Визначено, що розрахований термічний опір не відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2016
«Теплова ізоляція будівель». Для вирішення цієї проблеми надано рекомендації щодо
підвищення рівня теплоізоляції, що дасть змогу зменшити теплові втрати на 2,8106 кВт, тобто
майже 30 відсотків теплових втрат досліджуваної частини будинку.
Практична цінність роботи полягає в тому, що підвищення рівня теплоізоляції за
обраною методикою у звичайних типових будівлях, а також розробка і впровадження
запропонованих сонячних систем дозволить підвищити енергоефективність кожної оселі у
порівнянні з традиційними системами.
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Важливим питанням при проведенні експериментів в будь-якій сфері наукової діяльності
є використання автоматизованої системи збору та обробки даних із застосуванням сучасних
комп'ютерів. Ця проблема є актуальною для багатьох наукових установ та лабораторій. Але,
треба відзначити, що такі системи найчастіше є дуже дорогими і вузько-направленими, бо
створюються під певні експерименти. У зв'язку з цим постало питання про створення
бюджетної, гнучкої, легкої в освоєнні комп'ютеризованої системи збору та обробки даних.
Тому, було розроблено та виготовлено оригінальний експериментальний пристрій для збору
та обробки експериментальних даних з акцентом на простоту реалізації та невелику вартість.
Було обрано такі параметри вимірювання у реальному часі для збору інформації з
датчиків фізичних систем та експериментів: сила струму, напруга, освітленість, напруженість
магнітного поля, температура.
Далі був проаналізований ринок сенсорів та датчиків, які задовольняють вимогам
проекту і були обрані наступні датчики: трьохканальний датчик струму та напруги - INA3221,
датчик освітленості - GY-30 Bh1750, датчик Холла - SS49E та датчик температури - DS18B20.
Проектування почалося зі створення 3D-моделі корпусу, з урахуванням розмірів всіх
комплектуючих, які будуть розташовуватися всередині корпусу або на корпусі, а саме:
INA3221, Arduino UNO R3, 4 роз'єми для з'єднання з датчиками DS1110-01-4B6.

Рис. 1. Зображення корпусу з підключеними
роз'ємами.

Рис. 2. Внутрішня конфігурація приладу.

Далі було прийнято рішення виготовити корпус з пластика PETG методом FDM (Fused
Deposition Modeling) друку. Після остаточного з'єднання всіх компонентів пристрій одержав
свій кінцевий вигляд, який зображений на рис. 1. Внутрішня конфігурація пристрою
зображена на рис. 2.
Пристрій вийшов досить міцним, інтерфейсно-гармонійним, стійким до хімічного
впливу, зручним у використанні, портативним, легким та зручним для зберігання. Зручність
під час зберігання полягає у можливості від'єднання всіх проводів.
Крім того, було розроблено робочий прототип незалежного програмного забезпечення,
яке має власний скомпільований інсталятор і може використовуватися великою кількістю
наукових закладів для проведення надточних експериментальних досліджень.
Основні особливості розробленого прототипу:
• гнучкість в зміні датчиків завдяки швидко-знімним роз'ємам;
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• універсальність, бо шина I2C дозволяє лише по двом сигнальним дротам взаємодіяти
з десятками датчиків;
• компактність та мобільність, що дає можливість використати систему збору та обробки
даних у складних та похідних умовах;
• автономність, бо система може вимірювати показники фізичних систем незалежно від
присутності поруч централізованого джерела електроенергії, для живлення пристрою досить
ноутбука;
• енергоефективність, бо зміряна потужність, що споживається, не перевищує 2,5 Вт.
В результаті роботи цієї програми ми маємо потік даних послідовного порту, де
зберігаються 16 змінних. Відправлення даних в середньому відбувається з частотою 22 Гц.
Далі потік даних приймається програмою (див. рис. 3), написаної в пакеті MATLAB, яка
включає в себе бібліотеки роботи з послідовним портом та GUI (Graphical user interface). Саме
ця програма відповідає за обробку даних, отриманих з датчиків та їх інтерпретацію в
зображення на екрані комп’ютера. Головний графічний інтерфейс є дуже простим в освоєнні,
та має лише 4 кнопки. Функціонал кнопок наступний:
1. Кнопка вибору послідовного порту (запускає код для вікна “Connection window”)
2. Кнопка з’єднання з мікроконтролером.
3. Відновлення з'єднання.
4. Кнопка збереження даних.
Обробка даних, на першому етапі, зводиться до сегментації змінних і запису їх до
масиву, для більш простого використання, бо в масивах можна звертатися безпосередньо до
кожного елементу, що робить подальшу розробку простіше та швидше.

Рис. 3. Зображення графічного інтерфейсу програми.

Таким чином, в роботі представлені результати розробки діючої комп'ютеризованої
системи збору та обробки експериментальних даних, що дозволяє вимірювати та виводити на
екрани комп’ютерів ряд характеристик фізичних систем, що досліджуються. Крім того,
представлений робочий прототип незалежного програмного забезпечення має власний
скомпільований інсталятор і може використовуватися великою кількістю наукових закладів.
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Підвищення інтенсивності процесів теплопереносу дозволяє при фіксованих витратах
теплоносіїв у теплообмінних апаратах зменшити площу поверхні теплопередачі, а отже,
відповідно, і його масогабаритні показники. Інтенсифікація процесів теплообміну у каналах
систем охолодження обладнання при фіксованій площі поверхні теплообміну дозволяє
зменшити витрати теплоносія, необхідні для підтримання припустимих температур елементів
обладнання. У роботі проаналізовано доцільність використання стрічкових завихрювачів для
підвищення коефіцієнтів тепловіддачі у каналах системи охолодження тягових
електродвигунів ЕД-118 силових установок тепловозів. Системи охолодження двигунів
виконують у вигляді каналів круглого перерізу для руху охолоджуючого повітря. Привід
вентиляторів системи охолодження забезпечується роботою силової установки. Тому що
витрати енергії для вентиляторів становлять 8-10% величини потужності електродвигуна,
зменшення витрат повітря через канали системи охолодження при інтенсифікації процесів
теплообміну дозволить зменшити потужність, що витрачається на охолодження, і помітно
підвищити ККД силової установки. Для систем охолодження статора тяглових обрано
стрічкові завихрювачі. Такі засоби для штучної інтенсифікації теплообміну відрізняються
простотою виготовлення та монтажу, малою матеріалоємністю, можливістю використання як
при проектуванні нових систем, так і при модернізації існуючого обладнання.
Розрахункові оцінки впливу геометричних характеристик стрічкових завихрювачів на
потужність вентиляторів системи охолодження проведено при умові, що коефіцієнти
тепловіддачі у каналах зі штучною інтенсифікацією тепловіддачі такі ж самі як у каналах без
завихрювачів. Потужність вентиляторів охолодження не повинна перевищувати потужність,
необхідну для роботи системи без інтенсифікаторів теплопереносу (g/g* ≤ 1). При
обчисленні потужності вентилятора для визначення коефіцієнтів тепловіддачі і коефіцієнтів
гідравлічного опору у циліндричних каналах зі стрічковими завихрювачами використано
наведені у [1] рівняння
g> = 0.021 ∙ i_ *.5 ∙ jk *.6& ∙∙ F1 +
; 6

,,8,∙+*$
:! %.'

!,#$%

;

∙ < G,

(1)

l = l* ∙ m1 + 14,35 ∙ F < G n, !! = !.#$
(2)
&'!
де Re – критерій Рейнольдса; Pr – критерій Прандтля для повітря при середній
температурі; d – діаметр каналу; s – крок закручування завихрювача, l* − коефіцієнт
гідравлічного опору для каналу без завихрювача [2].
Аналіз результатів виконаних розрахунків дозволив визначити величину відносного
кроку завихрювача d/s, при якій забезпечується мінімальна потужність вентиляторів системи
охолодження.
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