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СЕКЦІЯ 8. МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА В АВТОМАТИЦІ ТА
ПРИЛАДОБУДУВАННІ
УДК 621.372
М. І. АХТИРЦЕВ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О. М.НІКУЛІНА, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Математичне моделювання багатоступеневих
генераторів імпульсів напруги
Інтенсивні дослідження з розвитку прискорювальної техніки, потужної
лазерної техніки, потужної надвисокочастотної електроніки, керованого
термоядерного синтезу потребують потужних джерел енергії. У зв’язку з цим
ускладнилося компонування, та зросли вимоги щодо надійності та стабільності
роботи елементів та блоків. Підвищенню надійності прогнозування роботи всієї
установки слугують математичне моделювання генераторів імпульсів та їх
побудови перехідних процесів. Достатньо потужних на сьогоднішній день
генераторів імпульсів напруги існує декілька варіантів: генератор Фітча,
генератор Маркса. Що до генераторів імпульсів току, то вони виконуються за
схожими схемами, але на конденсаторах більшої ємності і меншої напруги.
Мета роботи полягає у розробці математичних моделей багатоступеневих
генераторів імпульсів напруги, створення програм цієї моделі для побудови
перехідних процесів у просторі станів.
Схеми генераторів імпульсів напруги складаються з конденсаторів, що
заряджаються від джерела високої напруги до певної напруги заряду. Потім
спрацьовують іскрові розрядники, конденсатори виявляються з’єднаними
послідовно. Відбувається множення зарядної напруги, яка створює при
навантаженні імпульс напруги.
Фізична схема багатоступеневих генераторів складається з різною
кількістю контурів, кожен з яких містить свій опір, ємність, індуктивність та
паразитні елементи [1]. Математична модель складається з матриць ємностей,
рівняння розрядника, рівнянь струмів та напруги, і представляє собою жорстку
систему диференційних рівнянь. Для розв’язання задачі використаний метод
матричної експоненти.
Дослідник-користувач має можливість як змінювати вхідні параметри, так
використовувати початкові дані, які зберігаються у файлі. Обчислені
результати відображаються у числовому та графічному виді. За допомогою
програмного забезпечення можливо проводити дослідження перехідних
процесів, при використанні методів оптимізації, знаходити оптимальні
значення параметрів схеми генератора, та розширювати базу даних генераторів
імпульсів з різною кількістю ступенів.
Список літератури:
1. Gubarev, G.G. Simulating of high voltage cascade pulse generators / G.G. Gubarev,
V. P. Severin, D.E. Grozenok // Ninth International Symposium on High Voltage Engineering.
1995, Graz Convention Center, Austria, Europe. Vol. 4. P. 4556-1–4556-4.
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УДК 004.7
Е.Ю.БАТАЛКИН, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
И.В.ГОРМАКОВА, канд. техн. наук, асс., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Программные средства синхронизации событий в сетях передачи данных
Сети передачи данных по своей принадлежности делятся на локальные
(LAN – Local Area Network), городские (MAN – Metropolitan Area Network),
региональные (WAN – Wide Area Network) и всемирные (Интернет). Как
локальные, так и региональные сети могут отличаться по топологии и методу
доступа.
99% всех локальных сетей имеют топологию построения типа «шина»,
«звезда», «кольцо». Наиболее популярный тип сети – Ethernet – может
строиться по схемам «шина» и «звезда». Метод доступа определяет алгоритм,
согласно которому узлы сети получают доступ к среде передачи данных, и
осуществляют
мультиплексирование/
демультиплексирование
данных.
Мультиплексирование можно осуществлять по частоте (по длине волны FDM), предоставляя разным клиентам разные частотные диапазоны или по
времени (TDM), разрешая доступ клиентов к сетевой среде по очереди и
резервируя каждому из них для работы фиксированные последовательные
временные интервалы. При этом необходима синхронизация работы всех
участников процесса.
Одним из наиважнейших аспектов при построении сети является
синхронизация времени всех ее узлов. Необходимо, чтобы время во всех
устройствах сети совпадало с отметкой времени; формат, с помощью которого
компьютеры транслируют друг другу время – единственная система отчета,
которую использует компьютер, чтобы определить последовательность
событий. Если машины одной сети будут показывать разное время, могут
возникнуть непредвиденные последствия, например, письмо по электронной
почте придет раньше, чем его технически отправили. Более того – безопасность
несинхронизированной компьютерной сети всегда под угрозой мошенничества.
Сервер времени NTP – один из старейших протоколов, используемых
компьютерными сетями. Разработанный около трех десятков лет назад, NTP –
это протокол, который проверяет время на всех устройствах сети и добавляет
или отнимает некое количество времени, обеспечивая их синхронизацию.
NTP требует эталона времени для синхронизации часов сети. Так как NTP
может синхронизировать сеть к любому времени, необходимо иметь
авторитетный источник времени UTC (Универсальное Координованное Время).
Существует два надежных и точных метода получения эталона времени UTC.
Первый – использовать национальное время и передачи частоты,
транслируемые физическими лабораториями разных стран. В основном это
длинноволновые трансляции, преимущество которых – возможность поймать
их внутри серверного помещения.
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Многие NTP-серверы могут, однако, поймать сигнал времени,
транслируемый встроенными атомными часами спутников GPS. Этот сигнал
доступен повсюду, но требуется GPS-антенна при чистой видимости неба.
Точность, достижимая с помощью NTP, сильно зависит от точности
локальных часов и характерных скрытых задержек. Алгоритм коррекции
временной шкалы включает внесение задержек, коррекцию частоты часов и ряд
механизмов, позволяющих достичь точности порядка нескольких миллисекунд,
даже после длительных периодов, когда потеряна связь с синхронизирующими
источниками. Протокол NTP создан с целью определения трех величин:
смещения часов (clock offset), RTT и дисперсии, все они вычисляются по
отношению к выбранным эталонным часам. Смещение часов определяет
поправку, которую необходимо внести в показания местных часов, чтобы
результат совпал показанием эталонных часов. Дисперсия характеризует
максимальную ошибку локальных часов по отношению к эталонным.
В работе разрабатывается программный продукт для работы в
операционной системе Windows. В качестве средства разработки используется
система программирования Visual C++.
Клиент посылает NTP-сообщения одному или нескольким серверам и
обрабатывает отклики по мере их получения. Сервер изменяет адреса и номера
портов, переписывает содержимое некоторых полей, заново вычисляет
контрольную сумму и немедленно посылает отклик. Информация, заключенная
в сообщение NTP, позволяет клиенту определить показания часов сервера по
отношению к часам клиента и соответствующим образом скорректировать
рабочие параметры местных часов. Кроме того, эта информация содержит
данные, позволяющие оценить точность и надежность часов сервера и выбрать
наилучший эталон времени.
Назначение программного обеспечения состоит в проверке времени на
всех устройствах сети и добавлении или отнимании некоторого количества
времени, необходимого для обеспечения синхронизации данных устройств.
Таким образом, данное программное обеспечение устанавливает одинаковое
значение времени на всех устройствах используемой сети, что необходимо для
синхронизации любых событий, происходящих в процессе функционирования
данной сети.
Список литературы:
1. Семенов. Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. В 3 частях. Часть 1.
Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи даннях / Ю.А. Семенов // М.: ДиалогМИФИ. – 2007. – С. 640.
2. Семенов, Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. В 3 частях. Часть 2.
Протоколы и алгоритмы маршрутизации в Internet / Ю.А. Семенов // М.: Диалог-МИФИ. –
2000. – С. 829.
3. Сергеев, А.П. Программирование в Microsoft Visual C++ 2005. Самоучитель /
А.П. Сергеев, А.Н. Терен // М.: Диалектика. – 2006. – С. 369.
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УДК 681.2
О.О. БЕЗУС, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.П. ДАВИДЕНКО, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Система моніторингу деформації будівель та споруд
Для сучасного етапу економічного і суспільного розвитку характерне
проведення масштабного будівництва у великих містах, що супроводжується
постійним зростанням складності споруджуваних об’єктів. У зв'язку з цим
особливого значення набуває проблема контролю технічного стану будівель і
споруд з метою попередження виникнення аварійних ситуацій. В даний час
існує широкий спектр типів реєструючих приладів і відповідних датчиків, які
можуть з високою точністю та в поточному масштабі часу визначати
деформації і переміщення конструктивних елементів різних технічних і
будівельних об'єктів. Використання відповідних приладів вимірювання
деформацій і методів розрахунку дозволить виявити факт виникнення
небезпечної ситуації і своєчасно оповістити людей.
Метою роботи є найбільш повна характеристика складу і параметрів
устаткування, яке застосовується для створення комплексної системи
довготривалого контролю технічного стану будівель і споруд.
Зміна напружено-деформованого стану конструкцій може бути обумовлена
безліччю причин, таких як низька якість матеріалів, порушення порядку
проведення будівельно-монтажних робіт, нерівномірні осідання будівель,
невраховані проектом додаткові навантаження і т.д.
Залежно від параметрів споруди, які необхідно контролювати, можна
виділити три основні блоки повноцінної системи моніторингу будівель та
споруд:
– контроль
зміни
напружено-деформованого
стану
основних
конструктивних елементів фундаменту і надземної частини будівель;
– контроль зміни просторових характеристик об'єкта, структурної
цілісності конструкції в цілому, технологічних швів, стиків і зчленувань,
переміщень основних елементів відносно один одного;
– контроль стану ґрунтового масиву в основі і в околиці будівлі, що
впливають на навколишню забудову.
Тому для створення системи моніторингу деформації будівель та споруд
(рис. 1) запропоновано використовувати струнний тензометр, екстензометр,
нахиломір та інклінометр.
Для контролю динаміки розвитку напружень в конструктивних елементах
використовується струнний тензометр. Він дозволяє вимірювати реальну
величину відносної деформації в точці установки. Спостереження можуть
проводитися безперервно, в тому числі в автоматичному режимі, і, тим самим,
відстежувати динаміку зміни цієї величини. Тензометричний датчик дозволяє
контролювати розвиток напружень в конструкції з моменту її зведення і
ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

7

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

протягом усього терміну експлуатації об'єкта. Екстензометр дозволяє
контролювати осад фундаменту будівлі за допомогою реєстрації та
вимірювання осідання ґрунту. Нахиломір використовується для вимірювання
відхилення будівлі від вертикалі під впливом деформації несучих конструкцій,
або нерівномірних осідань ґрунту. Інклінометр дозволяє контролювати зсувні
переміщення ґрунту, переміщення свай при горизонтальних навантаженнях,
деформації шпунтового огородження стін у ґрунті. Для виключення впливу
перешкод та інших можливих впливів сигнал з датчиків надходить на фільтр.
Перетворений сигнал передається мікроконтролеру, який забезпечує зв'язок
приладу з персональним комп'ютером.

Рис. 1 – Схема системи моніторингу деформації будівель та споруд
Отримані при контролі стану інженерних споруд дані дозволяють
відслідковувати в режимі реального часу динаміку зміни напружень в
конструктивних елементах споруд під час будівництва або експлуатації
будівель, оцінити роботу несучих конструкцій у цілому.
Моніторинг будівель дозволяє забезпечити безпечне функціонування
споруд за рахунок своєчасного виявлення зміни напружено-деформованого
стану конструкцій і грунтів основ. Моніторинг необхідний для відстеження
ступеня і швидкості зміни технічного стану об'єкта при його будівництві,
експлуатації та прийняття, у разі необхідності, екстрених заходів щодо
запобігання його обвалення.
Список літератури:
1. Таракановский, В. К. Обзор современных средств мониторинга состояния
конструкций высотных зданий / В. К. Таракановский // Вестник Института физики Земли им.
О.Ю. Шмидта РАН. – 2010. – С. 40.
2. Котюк, А. Ф. Датчики в современных измерениях / А.Ф.Котюк // М.: Радио и связь. –
2006. – С. 94.
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УДК 621.396
С.В. БЄЛОСЛЮДЦЕВ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Є.В. РОГОЖКІН, д-р фіз.-мат. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Використання комп'ютерних технологій в дослідженнях іоносфери
методом некогерентного розсіяння (НР)
Потужний зондуючий імпульс радіолокатора некогерентного розсіяння у
діапазоні від 50 до 1000 МГц розсіюється на просторових неоднорідностях
електронної концентрації, які створюються внаслідок теплового руху іонів й
електронів, пов’язаних між собою силами кулонівської взаємодії. Розсіяння
носить випадковий характер, а параметри іоносферної плазми можуть бути
визначені за допомогою оцінок спектра або автокореляційної функції
прийнятого сигналу. Частіше всього використовують корелометри, які
дозволяють застосовувати для вимірювання параметрів складні зондуючі
сигнали, у тому числі й кодовані.
Сучасні комп’ютери можуть виконувати як кореляційний так й
спектральний аналіз. І найкраще всього це виконується, коли результати
іоносферних вимірювань представлені у вигляді масиву цифрованих даних,
запис котрих проведений з мінімальною втратою інформації як про іоносферу,
так і про характеристики радіолокатора на момент вимірювань.
Для забезпечення такого запису даних використовується пристрій на базі
високошвидкісного АЦП та формувача імпульсів опитування, котрі включені
на виході підсилювача проміжної частоти. Опитувальні імпульси для АЦП
формуються з використанням сигналів задаючої системи радіолокатора НР,
який побудований як когерентна система з метою виділення допплерівських
зсувів, пов’язаних з направленими рухами іоносферної плазми.
Математичне забезпечення здійснює експрес-аналіз потоку даних із АЦП,
та визначає параметри сигналу НР в режимі іоносферних вимірювань, таких як
висотний розподіл потужності сигналу НР, АКФ і спектр шуму та ін. З метою
здійснення і правки алгоритмів обробки можливо відслідковувати параметри
роботи системи при наявності контрольного сигналу з заданим параметрами та
положенням на розгортці дальності (автономний режим роботи).
Використання системи цифрового запису сигналу НР знімає питання
використання спеціалізованих систем обробки сигналів, а також дозволяє
використовувати потужний математичний апарат яким оснащенні сучасні
технічні комп’ютерні системи.
Список літератури:
1. Лялюк, А.И. Особенности аналого-цифрового преобразования при измерении
параметров ионосферы методом НР/ А.И. Лялюк, Е.В. Рогожкин // Вісник НТУ «ХПІ».
Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Радіофізика та іоносфера». – Харків: НТУ
«ХПІ». – 2011. – № 44. – С.52-57.
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УДК 612.17
Т.О.БОВДУЙ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Т.Г.МАЩЕНКО, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Мікропроцесорний реєстратор біопотенціалів серця
У сучасному світі захворювання серця посідає чи не найперше місце серед
захворювань людства. Це пов’язано з екологією, неправильним розпорядком
роботи, постійною перевтомою і т.д. Для надання своєчасної лікарської
допомоги необхідна достовірна інформація про стан серцево-судинної системи.
Цю інформацію лікар отримує шляхом ЕКГ дослідження.
Електрокардіографія – метод реєстрації контактним способом
біопотенціалів, що виникають на поверхні тіла або всередині нього за рахунок
електричних процесів, що протікають в серце.
В даний час електрокардіологія швидко розвивається. Основними
напрямками сучасного етапу її розвитку є розширення кола діагностичних
завдань, які можуть вирішуватися з використанням нових ЕКГ-методів
функціональної діагностики.
Метою проекту є розробка мікропроцесорного реєстратора біопотенціалів
серця, що відрізняється досить високими технічними характеристиками,
надійністю, виконаного на сучасній елементній базі, який оперативно
забезпечує лікаря необхідною інформацією про роботу серцево-судинної
системи людини.
Мікропроцесорний реєстратор біопотенціалів серця призначений для
аналізу біоелектричних потенціалів серця, знятих з тіла пацієнта, формування
синдромальних висновків та видачі відповідної інформації на індикаторному
табло. Пристрій володіє високими технічними показниками точності,
надійності, він має малі габарити, масу, зручний у застосуванні для пацієнта,
виконує всі необхідні для лікаря діагностичні задачі. Крім того, реєстратор
володіє низьким енергоспоживанням, його живлення здійснюється від
автономного джерела. Пристрій здійснює знімання електрокардіосигналів
(ЕКС) з трьох стандартних відведень, а також робить аналіз знятих ЕКС і
ритмовий аналіз щодо відведення II при частоті серцевих скорочень від 40 до
150 ударів на хвилину, формування синдромальних висновків.
При аналізі ЕКС визначають наступні лікарські ознаки: амплітуду і
тривалість зубців P, Q, S, T, R; тривалість комплексу QRS; тривалість
інтервалів PQ, QT і RR; зрушення сегмента T; частоту серцевих скорочень.
Принцип дії реєстратора заснований на посиленні знятих з тіла пацієнта
електричних потенціалів за допомогою посилювачів біопотенціалів та
полосових фільтрів в трьох незалежних відведеннях, їх фільтрації, перетворенні
їх у цифровий код мікроконтролером, видачі отриманої інформації на блок
індикації або ПК.
У реєстраторі встановлені клавіатура та монітор. У пристрої передбачена
діагностика поганого контакту. При наявності поганого контакту електрода з
10
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тілом пацієнта, на вхід мікроконтролера з блоку діагностики поганого контакту
з тілом надходить відповідний сигнал і включається звукова сигналізація. У
пристрої передбачено також обмін інформацією з ПК. Якщо на вхід контролера
надходить запит від ПК, контролер видає необхідну інформацію.
Перед реалізацією мікропроцесорного реєстратора біопотенціалів серця
була розроблена структурна схема пристрою, яка представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Структурна схема мікропроцесорного реєстратору
біопотенціалів серця
На етапі практичної частини проекту розроблені електрична принципова
схема мікропроцесорного реєстратору біопотенціалів серця, алгоритм його
функціонування, обгрунтований вибір елементної бази та написана програма
роботи мікроконтролера на мові С. Також були визначенні значення основних
елементів електричної схеми фільтра шляхом розрахунку полосового фільтру.
Список літератури:
1. Мащенко, Т.Г. Датчики в биотехнических системах.: Учеб. пособие / Т.Г. Мащенко //
Харьков: НТУ “ХПИ”. – 2003. – С. 203.
2. Кофлин, Р. Операционные усилители и линейные интегральные схемы / Р. Кофлин,
Ф. Дрискол // М.: Мир. –1979. – С. 369.
3. Ливинец, Н.М. Электромедицинская апаратура / Н.М. Ливинец, Л.Р. Ливенсон //
М.: Медицина. – 1994.- С. 261.
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УДК 612.11
М.О. БОЯКОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Д.О. ЛУНІН, ст. викл., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Пульсоксиметр
У багатьох країнах пульсоксиметрія – стандарт моніторингу пацієнтів при
анестезії і реанімаційних заходах. Метод дозволяє контролювати важливі
життєві процеси і своєчасно надавати медичну допомогу.
Пульсоксиметр – прилад, що виявляє пульсуючий сигнал на кінцівки,
наприклад на пальці руки або ноги неінвазивним методом, обчислює утримання
оксигенированного гемоглобіну і частоту пульсу.
Фотоплетізмограмма, яка реєструється пульсоксиметром, може бути
представлена у вигляді кривої на екрані дисплея або пульсуючого «стовпчика»,
що стежить за зміною обсягу артеріальної крові в місці розташування датчика.
Практична користь пульсоксиметрії полягає у виявленні гіпоксемії у
різних категорій хворих будь-якого віку і будь-якого ступеня тяжкості.
Пульсоксиметрія розширює перелік об'єктивних методів дослідження (АТ,
ЧСС, іноді ЕКГ), які зазвичай використовуються лікарями виїзних бригад,
дозволяє документувати стан хворих при доставці їх в лікувальні установи.
Метою проекта є розробка приладу,який буде ефективний,але при цьому
його ціна буде більш доступною для споживача, порівняно із зарубіжними
аналогами. Дана розробка може бути використана в діагностичних цілях в
закладах охорони здоров'я, а так само в цілях навчального процесу і особистого
користування.
Робота пульсоксиметра заснована на здатності гемоглобіну, пов'язаного
(НbО2) і не пов'язаного (Нb) з киснем, абсорбувати світло різної довжини хвилі.
Для цього в «поле зору» фотоплетізмографічного датчика поміщають ділянку
тканин, що містить артеріальні судини. Оксигенирований гемоглобін більше
абсорбує інфрачервоне світло, деоксигенированний гемоглобін абсорбує
червоне світло.
У пульсоксиметр встановлені два світлодіоди, що випромінюють червоне і
інфрачервоне світло. Для отримання найбільшої чутливості визначення
сатурації кисню, довжини хвиль випромінювання джерел необхідно вибирати в
ділянках спектра з найбільшою різницею в поглинанні світла оксигемоглобіном
і гемоглобіном. Цій умові задовольняють червона і ближня інфрачервона
області спектру випромінювання.
На протилежній частині датчика розташовується фотодетектор, який
визначає інтенсивність падаючого на нього світлового потоку. Світловий потік,
що залишився після поглинання, приймається фотодатчиком і відправляється
на процесорний блок пульсоксиметра, який виділяє з нього тільки той спектр,
який залишився після поглинання артеріальної кров.

12

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

На рис. 1 представлена залежність поглинання світла від довжини хвилі
випромінювання для різних форм гемоглобіну.

Рис. 1 – Залежність поглинання світла від довжини хвилі випромінювання
для різних форм гемоглобіну
За результатами роботи, на підставі вимог до методу пульсоксиметрії
розроблена структурна схема приладу (рис. 2).

ИК, К – інфрачервоний та червоний випромінювачі, ФП – фотоприймач датчика,
СУ – узгоджувальний пристрій, ПУ – попередній підсилювач, РУ – регульований
підсилювач, ЖКИ -– рідкокристалічний дисплей

Рис. 2 – Структурна схема пульсоксиметра
На етапі практичної частини проекту розроблена електрична принципова
схема пульсоксиметра та друкована плата, яка відповідає технічним та
матеріальним вимогам і складає конкуренцію аналогам.
Список літератури:
1. Шуригін І. А. Моніторинг дихання: пульсоксиметрія, капнографії, оксиметрія /
І. А. Шуригін // СПб.: «Невський Діалект». – 2000.- С. 301.
2. Кромвелл Л. Медична електронна апаратура для охорони здоров'я / Л. Кромвелл,
М. Ардітті та ін. // М.: Радио и связь. – 1981. – С. 336.
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УДК 621.37
Л. В. ВОЛИНЕЦ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
В. К. ТИМЧЕНКО, ст. викл., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Пристрій для імпульсної електротерапії
Імпульсна електротерапія – це метод електротерапії, в основі якого лежить
використання імпульсних струмів низької частоти. Вони роблять безпосередній
вплив на центральну нервову систему. При цьому викликається її гальмування,
що приводить до сну.
Механізм впливу даного методу полягає в прямому і рефлекторному
впливі імпульсів струму на кору головного мозку і підкіркові утворення
пацієнта. Імпульсний струм являє собою слабкий подразник. Він надає
монотонне ритмічне вплив. Під час процедури через отвори очниць струм
проникає в мозок пацієнта. Там він поширюється по ходу судин і досягає таких
структур головного мозку людини, як гіпоталамус і ретикулярна формація. Це
дозволяє викликати особливе психофізіологічний стан, який призводить до
відновлення емоційного, вегетативного та гуморального рівноваги.
В даний час імпульсна електротерапія застосовується майже у всіх
областях медицини. У терапевтичних клініках імпульсну електротерапію
застосовують при лікуванні гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця,
а також в початковому періоді реабілітації хворих, що перенесли інфаркт
міокарда. Використовується імпульсну електротерапію в комплексному
лікуванні хворих на виразкову хворобу і деякими формами бронхіальної астми.
У дерматології імпульсну електротерапію застосовують при лікуванні екземи і
невродермітов.
Розвиток фізики, фізичної хімії, електроніки, а також фізіології і клінічних
дисциплін сприяє не тільки науково обґрунтованої розробці нових апаратів, які
замінили в більшості випадків хімічні знеболюючі та снодійні препарати, а й
створити на базі розроблених останнім часом методів (діадинамотерапія,
електросонтерапія) складну автоматизовану систему.
У наш час впливу імпульсними струмами застосовують для:
- нормалізації функціонального стану центральної нервової системи та її
регулюючого впливу на різні системи організму;
- стимуляція рухових нервів, м'язів і внутрішніх органів;
- отримання болезаспокійливого ефекту при впливі на периферичну
нервову систему;
- посилення кровообігу, трофіки тканин, досягнення протизапального
ефекту та нормалізації функцій багатьох органів і систем.
Формування діадинамічних струмів здійснюється імпульсними апаратами,
які так і називаються апаратами для терапії діадинамічними струмами
Основні види імпульсних послідовностей, що застосовуються в терапії,
записуються в МК програмним способом.
Окремим рішенням діадинамотерапії є імпульсна електротерапія.
14
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Імпульсна електротерапія – це метод електролікування, що полягає у
впливі імпульсних струмів низької частоти (прямокутні імпульси), який має
частоту 10-100 Гц і вище при тривалості кожного імпульсу від 0,1 до 1 мс.
Такий струм підсилює процеси гальмування в центральній нервовій системі,
викликаючи стан, подібне зі сном (електросон).
У механізмі дії електросну в даний час надають великого значення
безпосередньому впливу імпульсного струму на певні структури головного
мозку. При розташуванні електродів в області очних ямок і соскоподібного
відростка під час процедури електросну імпульсний струм проникає в
порожнину черепа і надає безпосередню дію на підкірково-стволовую область
головного мозку.
Імпульсний струм являє собою слабкий подразник. Він надає монотонне
ритмічне вплив. Під час процедури через отвори очниць струм проникає в
мозок пацієнта. Там він поширюється по ходу судин і досягає таких структур
головного мозку людини, як гіпоталамус і ретикулярна формація.
Імпульсна електротерапія нормалізує основні процеси вищої нервової
діяльності, сприяє процесам ауто регуляції в центральній нервовій системі. А
також сприяє нормалізації вищої нервової діяльності, покращує
кровопостачання головного мозку, виявляє седативну і заколисливе вплив.
Для вирішення поставленого завдання необхідно пристрій, який формує
імпульси певної тривалості, амплітуди, частоти. Цих імпульсних
послідовностей має бути десять видів. В якості пристрою формування
послідовностей застосуємо МК, у якого формування послідовностей
здійснюється програмним способом. Для оперативного управління формою,
амплітудою та іншими параметрами необхідно пристрій керування.
У проекті представлені результати розробки апарату для імпульсної
електротерапії, що дозволяє впливати на стану центральної нервової системи
людини лікарем відповідної спеціальності. Як у процесі фізіологічного сну, при
електросну клітини головного мозку відпочивають від навантаження, в них
нормалізуються процеси обміну, фізіологічний стан нервових клітин кори
головного мозку приходить до норми.
Таким чином, розроблений пристрій відрізняється достатньою точністю і
універсальністю за технічної спрощеності, що в сукупності забезпечить
можливість його широкого застосування, і, як наслідок, високий попит.
Список літератури:
1. Евстифеев, А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Тіny и Mega фирмы ATMEL, 2-е
изд. / А.В. Евстифеев // М.: Издательский дом «Додэка-ХХI». – 2005. – С. 560.
2. Браммер, Ю.А. Импульсная техника. Изд. 4-е, доп. и перераб. / Ю.А. Браммер // М.:
«Высшая школа». – 1976. – С. 319.
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Розподілені системі збору інформації та контролю
У теперішній час в усіх сферах діяльності людини актуальною є задача
створення недорогих розподілених систем збору інформації та контролю
(СЗІК). Такі системи призначені для збору й обробки інформації, яка поступає
від різних об'єктів, і, як правило, складаються із контрольованих об'єктів,
обладнання, яке формує, оброблює, архівує інформацію, та обладнання, яке
об'єднує всі згадані об'єкти в єдину систему. Найчастіше такі системи
спеціалізується на вимірюванні температури, тиску, напруги, сили струму. А
керуючий вплив на технологічній процес виконується за рахунок регулювання
потужності в певних вузлах промислових агрегатів.

Рис. 1 – Структура розподіленої системи збору інформації і контролю
Розвиток електроніки та телекомунікаційних технологій за останні 10 років
привів до того, що в багатьох діяльності людини почали розроблятися та
впроваджуватися електронні системи збору інформації з дистанційним
зніманням виміряних даних. Вони включали в себе інтелектуальні сенсори,
лінії зв'язку, передаючу та приймаючу апаратуру, центральний диспетчерський
пункт, в якому здійснюється збір і накопичення інформації.
Розроблені системі мають розподілену структуру і потребують надійного
каналу зв'язку. Вимірювання і попередня обробка інформації інтелектуальними
портативними приладами можуть здійснюватися на значній відстані від
оператора і, відповідно, швидка передача даних вимірювання неможлива.
Прокладка кабельних ліній зв'язку у даному випадку недоцільна і часто
неможлива.
16
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Кожна з безпровідних технологій має свої переваги та недоліки. Так
технологію Bluetooth зручно використовувати для поєднання недалеко
встановлених пристроїв, наприклад в офісі чи в автомобілі. Вона забезпечує
швидкість передачі 721 кубіт/с та дозволяє від’єднувати до одного основного
пристрою (Маster) до семи підлеглих (Slave) пристроїв, утворюючи пікомережу
(piconet). Технологія Wi-Fi надає високошвидкісний (понад 100 Мбіт/с) та
надійний зв’язок (із 64/128-бітним шифруванням), дозволяє легко інтегруватися
в існуючі проводові мережі, проте має високу вартість обладнання та велике
енергоспоживання. Типовий Wi-Fi маршрутизатор стандарту 802.11b або
802.11g має радіус дії 45 м у приміщенні і 90 м на відкритому просторі.
Технологія ZigBee являє собою самоорганізуючу і самовідновлювальну
мережу, яку зручно використовувати на промислових об’єктах, де необхідне
встановлення багатьох датчиків з можливістю їх переміщення по території
об’єкта. Ця технологія призначена для передачі невеликої кількості даних і
забезпечує максимальну швидкість передачі даних разом із службовою
інформацією до 250 кбіт/с. Проте усі три дані мережі є ,або надто дорогі і
складні, або з недостатніми характеристиками. Для одержання данних на
відстанях до 100м ,зі швидкістю 2Мб/с доцільно використати радіомодуль
передачі інформації «nRF24L01 +» фірми Nordic Semiconductor ,що працює у
діапазон частот ISM (2,4 ГГц), але не вимагає ліцензування. Це суттєво
спрощує експлуатацію та скорочує ціну усієї системи.
Робота з такою системою досить проста, все що потрібно зробити для
забезпечення радіозв'язку – це включити функціональні елементи системи і
запрограмувати їх відповідно до прикладної задачі. При подальшій експлуатації
системи спеціального обслуговування не потрібно. Оператор має можливість не
тільки отримувати інформацію від об'єкта дослідження, але також і чинити на
нього вплив згідно необхідному в певній ситуації алгоритмом. Це відкриває
перспективи створення портативної лабораторії дослідження технологічних
процесів, безпосередньо на зацікавленій в цьому підприємстві.
Головною особливістю системи такого роду є можливість її розширення з
опціональним налаштуванням під певні технічні умови і завдання.
Досвід іноземних та вітчизняних фахівців у галузі створення та
експлуатації об'єктів автоматизації показує, що використання радіоканалів є
передовим напрямком розвитку технічних систем.
Список літератури:
1. Palagin, O. Smart portable sensor for bird blue express-diagnostics: principles of design /
O. Palagin, V. Romanov, M. Starodub, I. Galelyuka, O. Skrypnyk, K. Skyba // Intelligent
Technologies and Applications: Intern. book series «Information Science and Computing».
Supplement to International Journal «Information Technologies and Knowledge». – 2008. – №5–
P. 80–84.
2. Козлов, А. Промышленные стандарты беспроводной передачи данных / А. Козлов //
Chip News Украина. – 2008. – № 7. – С. 18–21.
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Програмні засоби для спектрального аналізу дискретних сигналів
Спектральний аналіз є одним з методів обробки сигналів, який дозволяє
охарактеризувати частотний склад вимірюваного сигналу. Перетворення Фур'є
є математичною основою, яка пов'язує часовий або просторовий сигнал (або ж
деяку модель цього сигналу) за його поданням в частотній області. Методи
статистики відіграють важливу роль в спектральному аналізі, оскільки сигнали,
як правило, мають шумовий або випадковий характер. Якщо б основні
статистичні характеристики сигналу були відомі точно або ж їх можна було б
без помилки визначити на кінцевому інтервалі цього сигналу, то спектральний
аналіз представляв би собою галузь точної науки. Проте в дійсності по одному
єдиному відрізку сигналу можна отримати тільки певну оцінку його спектру.
Спектральний аналіз переводить опис сигналу з часової області в частотну.
Таким чином, спектральне представлення сигналів дозволяє вивчати їх
частотний склад, тобто судити про те, який внесок у формування сигналу
вносять коливання певних частот.
До основних задач спектрального аналізу відносять обробку мовних,
звукових, сейсмічних, гідроакустичних, вібраційних сигналів, а також обробку
статистичних даних. Успішно застосовується в механіці, де поява підвищених
амплітуд вібрацій на частотах, які можуть давати пошкоджені або не
налаштовані елементи, може бути фатальним для механізму в цілому і
оточуючих його людей. Одним з відомих застосувань спектрального аналізу в
механіці є аналіз роботи турбіни.
Ще одним прикладом використання спектрального аналізу є автоматичний
аналіз біомедичної інформації, цілями якого є: оцінка фізіологічних параметрів
організму, інформаційна підтримка діагностичних рішень лікаря, а також
автоматична діагностика патологічних змін стану людини. У зв'язку з цим,
практично в будь-якому вигляді медичної апаратури в тому чи іншому вигляді
присутні обчислювальні компоненти (мікропроцесори, вбудовані мікро-ЕОМ,
персональні комп'ютери, програмне забезпечення яких реалізує функції
автоматичної обробки даних.
При обробці сигналів зазвичай доводиться вирішувати завдання двох типів
- завдання виявлення і завдання оцінювання. При виявленні потрібно дати
відповідь на питання, чи є в даний час на вході деякий сигнал з апріорно
відомими параметрами. Оцінювання – це завдання вимірювання значень
параметрів, що описують сигнал.
Сигнал дуже часто зашумлений, на нього можуть накладатися заважаючі
сигнали. Тому для спрощення зазначених завдань сигнал зазвичай розкладають
по базисним складових простору сигналів. Для багатьох додатків найбільший
інтерес
становлять
періодичні
сигнали.
Цілком
природно,
що
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використовуються Sin та Cos. Таке розкладання можна виконати за допомогою
перетворення Фур'є.
На даний час існує велика кількість алгоритмів і груп алгоритмів, які так
чи інакше вирішують основну задачу спектрального аналізу: оцінювання
спектральної густини потужності, з тим щоб по отриманому результату судити
про характер оброблюваного сигналу.
Програмні засоби для спектрального аналізу дискретних сигналів
базуються на двох основних методах – непараметричному і параметричному.
При використанні непараметричних методів розрахунку спектра випадкового
процесу використовується лише інформація, укладена в відлік сигналу, без
будь-яких додаткових припущень. До таких методів відносять: періодограмний,
коррелограмний, Велча.
Класичні методи спектрального аналізу застосовні майже до всіх класів
сигналів і шумів у припущенні про стаціонарність. Обчислювальна
ефективність периодограммних і коррелограммних методів заснована на
використанні алгоритму швидкого перетворення Фур'є. Недоліком всіх методів
спектрального аналізу є спотворення в спектральних складових по боковим
пелюсткам через зважування даних за допомогою вікна.
Найбільш точні спектральні оцінки дає група методів, заснованих на
параметричному моделюванні. Суть цих методів у тому, що сигнал
представляється як результат проходження білого шуму з нульовим середнім,
дисперсією і середньоквадратичним відхиленням через цифровий фільтр.
Основними параметричними методами є: авторегресіонний, Юла-Уолкера,
Берга.
Наявність простих алгоритмів не тільки зменшує час операцій, але і
спрощує апаратну реалізацію. Застосування програмних засобів спектрального
аналізу можливе для широкого класу виробничих рішень, насамперед
алгоритми зручні тим, що можуть обробити сигнал будь-якої природи.
Розроблені алгоритми володіють високими характеристиками по
швидкості, якості обробки сигналів, які відповідають сучасному світовому
рівню.
Список літератури:
1. Сергієнко, А. Б. Цифрова обробка сигналів / А.Б. Сергієнко // СПб.: Пітер. – 2002.С. 608.
2. Марпл-мол., С. Л. Цифровий спектральний аналіз / С. Л. Марпл-мол. // М: СВІТ. –
1990.
3. Івашко, А. В. Методи і алгоритми цифрової обробки сигналів / А.В. Івашко // Х.:НТУ
«ХПІ». – 2005. – С. 240.
4. Глинченко, А. С. Цифрова обробка сигналів: У 2 ч. Ч1./ А.С. Глинченко // Красноярськ:
Вид-во КГТУ. – 2001. – С. 99.
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Ю.Ф. ПАВЛЕНКО, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Реформа SI і перебудова системи еталонів електричних одиниць
У 2011 р. на XXIV Генеральній конференції з мір та ваг (XXIV ГКМВ)
було прийнято рішення, до якого метрологи світу йшли вже близько десяти
років. Це рішення полягало в проголошенні нових визначень основних одиниць
SI, нову конфігурацію SI в цілому, і за суттю, створення нової SI (New SI). Ось
її ключові моменти:
- всі сім основних одиниць SI залишаються одиницями New SI, але
одержують нові визначення;
- розміри одиниць в принципі не змінюються, але встановлюються шляхом
«прив’язки» до фіксованого числового значення визначеної фізичної сталої
(ФС);
- визначення всіх семи основних одиниць формулюються через сталі з
єдиною конструкцією формули: [найменування одиниці] є одиницею
[найменування величини], її розмір встановлюється фіксацією [найменування
ФС і її значення] точно [1,2].
При цьому визначення чотирьох одиниць (ампера, кілограма, кельвіна,
моля) змінюються суттєво, а визначення трьох інших, які практично вже
прив’язані до сталих (секунди, метра, кандели), лише змінюють конструкцію.
Як відомо, в SІ дотепер діє визначення основної одиниці від електрики –
ампера – через механічні явища і магнітну сталу. В той же час відкриття
квантових ефектів (у порядку хронології): ядерного магнітного резонансу
(Блох, Парсель, 1946 р.), Джозефсона (1962 р.), Холла (Клітцинг, 1980 р.)
зробило, без перебільшення, революцію в метрології в галузі електрики.
З’явилася реальна можливість кардинально підвищити точність відтворення
ряду електричних одиниць.
Ефект ядерного магнітного резонансу (ЯМР) дозволяє визначити
індукцію магнітного поля B шляхом вимірювання частоти прецесії f системи
атомних ядер у зразку речовини, яку поміщено в магнітне поле [3,4]:
B

2f
,


(1)

де  − гіромагнітне відношення робочої речовини (фізична стала).
Ефект Джозефсона дозволяє відтворювати значення постійної напруги
U шляхом опромінення спеціальної надпровідної структури, що знаходиться в
кріогенному середовищі, НВЧ-сигналом частотою f 0 відповідно до виразу [5]:
Äæ

U Дж  n

hf 0
,
2e

(2)

де е – елементарний заряд; h – стала Планка; 2e / h  K Дж − стала Джозефсона;
n  1, 2, 3 … – ціле число.
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Квантовий ефект Холла також реалізується за допомогою спеціальної
надпровідної структури, поміщеної в магнітне поле, дає можливість
відтворювати фіксовані значення електричного опору:
RX 

де

h
,
me 2

(3)

h
 RK − константа Клітцинга; m =1,2,3 – ціле число.
e2

На базі цих ефектів створені національні еталони в багатьох країнах, в
тому числі в Україні [6]. Використання квантових ефектів для відтворення
електричних одиниць фактично означає паралельне існування двох систем: SI, в
якій діють визначення електричних одиниць через механічні вимірювання, і
так званої «практичної» – через ФС і квантові ефекти. Цей дуалізм, безумовно
повинен бути усунений, що є одним із завдань реформи SI.
У New SІ ампер визначається як «одиниця сили струму, її розмір
встановлюється через фіксацію чисельного значення елементарного заряду е,
що дорівнює 1,60217653.10-19 Кл».
В доповіді показано, нова що одиниця сили струму може бути відтворена за
допомогою квантових ефектів Джозефсона і Холла з використанням закону
Ома, або, в перспективі, за допомогою ефекту «одноелектронного
тунелювання».
Неважко бачити, що завдяки реформа SІ дуалізм повністю усувається, і
одиниці «практичної» системи стають одиницями New SІ. Крім того, новий
підхід в метрології відкриває надзвичайно широкі можливості в підвищенні
точності і спрощенні системи передачі розміру одиниць від первинних еталонів
до робочих засобів вимірювань [7].
Список літератури:
1. Квановая метрология и фундаментальные константы: сб. статей; пер. с англ. –
М:Изд-во «Мир». – 1981. – С. 368.
2. Кононого, С. А. Метрология и фундаментальные физические константы / С. А.
Кононогов // М.: Стандартинфом. – 2008. – С. 269.
3. Миллс, Я. М. Переопределение килограмма, ампера, кельвина и моля: предлагаемый
поход к применению. Рекомендации 1 МКМВ (С1-2005) / Я. М. Миллс, П. Дж. Мор, Т. Дж.
Квинн и др. // Метрология. – 2007. – №2 – С. 5-57.
4. XXIV CGPM, Resolution 1. Резолюція 1 24 Генеральної конференції з мір та ваг. –
Париж. – 2011.
5. Павленко, Ю. Ф. Вступ до квантової метрології / Ю. Ф. Павленко, С. І. Кондрашов,
П. І. Неєжмаков, Н. М. Маслова // Х.: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ». – 2013. – С. 148.
6. Анікін, В.В. Новий державний еталон одиниці ЕРС і сталої напруги / В.В. Анікін,
Ю.Ф. Павленко, О.І. Колбасін та ін. //Український метрологічний журнал. – 2007. − вип. 2. –
С. 21-26.– 2007. − вип. 3. – С. 8-12. – 2007, − вип. 34 – С. 11-14.
8. Сидоренко, Г.С. О переопределениях основных единиц СИ и их последствиях для
метрологии в области электричества и магнетизма/ Г.С. Сидоренко, Ю.Ф. Павленко //
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А. В.ИВАШКО, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Алгоритмы и программы спектрального анализа на основе анализа
собственных значений
Спектральный анализ – это один из методов обработки сигналов, который
позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала. К
обработке сигналов в реальном масштабе времени относятся задачи анализа
аудио, речевых, мультимедийных сигналов, в которых помимо трудностей,
связанных непосредственно с анализом спектрального содержания и
дальнейшей классификацией последовательности отсчетов (как в задаче
распознавания речи) или изменения формы спектра – фильтрации в частотной
области (в основном относится к мультимедийным сигналам), возникает
проблема управления потоком данных в современных вычислительных
системах.
Спектральный аналіз переводит описание сигнала из временной области в
частотную. Таким образом, спектральное представление сигналов позволяет
изучать их частотную составляющую, то есть судить про то, какой вклад в
формирование сигнала вносять колебания определенных частот.
Сигнал часто зашумлен, на него могут накладываться мешающие сигналы.
Поэтому для упрощения указанных задач сигнал обычно разлагают по
базисным составляющим пространства сигналов. Для многих приложений
наибольший интерес представляют периодические сигналы. Вполне
естественно, что используются Sin и Cos. Такое разложение можно выполнить с
помощью классического преобразования Фурье.
В настоящее время существует большое количество алгоритмов и групп
алгоритмов, которые так или иначе решают основную задачу спектрального
анализа: оценивание спектральной плотности мощности с тем, чтобы по
полученному результату судить о характере обрабатываемого сигнала. Однако
каждый из алгоритмов имеет свою область применения. Например,
градиентные адаптивные авторегрессионные методы не могут быть применены
к обработке данных с быстро меняющимся во времени спектром. Классические
методы имеют широкую область применения,
но проигрывают
авторегрессионным и методам, основанных на собственных значениях, по
качеству оценивания. Но в реальном масштабе времени использование
последних затруднено из-за вычислительной сложности.
Критериями «качества» оценки спектральной плотности мощности в
общем случае являются смещение этой оценки и ее дисперсия. Однако
аналитическое определение этих величин наталкивается на определенные
математические трудности и в каждом конкретном случае на практике просто
визуально совмещают графики нескольких реализаций спектральной оценки и
визуально определяют смещение и дисперсии к функции частоты.
22
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Существует множество различных методов спектрального анализа. Они
делятся на параметрические и непараметрические. При использовании
непараметрических методов расчета спектра случайного процесса используется
только информация, заключенная в отсчетах сигнала, без каких-либо
дополнительных
предположений.
К
таким
методам
относятся
периодограммный, коррелограммный, Вэлча.
Классические методы спектрального анализа применяются практически ко
всем классам сигналов и шумов, исходя из предположения о страционарности.
Вычислительная эффективность периодограммных и коррелограммных
методов основана на использовании алгоритма быстрого преобразования
Фурье.
Более точные спектральные оценки дает группа методов, основанных на
параметрическом моделировании. Суть этих методов в том, что сигнал
представляется как результат прохождения белого шума е, с нулевым средним,
дисперсией Dε и средним квадратическим отклонением σε через цифровой
фильтр.
Анализ сигнала на основе анализа собственных значений относится к
параметрическим методам и называется MUSIC (MUltiple Signal Classification).
Особенно ярко выделяются пики на кривой спектральной плотности
мощности при применении этого метода. Он существенно сложнее остальных
и основан на разделении корреляционной матрицы сигнала на две подматрицы
(сигнала и шума), в основе чего лежит анализ собственных значений.
Метод MUSIC предназначен для спектрального анализа сигналов,
составляющих собой сумму нескольких синусоид (в общем случае –
нескольких комплексных экспонент) с белым шумом. Целью спектрального
анализа подобных сигналов, как правило, является не расчет спектра как
такового, а определение частот и уровней (амплитуд и мощностей)
гармонических составляющих. Метод MUSIC предназначен именно для этого,
поэтому получаемая с его помощью зависимость уровня сигнала от частоты
называется псевдоспектром. В основе метода лежит анализ собственных чисел
и собственных векторов корреляционной матрицы сигнала.
Список литературы:
1. Марпл-мл., С.Л. Цифровой спектральный анализ / С.Л. Марпл-мл. // М.: МИР. – 1990.
2. Ивашко, А.В.. Методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов / А.В. Ивашко //
Х.: НТУ «ХПИ». – 2005. – С. 240.
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Вимірювальний прилад для теплового господарства
В роботі розглянуті питання побудови цифрової вимірювальної установки
для теплового господарства, призначеної для використання у теплицях, у яких
вирощуються троянди. Було обґрунтовано підхід до вибору первинних
вимірювальних перетворювачів, проведений аналіз можливих похибок
цифрового вимірювача.
На сьогоднішній день в Україні та в країнах СНД квітковий бізнес існує
переважно завдяки імпорту. Необхідність розробки такої системи пов’язана з
тим, що використання такої установки є необхідною умовою цілорічного
знімання якісного вражаю квітів у теплицях, що дозволить практично
відмовитися від імпорту значної кількості зрізки квітів троянд, завезених у
країни СНД в осіннє – зимове – весняний періоди із країн далекого зарубіжжя,
що організаційно й економічно було б дуже вигідно для виробників і
споживачів квіткової продукції в країнах СНД.
Розглянемо структурну схему вимірювальної установки для теплового
господарства, що наведена на рис. 1. Вона складається з аналогової й цифрової
частин. Аналогова частина містить у собі: первинні вимірювальні
перетворювачі: ПВП1 – призначений для виміру вологості ґрунту й субстратів
та температури; ПВП2 – призначений для контролю СО2 у теплиці; ПВП3 –
призначений для виміру освітленості; ПВП4 – призначений для контролю
відносної вологості й температури повітря.
У цифрову частину входять аналого-цифрові перетворювачі (АЦП),
призначені для перетворення вхідної безперервної величини (напруги), що
містить вимірювальну інформацію у цифровий код і передачі її на
мікроконтролер; мікроконтролер, необхідний для обробки вимірювальної
інформації, що представлена у цифровому вигляді, для керування даною
інформацією та забезпечення обміну даними між окремими частинами
установки та зовнішніми пристроями; генератор синхронізуючих імпульсів
(ГСІ) виробляє синхроімпульси, необхідні для роботи мікроконтролера;
сторожовий таймер (СТ), що стежить за живлячою напругою й забезпечує
зовнішнє скидання мікропроцесорної системи; пульт управління (ПУ);
інтерфейс (ІФ), призначений для обміну даними із зовнішніми пристроями,
зокрема з персональним комп’ютером (ПЕОМ); цифровий відліковий пристрій
(ЦВП) необхідний для цифрового відображення інформації на екрані; ПЗП –
постійний запам’ятовуючий пристрій, призначений для зберігання уставок,
необхідних для подальшого порівняння з величиною, що вимірюється; блок
живлення (БЖ) забезпечує необхідну напругу для роботи приладу.
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Для контролю рівня рН використаний первинний вимірювальний
перетворювач ПВП5. Він має свій датчик температури та АЦП, тому на його
виході маємо цифровий код, який безпосередньо подається на мікроконтролер.

Рис. 1 – Структурна схема вимірювальної установки для теплового
господарства
Вибір датчиків: у якості датчика вологості ґрунту й субстратів обираємо
ПВ100,який може бути перенастроєний на різні типи ґрунту , контролю СО2 –
СО200, освітленості – ОС100М, відносної вологості й температури повітря –
ВТА101,з виносним вимірювальним зондом із ПВХ , рівня рН – Orbisint
CPS11D [1,2].
Загальна похибка вимірювання даного приладу складається з похибки
окремих вузлів. Джерелами похибки є первинні вимірювальні перетворювачі та
АЦП. Всі інші елементи схеми похибки не вносять. Сумарна похибка цифрової
вимірювальної установки для теплового господарства при обраній елементній
базі не перевищує 5 %.
Список літератури:
1. Датчики для теплиц и систем автоматизации в агропромышленности. Режим доступа:
http://www.econix.com.
2. Датчики влажности, 2003. Режим доступа: http://www.Cas.ru.
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О.І. РОГАЧЕВ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Металошукач на базі мікроконтролера
Металошукач – електронний прилад, що дозволяє виявити металеві
предмети в нейтральному або слабо-провідному середовищі за рахунок їх
провідності. Металошукач виявляє метал у грунті, воді, стінах, в організмі
людини і тварини і т.д. Завдяки розвитку мікроелектроніки сучасні
металошукачі є компактними і надійними приладами.
Різні моделі металошукачів працюють на різних частотах. Це пов’язано з
фізикою явища поширення електромагнітних хвиль. Так металошукачі, що
працюють на низьких частотах, можуть знаходити предмети глибоко, але
великого розміру. При цьому на поверхні землі вони не в змозі помітити
металеві предмети. Якщо частота роботи металошукача висока, то прилади
добре виявляють дрібні об'єкти, але не можуть знаходити предмети в глибині
ґрунту.
Приклади частот металошукачів за призначенням:
- глибинні металошукачі працюють, наприклад, на частоті 6,6 кГц.
Глибина виявлення – близько 4 м;
- ґрунтові металошукачі для пошуку дрібних предметів – до 22,5 кГц.
Глибина виявлення, наприклад каски, – близько 1-1,5 м, монети – до 40 см;
В даний час існує 2 види металошукачів:
1) індукційні металошукачі.
Найбільш поширений і затребуваний різновид металошукачів – це
прилади, що працюють за принципом балансу індукції (IB). Основні їх переваги
– це здатність розрізняти металеві об'єкти по їх провідності і феромагнітним
властивостями, а також здатність відбудовуватися від ґрунту.
Являють собою різновид приладів типу «прийом-передача», містять тільки
одну котушку, яка одночасно є і передавальною і приймальною.
2) імпульсні металошукачі.
Принцип роботи заснований на збудженні в зоні розташування металевого
об'єкта імпульсних вихрових струмів і вимірі вторинного електромагнітного
поля, яке наводять ці струми. В даному випадку, збуджуючий сигнал
передається в котушку датчика не постійно, а періодично, у вигляді імпульсів.
У провідних об'єктах наводяться затухаючі вихрові струми, які збуджують
загасаюче електромагнітне поле. Поле, в свою чергу, наводить в котушці
датчика загасаючий струм. Відповідно, залежно від провідних властивостей і
розміру об'єкта, сигнал змінює свою форму і тривалість.
Переваги: нечутливість до мінералізованого ґрунту, простота конструкції
датчика.
Недоліки:
підвищене
споживання
енергії,
слабкі
можливості
дискримінації.
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За виконуваним завданням є такі види металошукачів :
- грунтовий металошукач;
- військовий металошукач;
- доглядовий металошукач;
- арочний(рамковий) металошукач;
- глибинний металошукач;
- магнітометр.
По даним, які маємо, обираємо ґрунтовий металошукач.
Ґрунтовий металошукач призначений для пошуку скарбів, монет і
ювелірних виробів. Як правило, побудований по індукційній технології. Має
безліч налаштувань, DSP-процесор, дискримінатор металів – спеціальну
функцію для визначення металу, з якого імовірно складається об'єкт в землі.
Глибина виявлення об'єктів від 20 см до 1 метра.
Для виконання поставленої задачі вибраний ґрунтовий, імпульсний
металошукач. Він є універсальним і може застосовуватися в різних сферах
діяльності людини: у будівництві або ремонті, в охоронних структурах і
криміналістиці, в деревообробній промисловості, при видобутку корисних
копалин, при археологічних розкопках і т.д.
Об'єктом дослідження є різні методи пошуку металу під землею і їх
можливість дискримінації. Предметом дослідження є датчики, які
використовуються для виявлення металу під землею. Мета дослідження:
провести теоретичні дослідження методів знаходження металів під землею.
Були розглянуті такі завдання:
- дослідження процесів знаходження металу;
- створення структурної та принципової схеми металошукача;
- дослідження звукового та візуального виведення інформації.
Теоретична значимість полягає у детальному опрацюванні матеріалів за
сучасними металошукачами, дослідженні новітніх схем функціонування
металошукачів та особливостей їх роботи.
Практична значимість полягає в тому, що даний металошукач здатний
знаходити і розпізнавати метали як на чистій території, так і на сильно
забрудненій.
Список літератури:
1. Евстифеев, А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Тіny и Mega фирмы ATMEL, 2е изд, стер. /А.В. Евстифеев // М.: Издательский дом «Додэка-ХХI». – 2005. –С. 560.
2. Браммер, Ю.А. Импульсная техника. Изд. 4-е, доп. и перераб. / Ю.А. Браммер // М.:
«Высшая школа». – 1976. – С. 319.
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Бездемонтажні методи контролю та корекції метрологічних характеристик
первинних вимірювальних перетворювачів
Особливість технологічних процесів сучасних виробництв, яка вимагає від
автоматизованих інформаційних систем контролю і керування довготривалої
безперервної роботи, не дозволяє демонтувати перетворювач для здійснення
повірки. Для багатьох технічних об’єктів демонтаж первинних перетворювачів
взагалі неможливий через високий рівень інтегрованості первинних
вимірювальних перетворювачів (ПВП) до складу об’єктів [1].
Неможливість застосування традиційних методів метрологічного
забезпечення для підвищення точності ПВП надає практично єдину можливість
підвищення точності вимірювання вхідних сигналів електричними
вимірювальними перетворювачами, а саме, застосування бездемонтажного
тестового контролю точнісних характеристик (ТХ) ПВП і створення
електричних ПВП зі здатністю до автоматичної корекції похибок результатів
вимірювання.
Похибка нелінійності функції перетворення електричних вимірювальних
перетворювачів має істотно більший вплив на результати обчислення значення
вхідного сигналу у разі використання тестових методів корекції. Одночасно,
похибка нелінійності має мультиплікативний характер, а реляційні моделі
дозволяють знизити вплив мультиплікативної складової похибки. Цей процес
дозволяє корегувати похибки для простої тестової РМ оператора корекції
вхідних значень електричних ВП. Використання реперних РМ дозволяє ще далі
зменшити похибку нелінійності функціональних операторів. Це зумовлюється
тим, що у функціональних реперних РМ визначається відношення двох значень
сигналів у точках шкали ВП, які не можуть бути значно віддалені одне від
одного. З урахуванням монотонного характеру нелінійності ФП реальних
електричних ВП, вдається значно зменшити похибки нелінійності реперної
реляційно-різницевої моделі за рахунок того, що робоча і реперна точки шкали
знаходяться достатньо близько одна від одної на монотонній ФП електричного
ВП [1].
Проведемо аналіз похибки нелінійності тестової РМ.
Тестова РМ визначається із співвідношення
 тест 

y 20
y10

,
(1)
де y10  y1  y 0 – різниця першого порядку, обчислена після дії адитивного
тесту  ;
y 20  y 2  y 0 – різниця першого порядку обчислена після дії
мультиплікативного тесту kx ;
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y 0 , y1 , y 2 – значення вихідного сигналу ВП у разі дії вимірюваної величини
x та тестових впливів: адитивного  та мультиплікативного kx .
Похибка нелінійності різниці першого порядку розраховується як
 нел y10   y10 л  y1 0 нсх  y1 л  y1 нсх ,
(2)
де y10 л – значення різниці 1-го порядку, обчислене шляхом лінійного
наближення;
y10 нсх – значення різниці першого порядку, обчислене за номінальною
статичною характеристикою (НСХ), якщо у якості ПВП використовувався
термоелектричний перетворювач;
y1 л – значення вихідного сигналу після тестового впливу, обчислене
шляхом лінійного наближення;
y1нсх – значення вихідного сигналу після тестового впливу, визначене за
НСХ.
Значення вихідного сигналу після дії тесту за лінійним наближенням
визначається першими двома членами розкладання функції в ряд Тейлора в
околі робочої точки, біля якої проводяться тестові випробування
y1 л  y  x   y  I   x    .
(3)
Похибка нелінійності може бути визначена як
n 1

 нел y10     y i   x    i .
(4)
i  2 i!

Оскільки різниці 1-го порядку y10 , y 20 мають похибку нелінійності,
обумовлену нелінійністю ФП, то і тестова РМ  тест буде мати похибку
нелінійності, абсолютне значення якої визначається з використанням методики
оцінки похибки опосередкованих вимірювань [2].
Абсолютна
похибка
нелінійності
функціонального
оператора
розраховується за формулою
n C

 нел C  
 нел i ,
(8)
i 1  i
де  нел i – абсолютна похибка нелінійності тестової РМ  i .
Список літератури:
1. Кондрашов, С.І. Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням
у реальних умовах тестових впливів: дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук:
05.11.05 / С. І. Кондрашов// 2004. – С. 412.
2. МИ 2083 – 90. Государственная система обеспечения единства измерений.
Рекомендация. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценка их
погрішностей.
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Дисперсійне картування для аналізу стану серця
На сьогоднішній день досить гостро стоїть питання діагностики
захворювань серцево-судинної системи, які є причиною високої смертності, як
у дорослих, так й, на жаль, у дітей. Все частіше мова йде про несподіваний
прояв кардіологічних захворювань у людей, які до цього епізоду вважалися
здоровими. Найпоширенішим методом при вивченні діяльності серця є
електрокардіографія (ЕКГ) або електрокардіографічне дослідження. Однак
стандартна ЕКГ має низьку чутливість до деяких патологічних процесів у
міокарді, вимагає досить багато часу й фінансових витрат, що, безсумнівно,
обмежує її широке застосування. Саме тому виникає необхідність розробки й
впровадження нових високочутливих і специфічних методів, що дозволяють
оцінити електричну стабільність міокарда. Проблеми діагностики порушень
електрофізіологічних властивостей міокарда є основною передумовою
розробки нових технологій аналізу ЕКГ. На даний момент найбільш
актуальним є метод, який одержав назву «дисперсійне картування». Метод
ґрунтується на контролі низькоамплітудних змін електрокардіосигналу й
використовується для деталізації діагнозу та поліпшення прогнозтичних оцінок.
На основі отриманих результатів здійснюється детальний контроль динаміки
серця, що дозволяє своєчасно виявляти симптоми патології або бачити
розвиток негативних тенденцій на ранніх стадіях при шпитальному лікуванні.
Метою роботи є дослідження метода дисперсійного картування для
діагностики стану серцево-судинної системи організму, який має найбільшу
інформативність та чутливість до змін міокарду, оцінка кількісних критеріїв
змін дисперсійних характеристик при різних захворюваннях серця та розробка
алгоритмів і програм для аналізу низькоамплітудних коливань ЕКГ- сигналу.
На основі проведених досліджень і використанні експериментальних
результатів у клінічних спостереженнях показано, що ЕКГ – картування
перевершує загальноприйняту електрокардіографію по точності діагностики
повторних інфарктів міокарду та інших захворювань серця. Розроблені
алгоритм та програми обробки електрокардіографічного сигналу. Результати
роботи можуть бути корисними як для практикуючих лікарів, так і для
наукових співробітників.
Список літератури:
1. Иванов, Г.Г.. Дисперсионное ЭКГ-картирование: теоретические основы
клиническая практика / Иванов Г.Г., А.С. Сула // М.: Техносфера. – 2009. – С. 192.

30

и

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

УДК 519.254
М.В. ЖИВЕНКО, О.А. ХНИЧЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Р.П. МИГУЩЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Використання вейвлет-перетворення для синтезу інформативних
параметрів вимірювачів віброконтролю
Вейвлет перетворення є особливий тип лінійного перетворення сигналів і
відображає цими сигналами фізичні дані про процеси і фізичні властивості
природних середовищ і об’єктів. В разі вейвлет-аналізу (декомпозиції) процесу
(сигналу) у зв’язку із зміною масштабу вейвлети здатні виявити відмінність в
характеристиках процесу на різних шкалах, а за допомогою зрушення можна
проаналізувати властивості процесу в різних точках на всьому досліджуваному
інтервалі. Саме завдяки властивості повноти цієї системи, можна здійснити
відновлення (реконструкцію або синтез) процесу за допомогою зворотного
вейвлет-перетворення.
Розглянемо типову реалізацію сигналів, отриманих від віброакселерометра
АП18, встановленого на трубку паливного насоса високого тиску дизельного
двигуна Д80 при діагностиці стану паливної системи тепловозів ТГМ4 [1].
Сигнал x(t) на рис.1, а відповідає робочому стану форсунки дизельного
двигуна.Графічне зображення двовимірної проекції вейвлет-перетвореного
сигналу x(t ) подано на рис. 1, б.
Сигнал

Масштаб a

Вейвлет-зображення

Час

Зсув b

а)

б)

Рис. 1 – Вібросигнал та вейвлет-зображення, які відповідають робочому
стану форсунки дизельних двигунів
Для проведення альтернативної функціональної діагностики – «робочийнеробочий» доцільно часові реалізації представити у частотному вигляді, коли
діагностичні ознаки стають більш явними. Використання безперервного
дискретизованого вейвлет-перетворення дозволяє перетворити лінійне
зображення x(t) в тривимірне Wg (a, b) x  Y з координатами масштабу (частота) і
зсуву (час) [2, 3]:
k
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 t  b 
a
Wg (a, b)x 
 xi gk1 i1   gk1 i ,
k
Cg a i1 
 a 
 a 
k

(1)

де Wg (a, b) x – вейвлет-коефіцієнти, які вирахувані за допомогою гаусівського
k
вейвлету k -го порядку; g k1(t ) – гаусівський материнський вейвлет (k  1) -го
порядку; Cg – нормувальний множник; xi – відліки реалізації x(t ) в моменти
k
часу ti , i  1, N .
Саме по собі вейвлет-зображення на рис. 1б, яке визначається з (1), не
дозволяє отримати кількісні характеристики вимірювальних вібросигналів,
тому необхідно їх опрацювати статистичними методами. Для такого
опрацювання розглядаємо F -статистики, величина яких відображає
статистичну значимість систематичних змін рельєфу вейвлет-зображень по
зрізам a і b (масштаб і зсув), що визначаються дисперсійними відношеннями:
F0 

Q0
Q
Q  N  2k 
Q3  N  2k 
( N  2k ) , F1  1 ( N  2k ) , F2  2 
 , F3 

,
Q
Q
Q  k  2 
Q  k  1 

де Qi – дисперсійний розклад загальної суми квадратів відхилення
ймовірнісних
двовимірних
моделей
вейвлет-зображення;
k –групи
спостережень двовимірної ймовірнісної моделі; N – кількість відліків.
Якщо F j(0) і F j(1) інформативні F -статистики, які характеризують,
відповідно стани S 0 (робочий) і S1 (несправний) об’єкта діагностики, то
статистична відстань між цими станами буде визначатись виразом:
2

*(0)
*(1)
1 L  Fj  Fj 
 
.
2 j 1  Fj(1)  Fj(0) 

(2)

У виразі (2) F j*(0 ) і F j*(1) – це оцінки середніх значень статистик F j(0) і F j(1) з
відповідними дисперсіями  F2 і  F2 , а  – квадрат геометричної відстані між
*(0 )
j

*(1)
j

векторами F j(0) і F j(1) . Оцінка властивостей вейвлет-коефіцієнтів (2) з
дискретизацією за масштабом a і зсувом b дозволяє оцінити помилки
діагностики стану об’єкта першого і другого роду.
Список літератури:
1. Валуйская, О.Ю. Обработка вибросигналов с целью определения параметров для
экспресс-диагностики топливной аппаратуры дизельных агрегатов / О.Ю. Валуйская //
Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2002. – №9. – С. 31-34.
2. Дремин, И.М. Вейвлеты и их использование / И.М. Дремин, О.В. Иванов, В.А.
Нечитайло // УФН. – 2001. – Т.171. – №5. – С. 465-501.
3. Шитов, А.Б. Разработка численных методов и программ, связанных с применением
вейвлет-анализа для моделирования и обработки экспериментальных данных: Дис. канд.
Техн. наук: 05.13.18.– Иваново. – 2001.– С. 124.
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УДК 62.523.8
В.В. ЗАПОРІЗЬКИЙ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Д.Г. КАРАМАН, ст. викл., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Самохідний робот з інтелектуальною системою оминання перешкод
Останнім часом ідея створення автономного мобільного робота є дуже
актуальним завданням. Це дозволить виключити людський фактор при водінні
автомобіля, наприклад, рух якого завжди буде відбуватися за правилами,
кількість ДТП може знизитися практично до нуля, адже машини зможуть
приймати спільне рішення про те, як запобігти аварії набагато швидше людини.
Також дуже популярним стало застосування автоматичних систем
транспортування у виробничій логістиці. Вони дозволяють виконувати
доставку необхідних матеріалів у задане місце точно в строк. Це призводить до
зниження загальновиробничих витрат, підвищенню продуктивності.
Незважаючи на досягнуті успіхи в області автоматизації руху, залишається
величезний простір для подальшого розвитку в цій області, як з апаратної, так і
з програмної точок зору. Особливо актуальним є питання розробки нових
алгоритмів, причому це має бути доступне кожному бажаючому. А для цього
необхідна якась базова система, яка зможе надати таку можливість. Саме
створення подібної системи і є основною метою даної роботи.
Основне завдання – це зробити робота з мінімальною вартістю і
максимальними можливостями в плані подальшої модернізації як апаратної
складової, так і програмної частини.
Для початку був проведеній аналіз існуючих автоматизованих систем руху
від найпростіших до найскладніших. На цьому етапі виявилися основні рішення
які застосовують для подібних систем, а також деякі проблемі при розробці і
подальшому застосуванні.
Робота розбита на два етапи: створення основного алгоритму оминання
перешкод і загальних алгоритмів роботи на першому, а на другому етапі
розробка апаратної частини робота.
Основний алгоритм роботи передбачає рух робота по попередньо заданій
траєкторії, яка складається з відрізків прямих, для яких характерній певний
азимут та довжина. Алгоритм оминання перешкод передбачає мінімальне
відхилення робота від основної траєкторії. У якості основи для реалізації
апаратної частини обрана платформа Arduino, яка вирізняється простотою
роботи з нею. Для навігації робота використовується найпростіша ІНС, яка
включає компас, акселерометр, гіроскоп і енкодер. А для розпізнання і
оминання перешкод використовуються різноманітні види датчиків відстані.
Список літератури:
1. Поляков, А. К. Языки VHDL и Verilog в проектировании цифровой аппаратуры /
А. К. Поляков // М.: СОЛОН-Пресс. – 2003. – С. 320.
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УДК 629.331
Є.В. ІВАНОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
І.І. ТОПОЛОВ, ст. викл., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Пристрій для повірки спідометру з приводом від гнучкого валу
Спідометр – це важна деталь транспортного засобу. Тому наявність
похибки спідометру, що виходить за установлені межі може привести до
різноманітних проблем. Найважливішою проблемою є виникнення небезпечних
та аварійних ситуацій на дорозі, через недотримання встановлених швидкостей.
Завданням роботи є розглянути можливість спрощення процесу повірки
спідометрів шляхом вбудови у штатний канал вимірювання швидкості
транспортного засобу електронного датчика обертів як сенсора обертів модуля,
що проходить повірку, функціонального АЦП, який, крім функції
вимірювального перетворювача, виконує також компенсування впливових
факторів розукомплектування, які у штатному каналі перетворення призводять
до появи додаткової похибки. Зробити аналіз параметрів автомобільного ряду
моделей ВАЗ за параметрами комплектування каналів вимірювання швидкості
та скласти корегувальні таблиці поправочних коефіцієнтів. Мета роботи –
спростити процес повірки спідометрів транспортних засобів шляхом відмови
від використання спеціалізованих стендів СТО з обкатними валками.
Проведена розробка моделі системи виявлення похибки штатного
механічного спідометру транспортного засобу. На базі аналізу параметрів
складових штатного каналу вимірювання швидкості, було розроблено таблицю
штатних та можливих комплектацій елементів ходової частини транспортного
засобу які можуть бути згруповані на дійсному транспортному засобі.
Побудована структурна схема приладу для повірки штатних механічних та
електричних спідометрів. Розроблено дослідного взірця вторинного приладу.
Розроблений пристрій дозволить виявити джерело похибки відліку
штатних механічних та електричних спідометрів. Дозволить оцінити
підсумкову похибку каналу вимірювання швидкості транспортного засобу при
будь якому варіанті розукомплектації, до автомобільного ряду моделі ВАЗ.
Спростити процедуру повірки спідометрів транспортних засобів шляхом
відмови від використання спеціалізованих стендів СТО з обкатними валками.
Список літератури:
1. ДСТУ ГОСТ 1578:2009. Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от
гибкого вала. Общие технические условия. – Москва: Изд-во стандартов. – 2002. – С. 11.
2. ДСТУ ГОСТ 8.262:2008. Государственная система обеспечения единства измерений.
Спидометры автомобильные и мотоциклетные. Методы и средств. – Москва: Изд-во стандартов.
1977. – С. 6.
3. Яковлев, В.Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля / В.Ф. Яковлев // Москва:
ИД Третий Рим. – 2012. – С. 122.
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УДК 621.37
В.Є. ІГНАТЬЄВ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Ф.В. КИВВА, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Радіоелектронна система для візуалізації електронегативності ядра
клітини
Запропонована система відноситься до медичної техніки, зокрема до
приладів для дослідження електрокінетичних властивостей букального
епітелію, і може бути застосована для діагностики та прогнозування перебігу
шкірних захворювань, інтегральної оцінки функцій організму в нормі та при
патологічних станах, оцінки реакції організму на різні фізико-хімічні впливи,
включаючи іонізуючу радіацію. Вивченню екології та патогенезу шкірних і
венеричних захворювань присвячені численні і різнобічні дослідження, однак,
природа цих захворювань, як відомо, все ще залишається недостатньо ясною.
При шкірних та венеричних захворюваннях поряд з ураженнями шкіри у
хворих є порушення інших систем. Аналіз літературних даних про молекулярні
механізми патогенезу шкірних захворювань дозволяє стверджувати, що при
даній патології спостерігаються загальні зміни структурної організації
плазматичних мембран клітини, які можуть визначати різну ступінь
патологічного процесу. Згідно з даними попередніх досліджень, спрямованість
цих змін була показана на еритроцитах і лімфоцитах.
Відомо, що окремі клітини зберігають особливості клітинної поверхні,
властиві їм в організмі. Для нормального виконання своїх функцій клітини
повинні мати стабільний електричний заряд, який обумовлюється хімічною
структурою їх поверхні і складом навколишнього середовища. При
патологічних станах електричний заряд клітин може суттєво змінюватися як в
результаті зміни фізико-хімічної структури клітинної поверхні, так і внаслідок
порушення складу навколишнього середовища. У зв'язку з цим становить
інтерес вивчення електрокінетичних властивостей в доступних для дослідження
нативних клітинах в нормі і при патології. Патологічні процеси, що виникають
в організмі людини в зв'язку з системними захворюваннями, нерідко
виявляються в периферичних тканинах організму. Так, в якості об'єкта
дослідження давно з успіхом використовуються клітини крові – еритроцити і
лімфоцити, які відображають порушення метаболізму в різних органах і
тканинах. Аналіз наявних даних в цьому напрямку показав, що при системних
захворюваннях спостерігаються загальні зміни структурної організації
плазматичних мембран клітини, які визначають різну ступінь патологічного
процесу. Вивчення стану мембранних характеристик клітин необхідно для
більш точного виявлення механізму пошкодження мембран в кожному
конкретному випадку з метою використання цих показників для
індивідуального підходу до лікування хворих. У той же час використання
клітин крові для діагностичних цілей має певні недоліки: травматичність взяття
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зразка, неможливість багаторазових повторів, небезпечність зараження
СНІДом. Тому перед дослідниками стоїть завдання пошуку найбільш
адекватного об'єкта дослідження. Це і послужило передумовою даної тематики
проекту для оцінки електрокінетичних властивостей клітин буквального
епітелію, що дозволяє використовувати нативні клітини букального епітелію в
якості тестової системи для клініко-лабораторних обстежень хворих з різними
патологічними станами. Стан клітин букального епітелію відображає
патологічні зміни обмінного характеру, пов'язані із захворюваннями шкіри,
органів травлення, нейроендокринної, кровотворної та інших систем організму.
Такий підхід до вивчення ранніх симптомів поєднаних змін дозволяє
вирішувати питання своєчасної діагностики системних захворювань людини, їх
профілактики та терапії рецидивів.
Створена установка для вивчення електрокінетичних властивостей клітин
букального епітелію і служить вирішенням поставлених завдань для вивчення
електрокінетичних властивостей клітин букального епітелію і розроблений
метод оцінки морфофункціональних порушень клітин щодо зміни їх поведінки
в електричному полі. Переваги цієї тестової системи полягають в можливості
дослідження нативних клітин, швидкості проведення аналізу, інформативності
та відтворюваності результатів дослідження, що дозволяє стежити за
динамікою патологічного процесу.
Існуючі способи визначення електрокінетичної рухливості ядер клітин
букального епітелію були реалізовані за допомогою приладів з ручним
регулюванням струму за допомогою стабілізації напруги і ручного перемикання
полярності напруги. Їм притаманні тривалість і незручність проведення
досліджень.
Метою винаходу є підвищення точності кількісної оцінки, підвищення
надійності і зручності проведення досліджень, а також автоматизація процесів
дослідження. Пристрій складатється з предметного скла, джерела
електромагнітних коливань змінюваною частоти, мікроскопа-фотовідеокамери,
ЕОМ. Принцип роботи пристрою полягає у наступному: під предметне скло
розміщуються клітини букального епітелію, які надалі піддаються дії
електромагнітного поля створюваним джерелом електромагнітних коливань. Як
відомо, ядро клітини має негативний заряд, мембрана і внутрішня середа
позитивний, у наслідок чого, перебуваючи під впливом електоромагнітного
поля, відбуваються коливання ядра і самої клітини. Мікроскоп-фотовідеокамера
проводить реєстрацію коливань, обробка даних здійснюється за допомогою
ЕОМ. Сутність обробки полягає у визначенні контурів клітин і їх ядер та
визначення амплітуди зміщення їх відносно первинного положення. За
допомогою можливості зміни частоти можливі дослідження резонансних
властивостей клітини, природи їх іонного балансу
Список літератури:
1. Костюк, П.Г. Биофизика / П.Г. Костюк // Киев: Головное издательство. – 1988.

36

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

УДК 533.17
І.М. КОРЖОВ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.Є. ТВЕРИТНИКОВА, канд. іст. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Опис натурного моделювання роботи акустичної системи виявлення
витоків у газотранспортних трубопроводах
Стабільна, надійна та безвідмовна робота системи газопостачання
визначається технічним станом газопроводів. Порушення герметичності
газопроводів призводять до матеріальних збитків та до забруднення
навколишнього середовища. Використання систем виявлення витоків (СВВ)
допомагає мінімізувати втрати, здешевити та підвищити безпеку процесу
транспортування газу через газопроводи. СВВ на основі акустичних хвиль,
вловлюють та реєструють звукові хвилі, які утворюються при витоках. Основні
переваги системи полягають у високій чутливості виявлення, точності
визначення координат витоків, низькому відсотку помилкових спрацьовувань,
високій швидкості виявлення [1].
Спроможність виявлення витоків у акустичних системах характеризується
відношенням приймаючого потенціалу до ослаблення сигналу у середовищі. Це
найбільш загальний та комплексний параметр, який враховує не тільки
можливості приймача, а й особливості середовища. Потенціал виявлення – це
потенційна спроможність системи виявляти на вибраній відстані виток який
генерує сигнал, спектральна щільність якого дорівнює спектральній щільності
шуму та перешкод, при прийомі й приведену до місця встановлення сенсорів.
Потенціал виявлення дорівнює відношенню сигналу до шуму на виході
корелятору при однаковій відстані від витоку до сенсорів з вказаною
спектральною щільністю. При віддалені сенсорів від витоку кожен з сигналів
ослаблюється у А разів по потужності. Оскільки взаємно кореляційна функція в
потенціалі прийому вираховується по двом сигналам з двох сенсорів, напруга
кожного з яких зменшиться у √А разів, то величина головного максимуму
взаємно кореляційної функції, що визначає потенціал прийому та залежить від
добутку напруги двох сигналів, зменшиться в А разів [2].
Якщо сигнал від витоку в багато разів вищий по потужності за потужність
шумів та перешкод, то у цьому випадку напруга кожного з сигналів, що
приймаються зросте у корінь квадратний від відношення рівня сигналу та рівня
шумів разів. Величина головного максимуму взаємно кореляційної функції
збільшиться у величину відношення рівня сигналу та рівня шумів і відповідно у
стільки ж разів зросте потенціал виявлення. Це дає змогу збільшити відстань
між сенсорами. Таким чином можливо оцінити параметри витоку та відстані на
яких вони можуть бути виявлені.
Результати комп’ютерного моделювання показують реальну можливість
контролю трубопроводу на відстанях до декількох десятків кілометрів між
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датчиками. При практичному застосуванні дальність між датчиками буде дещо
менше, так як при моделюванні не враховані безліч факторів, що впливають [2].
Для отримання практичного підтвердження (або спростування) даних
комп’ютерного моделювання, а саме максимальну відстань між датчиками, час
виявлення, чутливість, необхідно провести практичний експеримент на
діючому газопроводі, але це небезпечно та дорого з економічної точки зору.
Таким чином задача заміни газопроводу на фізичну натурну модель для
експерименту, та створення такої моделі, актуальна з економічного боку та з
погляду безпеки.
У якості фізичної моделі трубопроводу можливо використовувати лінійну
трубу з повітрям під тиском. Заміна природного газу на повітря несе за собою
поліпшення безпеки експерименту та його економічну ціну, але вносить
похибку, так як повітря та природний газ мають різні параметри, такі як
швидкість звуку та залежність коефіцієнту поглинання акустичних коливань від
частоти. Але так як у математичній та комп’ютерній моделях розглядається сам
трубопровід як середовище розповсюдження акустичних хвиль та акустичні
сенсори встановлюються на трубу зовні, а параметри реальних витоків апріорно
невідомі, це дає змогу знехтувати похибкою від такою заміни. У той же час
такий підхід до експерименту не дає змогу оцінити вплив всіх вище згаданих
факторів на роботу системи, але цей недолік не заперечує головній цілі, що
полягає в практичному підтвердженні (або спростуванні) даних комп’ютерного
моделювання. Також таке натурне моделювання дає змогу оцінити властивості
різних акустичних сенсорів, та вплив зовнішнього середовища, перешкод і
шумів на їх працездатність та проводити спостереження без обмежень у часі,
що на реальному газопроводі майже не можливо.
Комп’ютерна модель вказує на можливість встановлення датчиків на
відстанях до декількох десятків кілометрів, та для експерименту з економічної
точки зору доцільне використання не повно розмірного шматку газопроводу,
достатньо всього декількох метрів, але це можливо при умові, що матеріал
труби буде максимально близько схожий на реальний газопровід. При
дотримані цієї умови можливо оцінити параметри розповсюдження сигналу у
трубопроводі, та розрахувати з визначеною довірчою ймовірністю відстань між
сенсорами, для підтвердження даних комп’ютерного моделювання.
Приведений опис натурного моделювання має свої переваги та недоліки,
але дає змогу досягнути поставленої мети експерименту, та дає змогу провести
його з точки зору безпеки та економічної ціни.
Список літератури:
1. Кутуков, С.Е. Проблема повышения чувствительности, надёжности и
быстродействия систем обнаружения утечек в трубопроводах/ С.Е. Кутуков //
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Регресійний аналіз результатів спостережень іоносфери за допомогою
радіофізичних методів
Необхідність вивчення іоносфери, іонізованої частини атмосфери,
пов’язана з ефективністю функціонування супутникових систем радіозв’язку і
координатно-часового забезпечення та з тенденцією розробки радарів із
синтезованою апертурою, які використовують все більш низькі частоти
радіохвиль. При цьому для спостереження іоносфери використовують такі
методи, як метод мас-спектрометрії (мас-спектрометри на ракетах та штучних
супутниках Землі (ШСЗ)), радіофізичні методи вертикального та похилого
зондування [1].
Однак найбільш інформативним радіофізичним методом є метод
некогерентного розсіяння радіохвиль. Зазвичай у методі некогерентного
розсіяння вимірюється висотний профіль потужності Pc розсіяного сигналу та
його автокореляційної функції (частотного спектру потужності Sc(ω)). За
залежністю Pc(z) шляхом калібрування отримують профілі N(z). З
автокореляційної функції (Sc(ω)) обчислюють температури електронів та іонів,
швидкість руху плазми, щільність електричного току, напруженість
іоносферного електричного поля, масу переважаючого іону. У нижній
іоносфері вдається отримати відомості про частоту зіткнень, часу становлення
N, відношенні концентрації негативних іонів до концентрації електронів. Метод
некогерентного розсіяння є комплексним методом діагностики іоносфери в
широкому діапазоні висот (від 70 до 10000 км).
В роботі наведені методики регресійного аналізу залежностей головних
параметрів іоносферної плазми (температур електронів та іонів, відносного
вмісту іонів різних сортів, концентрації електронів, швидкості руху плазми
тощо), отриманих за допомогою радара некогерентного розсіяння Інституту
іоносфери (Зміїв, Харківська обл., Україна), від індексів сонячної та
геомагнітної активності [2].
Для зберігання аналізованих даних та зручного доступу до них
пропонується використовувати базу даних). Подібна база даних вже працює в
Інституті іоносфери НАН і МОН України [3]. У ній містяться дані вимірювань,
отриманих за допомогою радара некогерентного розсіяння Інституту
іоносфери, за період з 2006 року. База даних заснована на системах управління
базами даних (СУБД) PostgreSQL, програми візуалізації даних gnuplot, вебсервера Apache, архіватора 7-zip, а також оригінального програмного
забезпечення, написаного з використанням фреймворка Qt, в якому
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реалізуються основні етапи обробки даних радара некогерентного розсіяння. В
якості операційної системи використовується Ubuntu Server. Система обробки
даних радара некогерентного розсіяння, яка працює на стороні сервера,
відповідно до запитів користувача отримує дані з бази даних і розраховує
параметри іоносфери.
Фінальною стадією роботи програми є візуалізація результатів за
допомогою пакета gnuplot та експорт текстової частини інформації у
форматі XML.
База даних, що розробляється, на відміну від існуючої, буде містити дані,
які є результатами не експрес-обробки, а більш ретельного аналізу, виконаного
за допомогою пакету програм UPRISE (Unified Processing of the Results of
Incoherent Scatter Experiments) [4].
Для роботи з базою жаних розробляється програмне забезпечення для
імпорту та експорту даних, а також безпосередньо регресійного аналізу –
статистичного методу дослідження впливу однієї або кількох незалежних
змінних (регресорів) X1, X2, X3, …, Xn на залежну (критеріальну) змінну Y –
ціллю якого є визначення наявності та характеру зв’язку між змінними,
визначення ступеню детермінованості варіації критеріальної змінної
предикторами, прогнозування значення залежної змінної за допомогою
незалежної, визначення внеску незалежних змінних у варіацію залежної.
Результати регресійного аналізу надалі будуть використовуватись в якості
вихідних даних для кореляційного аналізу з метою виявлення закономірностей і
зв’язків між різними параметрами іоносфери, а також більш глибокого
вивчення природи іоносферних явищ.
Список літератури:
1. Черногор Л. Ф. Дистанционное радиозондирование атмосферы и космоса: Учебное
пособие / Л. Ф. Черногор. // Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина. – 2009. – 500 с.
2. Костин Р. В. Анализ зависимости характеристик ионосферной плазмы от индексов
солнечной и магнитной активности / Р. В. Костин, Д. В. Котов // – Международная научная
конференция MicroCAD: Секція №17 – Навколоземний космічний простір. Радіофізика та
іоносфера. – НТУ "ХПИ". – 2014. – С. 239.
3. Мирошников А. Е.
Практическая
реализация
обработки
данных
радара
некогерентного рассеяния Института ионосферы / А. Е. Мирошников, А. В. Богомаз //
Актуальные проблемы автоматики и приборостроения Украины: материалы Науч.-техн.
конфер. студентов, аспирантов и молодых учёных, 12–13 дек. 2013 г. – Харьков:
НТУ «ХПИ». – 2013. – С. 63–66.
4. Богомаз А. В. Пакет программ нового поколения для обработки данных радаров
некогерентного рассеяния Unified Processing of the Results of Incoherent Scatter Experiments
(UPRISE) / А. В. Богомаз, Д. В. Котов // Вестник Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. –
№ 28 (1001). – С. 29–37.
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УДК 543.552.054.1
А.В. ЛАТИШЕВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.П. ДАВИДЕНКО, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Вивчення нових вольтамперометричних методів аналізу складу
розчинів
На сучасному етапі вольтамперометрія перебуває в стані активного
розвитку у сфері аналітичного контролю. У зв'язку з технічним прогресом ця
тема дуже актуальна, з'являються нові методи, обладнання та способи обробки
даних, які дозволяють з високою точністю оцінити наявність речовин в
різноманітних розчинах.
Метою роботи є вивчення та аналіз нововведень у вольтамперометрії та
пошук найліпшого способу обробки даних.
Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:
- розглянути варіативність класичних методів вольтамперометрії;
- визначити точки сходження і розбіжності способів обробки даних по
отриманню результатів досліду;
- ознайомитися з автоматизованими пристроями для проведення
вольтамперометричного аналізу.
Проведене дослідження показало, що інверсійна вольтамперометрія – один
з високочутливих і експресних сучасних методів визначення неорганічних і
органічних речовин.
Інверсійна вольтамперометрія на сьогоднішній день застосовується для
визначення іонів металів і органічних сполук в різних хімічних, природних,
металургійних, геологічних, біологічних, біохімічних, фармацевтичних та
клінічних об'єктах.
Інверсійна вольтамперометрія має низку переваг перед іншими методами:
- можливість визначення значного числа неорганічних і органічних
поєднань (більше 40 елементів);
- можливість одночасного визначення декількох компонентів в широкому
діапазоні концентрацій;
- легкість комп'ютеризації та автоматизації аналітичних визначень.
Порівняння способів обробки даних довело, що кожен з них має низку
позитивних якостей і використання того чи іншого способу залежить від умов
аналізу.
Список літератури:
1. Власов, Ю.Г. Электронный язык – системы химических сенсоров для анализа водных
сред / Ю.Г. Власов, А.В. Легін, А.М. Рудницька // М.:Російський хім. журн. – 2008. – Т. 52 –
С. 101.
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УДК 621.74
Ю.О. МАРЧЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
І.І. ТОПОЛОВ, ст. викл., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Розробка системи контролю рівня розплаву металу в
жорстких умовах застосування
Метою роботи є аналіз технології ливарного виробництва та розробка
підсистеми автоматизації процесу контролю рівня розплаву металу у
плавильному тиглі, та забезпечення автоматичного завантаження останнього у
процесі безперервного лиття металу на невеликих і середніх підприємствах.
У роботі проведено аналіз існуючих методів виміру рівня розплавленого
металу в тиглі. За основу аналізу обрано метод, який є максимально
адаптованим до жорстких умов ливарного виробництва й дозволяє одержати
мінімальну похибку виміру заданого параметру. В основу методу покладено
такий алгоритм роботи, при якому відбувається постійний моніторинг показань
трьох радарних датчиків рівня. Датчики повинні бути розташовані на
заздалегідь визначеному початковому рівні зверху плавильного тиглю та
позиціоновані таким чином, щоб плями контакту скануючого променя
випромінювача радарних датчиків на поверхні контрольованого середовища
були розташовані на однаковій відстані від центру тигля, а кутовий зсув між
ними був 120 градусів. Тоді при отриманні однакових показників від усіх трьох
радарних датчиків та підтвердження від термоперетворювача, встановленого на
плавильному тиглю, показників, які свідчать про необхідну температуру
розплаву, можна бути певним, що весь брухт металу розплавлений і показники
радарних датчиків можна перерахувати в рівень розплаву. Подалі, якщо
чинного рівня достатньо, продовжити техпроцес, якщо ні – провести
довантаження.
Використання радарного датчика, оснащеного рупорним відбивачем і
термо-ізолюючими екранами, зумовлено здатністю останнього вимірювати
рівень агресивних середовищ в широкому температурному діапазоні.
Також розроблена технологічна оснастка у вигляді карусельного
транспортеру, яка з мінімальними змінами штатного обладнання буде
забезпечувати процес автоматичного наповнення плавильного тиглю з
контролем рівня завантаження.
Розроблена підсистема контролю завантаження тиглю та рівня розплаву
металу допоможе автоматизувати частину процесу ливарного виробництва та
якомога зменшити зайнятість людини у небезпечному виробництві.
Список літератури:
1. ГОСТ 12.1.038-88:2008. ССБТ. Допустимі рівні напруги дотиків. − 2008.
2. Базакуца, В.А. Фізичні величини та їх одиниці : навч. посібник / В.А. Базакуца, О.П.
Сук // Харків: ХДПУ. – 1988. – С. 308.
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УДК 621.314
О.В.МАЦАК, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
М.І.ОПРИШКІНА, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Аналіз оцінки похибок нелінійності дробово-раціональних функцій
перетворення
При експлуатації ВП виникає проблема втрати вимірювальної інформації,
або зниження рівня її достовірності внаслідок поступової зміни метрологічних
характеристик елементів системи. Відновити цю інформацію неможливо.
Підвищення якості вимірювань досягається зменшенням усіх складових
похибок, причинами яких є внутрішні та зовнішні впливові величини. До цих
факторів належать умови експлуатації, неінформативні параметрів вхідних
сигналів а також зміна параметрів окремих елементів, спричинена старінням.
Таким чином, підвищення точності систем контролю є актуальною
задачею для сучасного економічного стану багатьох виробництв. Подальший
розвиток теоретичних основ тестових методів та детальний аналіз похибок
дозволить у значній мірі заощадити матеріальні та технічні ресурси шляхом
подовження терміну служби ВП.
У роботі запропоновано метод аналізу похибок нелінійності операторів
корекції різних структур для давачів з дробово-раціональними функціями
перетворення (ДРФП). Вона полягає у тому, що:
1) вибирається модель узагальненого оператора корекції, наприклад
21
1
 *1  1 , 1 ,   ;   2 1 для ДРФП y  a0  a1 x
:  *1  
;
2
1    1  1   
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5) отримують оператор для даної моделі, що дозволить оцінити похибку
нелінійності. Для цього необхідно (3) підставити у формулу похідної (2), а
отриманий результат дасть змогу визначити диференційний коефіцієнт
чутливості (1).
Для дослідження лінеаризуючих властивостей РРМ для ДРФП
запропоновано оцінювати окремо дві складові похибки не лінійності.
Перша складова. При проектуванні пристроїв, що мають у своєму складі
ЕВП з ДРФП, як правило приймається допущення, що ФП має «ідеальний»
характер і майже не відрізняється від y=a0+a1/x. Але у реальних умовах
експлуатації завдяки впливу зовнішнього середовища, факторів старіння, тощо,
ФП може змінюватися і суттєво відрізнятися від номінальної (приписаної).
Припустимо, що реальна функція відрізняється від номінальної на
квадратичний a2/x2 та кубічний a3/x3 додатки. А також у процесі експлуатації
можуть змінюватися коефіцієнти a0, a1, a2, a3.
Друга складова. Виникає за рахунок нелінійності оператора корекції  .
Оцінити цю складову похибки пропонується за допомогою розкладання функції
перетворення у ряд Тейлора

n1  n1
f  x     f  x   f '  x   ... 
f
x .
1!
 n  1!
Отримано реляційно-різницевий оператор корекції:   y20 y10 .



2  1  2 x 

.
1  1 x  1 

(4)

Формула (4) дозволяє оцінити похибку нелінійності різницево-реляційного
оператора корекції  . З графіків, отриманих у роботі зроблено висновок, що не
залежно від кількості доданків ДРФП та величини коефіцієнтів аі значення
тестових впливів для зменшення похибки нелінійності необхідно вибирати
якомога меншими відносно значень вимірюваних сигналів. Величина тесту
обмежується можливостями блоку формування тестів та розрядністю АЦП.
Список літератури:
1. Кондрашов, С. І. Тестовий метод підвищення точності електричних вимірювальних
перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення / С. І.
Кондрашов, М. І.Опришкіна // «Український метрологічний журнал». – Харків:ННЦ
«Інститут метрології». – 2009. – №2 – С. 51-56.
2. Кондрашов, С. І. Лінеаризація оператора корекції похибок вимірювального
перетворювача методом гіпербол / С .І. Кондрашов, Ю. О. Скрипник, М. І. Опришкіна // VІ
МНТК "Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2008)" Праці конференції у 2-х
томах. – Харків: ННЦ "Інститут метрології". – 2008. Т.2. – С. 297-300.
3. Кондрашов, С. І. Аналіз похибки нелінійності функціональних операторів / С. И.
Кондрашов, Т. В. Чунихина // Вісник Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автоматика та
приладобудування. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – № 9 – С. 67-73.
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УДК 612.17
С.В. МІШИНА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.П. ДАВИДЕНКО, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Аналіз серцевих сигналів за допомогою фонокардіографічної системи
Фонокардіографія (ФКГ) – неінвазивний безпечний та не маючий ніяких
протипоказань метод графічної реєстрації тонів та шумів серця, найбільше
використовується для діагностики вроджених та набутих пороків серця. ФКГ
дозволяє об’єктивізувати багату симптоматику, що виявляється при
аускультації серця, а також надає можливість точно визначити час появи того
чи іншого феномену.
У роботі розглянутий спосіб моделювання фонокардіографічних даних з
подальшою їх обробкою у пакеті LabView. У якості прототипу регістратору
даних тонів серця запропонований проект, структурна схема якого зображена
на рис. 1.

Рис. 1 – Структурна схема реєстратора
Сигнал від мікрофону (1) поступає на підсилювач (2), далі на групу
смугових фільтрів (3), аналізатор спектру (4) та осцилограф (5). Вимоги, що
подаються до характеристик реєструвального устаткування, дозволяють
використовувати звукову карту комп’ютеру для створення варіанту макета
регістратора тонів та шумів серця.
У зв’язку з постійним зростанням вартості спеціалізованого медичного
діагностичного устаткування та спаданням вартості комп’ютерів, використання
технології LabView дозволить розробникам використовувати ці обставини в
інтересах здоров’я людей.
Список літератури:
1. Рангайян, Р. М. Анализ
М.:ФИЗМАТЛИТ. – 2007. – С. 440.
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УДК 621.317.799
О.Є. НЕСТЕРЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.Л. ХАРЧЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Однофазний вимірювач параметрів електричної мережі
Сьогодення неможливо уявити без використання електроенергії.
Електроенергія необхідна в усіх сферах життя, вона використовується як на
виробництві, так і в побуті. Електропостачання характеризується надійністю та
якістю. Передусім, це якість електроенергії, на яку впливають різноманітні
порушення і спотворення напруги живлення.
Одним з найважливіших компонентів ринку електроенергії є його
інструментальне забезпечення, яке являє собою сукупність систем, приладів,
каналів зв'язку і т. п. для контролю і управління параметрами
енергоспоживання. Головне завдання на сьогоднішній день є економічне
використання існуючого електричного обладнання та розробка нового з
поліпшеними параметрами.
Вимірювання струму, опору, напруги і навіть звичайна перевірка дрота на
обрив або придатність батареї не обійдеться без використання вимірювальних
приладів [1].
У лічильниках відбувається перетворення аналогових сигналів датчиків
струму і напруги в цифрові величини, на підставі яких обчислюється
потужність, споживана енергія і ряд інших параметрів. Всі дані зберігаються в
енергонезалежній пам'яті лічильників.
Сучасні лічильники електроенергії обладнані системами контролю та
захисту від несанкціонованого доступу.
Високу точність та швидкодію мають цифрові вимірювачі R, C, L, які
будують на принципі прямого перетворення параметрів комплексного опору в
пропорційні значення напруги, частоти або інтервалу часу з подальшим
аналого- цифровим перетворенням цих проміжних величин і вимірюванням їх
значень. Цей принцип покладено в основу побудови універсальних
вимірювальних приладів – мультиметрів.
Нерідко потрібно виміряти одночасно струм, напругу і потужність того чи
іншого електрообладнання. Для вирішення цих завдань існують спеціальні
прилади - ватметри і універсальні вольт-ампер-фазометри, але такі прилади
далеко не завжди показують всі параметри відразу.
Досить часто зустрічаються дуже прості і дешеві конструкції, наприклад,
електронний фазометр [2], але вони дуже вузькоспеціалізовані (так фазометр
вимірює тільки кут зсуву фаз між напругою і струмом).
Фірма AnalogDevices пропонує цілий спектр різних електровимірювальних
мікросхем, призначених для побудови електролічильників та рішення інших
електровимірювальних завдань.
Фірма Atmel публікує в якості одного з прикладів використання МК AVR
опис конструкції лічильника електроенергії на доступній елементній базі - МК
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AVR465 [3], який показує спожиту потужність на електромеханічному
лічильнику.
Мікросхема AVR465 – однофазний вимірювач параметрів електричної
мережі з логікою детектування зміни зовнішньої схеми підключення. З його
допомогою можна виміряти активну потужність, струм і напругу в
однофазному середовищі розповсюдження. Він відрізняється від звичайних
однофазних лічильників тим, що для вимірювання активної потужності в
реальному часі використовує два датчики струму [4]. Він дозволяє виявити
сигнал, і дозволяє оцінити його, враховуючи навіть зовнішні спроби
несанкціонованого доступу. Як правило зміна зовнішньої схеми підключення
відбувається з метою зменшення рахунків на електроенергію.
Будь-який сигнал перед виміром необхідно нормувати - тобто привести
його до допустимого діапазону та іншим параметрам використовуваного
вимірювального вузла. Апаратна частина лічильника електроенергії
складається з блоку живлення, аналогової передньої частини, мікроконтролера і
інтерфейсу.
Всі вимірювання мікроконтролера здійснюються в цифровому вигляді і
результати вимірювань доступні у вигляді частотно-модульованих імпульсних
виходів і як текстові значення, доступні через USART-інтерфейс. Це дозволяє
використовувати конструкцію в економічно ефективних додатках, заснованих
на механічних лічильниках. Крім того, пристрій легко вміщує більше
комп'ютеризованих додатків з такими функціями, як дистанційне зчитування
показань (AMR), запит запису та інші.
Достоїнствами пристрої є: повна гальванічна розв'язка від мережі, в якій
проводиться вимірювання, можливість живлення від будь-якого джерела (блоку
живлення, батарейки, USB-порту комп'ютера тощо), широкий діапазон
налаштувань, доступна елементна база, великий спектр вимірюваних величин,
можливість передачі результатів вимірювань в інші обчислювальні системи
(наприклад, в персональний комп'ютер) [1].
Вимірювачі параметрів електричних мереж дозволяють вимірювати
параметри мереж живлення, як у промислових зонах, так і сферах ЖКГ,
побутовому секторі та інших об'єктах народного господарства. Прилади
дозволяють вимірювати в реальному часі такі параметри як напруга, струм і
потужність.
Список літератури:
1. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей
ХXІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (15-17 жовтня 2014 р., Харків) / за
ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – С. 134.
2. Бутаев, В. Электронный фазометр / В. Бутаев // Радио. –1990. – №5. – С. 56-58.
3. Atmel AVR465: Single-Phase Power/Energy Meter with Tamper Detection.
4. Современные промышленные датчики тока /Современная электроника. – 2004. –
№10.
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Р.Ю. НІКІШИН, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.І. РОГАЧОВ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Квазіоптимальне управління двигуном постійного струму за
середньоквадратичним критерієм
Електричні машини постійного струму застосовуються в різних галузях
промисловості. Значне поширення електродвигунів постійного струму
пояснюється їх високими пусковим, гальмівним і перевантажувальним
моментами, порівняно високою швидкодією, що важливо під час реверсування і
гальмування, можливістю плавного регулювання частоти обертання.
Метою роботи є дослідження середньоквадратичного критерію якості,
мінімізація якого дозволить знизити енерговитрати при збереженні
продуктивності механізму або скоротити час роботи при обмеженні втрат
енергії. Знайдені закони управління, при яких мінімізуються втрати енергії в
якірному ланцюгу електропривода, мінімізован квадратичний функціонал:
k

J

2
2
 i      u  . , де 

= 1 / k 2.

0

Близькість одержаних квазіоптимальних рішень залежить від величини k 2.
Чим більше k 2, тим менше різниця між цими рішеннями, але тим більше стає
максимальне значення управління u  , що може привести до порушення умови
u    u макс .У зв'язку з цим експериментальним шляхом зроблено добір
максимального значення k2, при якому u(τ) ще не перевищує допустимої
величини. При цьому коефіцієнт змінювався у всьому реальному діапазоні при
постійній величині переміщення. У табл. 1 представлені розраховані дані втрат
при квазіоптимальном керуванні.
Таблиця 1– Розраховані дані втрат енергії при квазіоптимальному
керуванні
βм
q
k
τk

0,003
1000
15

0,1
0,00122
4140
20

0,000625
11500
25

0,076
37,3
15

0,5
0,031
162
20

0,016
450
25

1,0
0,309
8,4
15

В ході проведених досліджень знайдене оптимальне керування, яке
дозволяє знизити енерговитрати при збереженні продуктивності механізму.
Список літератури:
1 Онищенко,Г.Б. Электрический привод/ Г.Б. Онищенко//М.:Академия. – 2003.– С. 44.
2 Белов, М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных
механизмов и технологических комплексов / М.П. Белов, А.Д. Новиков //М.: Академия – 2007.
– C. 576.
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А.Ю. ПАЛИВОДА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
В.О. КОТЛЯРОВ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Оптимізація програмного забезпечення цифрової обробки сигналів
Радіосигнали широко використовуються в наші дні для передачі даних,
дистанційного аналізу, зокрема іоносфери Землі. Первинні радіосигнальні дані
потребують обробки для виділення потрібних даних зі спектру усіх прийнятих
сигналів та шумів. Для цифрової обробки радіосигналів необхідне
використання вузько спеціалізованих сигнальних процесорів (DSP) та
процесорних систем. Зумовлено це тим, що оброблювати необхідно великі
об’єми даних за допомогою складних алгоритмів.
Часто спеціалізовані процесори, в силу своєї вузької сфери застосування,
не мають оптимізуючого транслятора мов високого рівня, або взагалі не мають
транслятора такої мови. В зв’язку з цим, створення програмного забезпечення
потребує ручної оптимізації коду або створення власного транслятора для
кожної використовуваної платформи [1].
Проблема оптимізації є вузьким місцем в процесі створення програмного
забезпечення, оскільки ручна оптимізація мало ефективна, потребує багато часу
та високої кваліфікації виконавців. Використання компіляторів загального
призначення, таких як GNU GCC, не дає очікуваного результату, оскільки для
створення найбільш оптимального машинного коду потрібно використовувати
всі можливості цільової процесорної платформи.
Система команд сигнальних процесорів має в своєму складі, окрім
звичайної цілочисельної арифметики, арифметику з фіксованою комою, SIMDінструкції, апаратний цикл ділення, блоки паралельного обчислення. Тому
пристосування процесу трансляції до конкретної платформи допомагає
отримати більш ефективний результат, ніж обмеження використанням
загального набору команд.
Для вирішення цієї проблеми необхідно автоматизувати процес
оптимізації, в тому числі, використовуючи алгоритми оптимізуючих
трансляторів, спеціалізований набір команд цільової платформи та різні
класичні методи оптимізації.
Ціллю роботи являється дослідження методів оптимізації та створення
засобів автоматизації процесу оптимізації програмного забезпечення цифрової
обробки сигналів.
Програмне забезпечення цифрової обробки сигналів здебільшого
складається з стандартних математичних алгоритмів. Тому важливим і
необхідним є вирішення проблеми оптимізації окремих алгоритмів таких, як
пряме та зворотне перетворення Фур’є, згортка сигналів, КІХ та БІХ фільтри,
нормалізація сигналу, передискретизація, еквалізація, розрахунки даних,
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більших ніж розрядність процесора, алгоритм ділення та інші, як у складі
транслятора, так і у вигляді окремих інструментів.
Метою оптимізації є задоволення деякого набору критеріїв таких, як обсяг
використаної пам’яті, швидкість виконання програми, точність результату [2].
Типовими методами оптимізації є:
1) оптимізація потоків даних, що забезпечує оптимальне розміщення
потоку даних відносно потоку управління шляхом виявлення суміжних
процесів;
2) оптимізація циклів, яка шляхом аналізу виносить за цикл статичні
калькуляції, об’єднує цикли, що виконуються однакову кількість разів над
спорідненими даними, розділяє один цикл на декілька, зменшуючи накладні
затрати, SSA-оптимізація, що робить умовне періодичне об’єднання потоків
управління для сходження графу управління [3].
Для конкретного цільового процесора деякі методи та прийоми оптимізації
дають кращий результат, ніж інші. Тому, для ефективної оптимізації для різних
процесорних систем та різних алгоритмів обробки, необхідно використовувати
різні методи та прийоми, що дають найкращий результат [4].
Алгоритми цифрової обробки сигналів наглядніше представляти у вигляді
схем тракту послідовної обробки. Використання графічних середовищ
швидкого прототипування, таких як Matlab Simulink, дозволяє створювати
модель тракту обробки, перевіряти та відлагоджувати створену систему.
Модель створену в Matlab Simulink, за допомогою засобів генерації коду Matlab
RealTime Workshop
створюється не оптимальний код, який потребує
оптимізації для застосування на цільовій платформі. Використання методів
автоматичної оптимізації значно скорочує процес розробки програмного
забезпечення цифрової обробки сигналів.
Для автоматизації процесу застосування методів оптимізації коду до
поставленої задачі проведена класифікація цільових процесорних платформ,
класифікація варіантів рішень проблеми оптимізації конкретних алгоритмів та
виявлений оптимальний набір критеріїв класифікації, що забезпечує
ефективний вибір прийомів оптимізації для заданого набору «цільова
платформа – алгоритм».
Список літератури:
1. Wei Qin. Architecture Description Languages for Retargetable Compilation / Wei Qin,
Sharad Malik // Department of Electrical Engineering Princeton University. – 2008.
2. Jack W. Crenshaw. Compiler Building Tutorial / Jack W. Crenshaw // Auburn University. –
1988.
3. Priti Shankar. The Compiler Design Handbook: Optimizations and Machine Code
Generation, Second Edition / Y. N. Srikant, Priti Shankar// CRC Press, Inc. – 2007.
4. David R. Hanson. A Retargetable C Compiler: Design and Implementation / David R.
Hanson // Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. – 1995.
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А. И. ГАПОН, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Программно-аппаратный комплекс для управления
промышленным инкубатором
Современная сельскохозяйственная отрасль, в том числе и птицеводство,
могут активно развиваться при условии внедрения, во все этапы производства,
микропроцессорной и электронной техники. На данный момент проблема
разработки системы автоматического управления технологическим процессом
выращивания птенцов из яиц различных пород птицы, которая позволяет
существенно повысить качество выходной продукции, снизить потери и
затраты, является весьма актуальной задачей.
Данная система предназначена для управления температурным и
влажностным режимами, также служит для переворота лотков, это необходимо,
чтобы зародыши нормально развивались. Система оснащена различного типа
датчиками, с помощью которых собирается необходимая информация, которая
потом поступает в контроллер, это: температура в термокамере, влажность
воздуха, датчик работы вентилятора, датчик открытия двери термокамеры,
закрыты ли двери. Помимо всей собранной информации контроллер учитывает
еще день цикла, так как на определенных этапах развития зародыша, особенно
на последних его днях, яйцо само начинает выделять тепло и необходимо
изменять климатический режим в инкубаторе для благополучного
развития птицы.
Особенность этой системы в том, что здесь процессы протекают
достаточно долго, для курицы 21 день, утка, индейка – 27, перепелка – 17, и
любое резкое изменение, например температуры, может негативно повлиять на
качество выходной продукции, поэтому для этой системы необходимо
обеспечить бесперебойное питание.
Для решения задачи автоматизации данного технологического процесса
было предложено использовать микроконтроллерный комплекс, в состав
которого входят: микроконтроллер, цифровые датчики температуры,
влажности, состояние нагревателей, дверей, поворотного механизма для
лотков, вентиляторов.
Для того чтобы выходная продукция была качественной и жизненные
процессы в яйце протекали благополучно, необходимо на определенных днях
цикла соблюдать установленные нормы основных параметров: температуры и
влажности воздуха. Данная система обеспечивает поддержания заданной
температуры на уровне 36,9-38,0 °С и влажность воздуха 46-70%. В начале
инкубации необходим лучший обогрев с сохранением в яйцах воды. Этого
достигают поддерживанием в инкубаторе более высокой температуры 37,838,0 °С и повышенной влажности 64-68%, иногда при незначительном
ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

51

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

воздухообмене. В средние дни инкубации обогрев и влажность уменьшают
(температура 37,2-37,4 °С, влажность 46-55%), а воздухообмен увеличивают.
Особенно тщательно следят за влажностью воздуха, так как эмбрион и его
оболочки уже достаточно развиты. В это время яйца начинают выделять уже
достаточное количество тепла. В последний период инкубации, особенно во
время вывода, температура внутри яйца ещё более возрастает, превышая на 3-4
0С температуру воздуха в инкубаторе. Поэтому непосредственно перед
выводом эмбрион требует меньше тепла, значительно большего воздухообмена
и повышенной влажности (температура 36,9-37,1 °С, влажность 64-70 %). При
этом на весь за весь период инкубации лотки переворачивают на 900
каждый час.
Специфика
технологического
процесса
определяется
большой
длительностью до 27 суток и небольшим объемом вычислений. По этому
основным требование к системе является высокая надежность. С учетом
вышесказанного, конструктивно контроллер выполнен на отдельной печатной
плате, которая монтируется на передней панели блока инкубатора под
фальшпанелью. Клавиатура и средства сигнализации и индикации монтируются
отдельно.
Информация о состоянии объекта управления и протекания
технологического процесса передаются на внешний верхний уровень
автоматизированных
систем
управления,
в
виде
графиков
температуры/влажности или наличие/отсутствие аварии.
Для управления данный программно-аппаратным комплексом был
подобран микроконтроллер корпорации Atmel – ATmega16. Исходя из
особенностей технологического процесса – это длительность цикла
выращивания птицы – было разработано специальное программного
обеспечение. Особенность его в том, что программа проводит самодиагностику
системы каждые 60 секунд на наличие сбоев или зависания, тем самым
обеспечивает высокую надежность и качество выходной продукции.
Таким образом, хотелось бы отметить, что данное разработанное
устройство отличается дешевизной и простотой реализации, оно позволяет
увеличить количество и качество сельскохозяйственной птицы, а также
основным преимуществом является отсутствие аналогов на рынке Украины.
Список литературы:
1. Евстифеев, А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Тіny и Mega фирмы ATMEL, 2-е
изд, стер. /А.В. Евстифеев // М.: Издательский дом «Додэка-ХХI». – 2005. –С. 560.
2. Волков, А.А. Организация и технология инкубации яиц сельскохозяйственной птицы.
Учебник для среднего сельского профессионально-технического училища / А.А. Волков // М.:
«Высшая школа». – 1977. – С. 152.
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УДК 004.921
А.Ю. ПОПОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.Г. ВАСИЛЬЧЕНКОВ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків,
Україна
Програмне забезпечення для дослідження велоергометра
в реальному масштабі часу
Патологія серця і судин у наш час виявляється чи не у кожної людини.
Основними факторами ризику хвороб серця та інсульту є неправильне
харчування, фізична інертність і вживання тютюну. Така поведінка призводить
до ішемічної хвороби серця і хвороби судин головного мозку. Одним з методів
діагностики захворювання серця є велоергометрія (ВЕМ). ВЕМ полягає в
проведенні дослідження під час фізичного навантаження на спеціальному
велосипеді – велоергометрі. ВЕМ застосовується для виявлення початкових
стадій і прихованих форм ішемічної хвороби серця, а також для визначення
індивідуальної толерантності до фізичного навантаження. Проведення ЕКГ з
навантаженням відбувається за допомогою закріплених електродів на тілі
пацієнта. Пацієнту задається певне фізичне навантаження (крутити педалі
велоергометра або бігти по рухомій доріжці), яке поступово збільшується.
Одночасно фіксується ЕКГ і показники артеріального тиску. Хворого просять
повідомляти про появу болю, інших відчуттів під час тесту. При припиненні
навантаження (у зв'язку з болем, втомою пацієнта, при досягненні певної
частоти серцевих скорочень) ЕКГ і свідчення артеріального тиску продовжують
записуватися ще близько 10 хвилин.
Навантажувальні тести (велоергометрія, тредміл-тест) дозволяють
визначити реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження, ступінь
толерантності (витривалості) організму до фізичного навантаження, виявити
епізоди ішемії міокарда, порушення ритму серця, пов'язані з фізичною
активністю. ВЕМ та тредміл-тест виявляють зв'язок болю в грудній клітині зі
станом коронарного кровотоку або відсутність такої залежності. Адже біль
може бути обумовлена і не серцевими причинами.
Дуже важливо, що ЕКГ з навантаженням дозволяє кількісно виразити
ступінь недостатності коронарного кровотоку і адаптивні можливості
організму, зв'язавши їх з дозованим фізичним навантаженням, досягнутою
частотою серцевих скорочень, показниками артеріального тиску, ЕКГкартиною, а також відстеживши час відновлення серцевої діяльності і
артеріального тиску після припинення навантаження. Тобто з'являється
можливість об'єктивно оцінити динаміку розвитку захворювання і адекватність
проведеного лікування.
З метою поліпшення діагностики розробляється програмне забезпечення
для велоергометричного приладу. Одним з найбільш популярних
інструментальних засобів розробки програмного забезпечення є Visual Studio з
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компілятором мови C ++, яке виробляється фірмою Microsoft. На рис. 1
представлена реалізація проекту.

Рис. 1 – Схема реалізації проекту
З малюнка видно, що задаються особисті дані пацієнта, наприклад вік, за
якими формується набір тестових вправ, що подаються на велоергометр.
Навантаження можна змінювати діагностичним чином:
1) отриманням даних з датчиків (тиск, пульс, вага);
2) завданням набору тестових значень;
3) завданням різних параметрів.
В основі методу лежить той факт, що ішемія міокарда, що виникає при
фізичному навантаженні, супроводжується характерними змінами на ЕКГ
(депресією або елевацією сегмента ST, змінами зубців Т і/або R, порушеннями
серцевої провідності і/або збудливості, пов'язаними з фізичним
навантаженням).
На основі отриманих вимірів велоергометр видає дані для візуалізації, на
яких ми можемо побачити значення пульсу, тиску, картину ЕКГ пацієнта і
навантаження, яке було задано йому.
В ході проведених робіт для реалізації даного програмного продукту
обрана системі програмування Visual C ++. Цей інструментальний засіб має всі
необхідні властивості, а витрати на розробку програми будуть менше. Для
вирішення завдань, пов'язаних з програмуванням під Microsoft Windows обрана
бібліотека Direct3D, за допомогою якої можна реалізувати тривимірну модель
людини.
Список літератури:
1. Доброва, В.І. Біофізика та медична апаратура / В.І. Доброва, В. О. Тіманюк //
Київ:Професіонал. – 2006. - С. 200.
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УДК 004.5
Т.Ю. ПОТОПАХІНА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
А.В. ІВАШКО, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Алгоритми і програми для автоматичного аналізу якості ЕКГ
Електрокардіографія – методика реєстрації і дослідження електричних
полів, що утворюються при роботі серця. Електрокардіографія є відносно
недорогий, але ефективний метод електрофізіологічної інструментальної
діагностики в кардіології.
Прямим результатом електрокардіографії є здобуття електрокардіограми
(ЕКГ) – графічного представлення різниці потенціалів, що виникають в
результаті роботи серця. На ЕКГ відбивається усереднювання всіх векторів
потенціалів дії, що виникають в певний момент роботи серця.
Визначення частоти (пульс) і регулярності серцевих скорочень (наприклад,
екстрасистоли (позачергові скорочення), або випадання окремих скорочень –
аритмії). Показує гостре або хронічне пошкодження міокарду (інфаркт
міокарда, ішемія міокарда).
Виявляє порушення внутрішньосерцевої провідності (різні блокади). Дає
поняття про фізичний стан серця (гіпертрофія лівого шлуночку). Може дати
інформацію про позасерцеві захворювання, таких як тромбоемболія легеневої
артерії. Дозволяє видалено діагностувати гостру сердечну патологію (інфаркт
міокарда, ішемія міокарда).
Хвилі і зубці на стандартній ЕКГ відображають електричну активність
кліток міокарду і є віддзеркаленням процесів деполяризації і реполяризації, що
протікають в них. Проте запис електричних потенціалів здійснюється на
підставі не безпосередньо з клітки, а на підставі реєстрації різниці потенціалів з
поверхні тіла.
Електрофізіологічна будова вельми складна і для того, щоб уловити всі
електрофізіологічні зміни, що відбуваються в нім, необхідно використовувати
різні системи накладення електродів, які можуть дозволити виявити можливі
порушення в його роботі.
У стандартній клінічній електрокардіографії зазвичай реєструються 12
відведень. При деяких сучасних електрокардіологічних методах їх може бути у
декілька разів більше або менше.
Метою роботи є підвищення точності і надійності формування
діагностичних висновків про стан серцево-судинної системи людини в
приладах і системах безперервного кардіологічного спостереження за рахунок
розвитку нових комп'ютерних методів обробки електрокардіосигнала, а також
створення алгоритмічного і програмного забезпечення, що реалізовує ці
методи.
Для досягнення поставленої мети мають бути вирішені наступні завдання
дослідження:
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1) обгрунтування і розробка загальної логічної структури процесу обробки
і аналізу електрокардіосигнала в системах кардіологічного спостереження,
орієнтованою на досягнення кінцевої мети автоматичного аналізу і
забезпечення інформаційного узгодження всіх етапів обробки;
2) теоретичне і експериментальне обгрунтування вибору параметрів
процедур попередньої цифрової фільтрації електрокардіосигнала, що
реалізовують ефективне придушення перешкод і що дозволяють забезпечити
оптимальні умови для подальших стадій обробки і аналізу сигналу;
3) розробка
і
експериментальне
дослідження
ефективного
і
перешкодостійкого алгоритму виявлення шлуночкового комплексу ЕКГ, що
володіє здібністю до адаптації як до сигналу конкретного пацієнта, так і до
динамічно виникаючих змін електрокардіосигнала в ході тривалого
безперервного спостереження;
4) експериментальне дослідження статистичних і частотних властивостей
електрокардіосигнала з метою обгрунтування вибору інформативних ознак і
розробки вирішальних правил для створення алгоритму автоматичної
класифікації шлуночкових комплексів ЕКГ по видах їх морфологій;
5) експериментальне
дослідження
частотних
методів
аналізу
варіабельності серцевого ритму (ВСР) і артеріального тиску людини з метою
розробки нових процедур розрахунку спектральних параметрів, що дозволяють
отримувати математично коректні і статистично спроможні оцінки
спектральних параметрів вказаних сигналів в умовах можливої появи перешкод
і порушень стаціонарності аналізованих процесів;
6) створення нових програмно-алгоритмічних засобів, призначених для
використання в приладах і системах тривалого кардіологічного спостереження і
що забезпечують підвищення точності і надійності вирішення завдань
автоматичного аналізу ЕКС з метою здобуття значимої для діагностики
інформації про стан серцево-судинної системи людини.
Для вирішення поставлених теоретичних завдань використовувалися
методи математичної статистики, спектрального аналізу, математичного
моделювання, розпізнавання образів, аналізу випадкових процесів.
Розроблені алгоритми попередньої фільтрації ЕКГ, виявлення і
класифікації форм шлуночкових комплексів і методи аналізу ВСР . Вирішений
ряд проблем теоретичного характеру і створений комплекс методів цифрової
обробки і аналізу біомедичних сигналів, що дозволить розширити клас
аналізованих показників серцевої діяльності людини і підвищить якість і
надійність приладів і систем кардіологічного спостереження.
Список літератури:
1. Калініченко, А.Н. Про точність і достовірність спектральних методів розрахунку
показників варіабельності сердечного ритму / А.Н. Калініченко // Інформаційно-управляючі
системи. – 2007. - № 6. – С. 41-48.
2. Вальденберг, А.В. Моніторний контроль ЕКГ в інтенсивній терапії / А.В. Вальденберг,
А.Н. Калініченко // Світ медицини. – 1999. – № 2. – С. 42-45.
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Сучасні методи ідентифікації параметрів теплових об'єктів
В умовах великої вартості та дефіциту енергетичних ресурсів, методи
контролю, що дозволяють суттєво зменшити вартість виробництва без
зниження якості та проведення модернізацій матеріальної бази, стають одними
з найбільш важливих напрямків досліджень вчених в світі. Не менш важливими
є також методи контролю, що дозволяють зберігати якнайбільше теплової
енергії житлових приміщень, враховуючи присутність людей в приміщенні
(адже людина «виробляє» значну кількість теплової енергії), наявність
комп’ютерної техніки, роботу вентиляції, зовнішні фактори тощо.
Враховуючи складність побудови математичних моделей теплових
об’єктів, актуальним напрямком стає побудова моделей методами ідентифікації
об’єктів типу «grey / black box»[1]. Науковий інтерес представляють передусім
методи аналізу даних комп’ютерного моделювання. Адже вони дозволяють
виключити коштовні, а часто і дуже трудомісткі експерименти.
Представимо модель об’єкта у вигляді наступної структурної схеми.
ε1

P

ε2

R
ξ

u

A

ν
B

y

Рис. 1 – Структурна схема об’єкта ідентифікації
Вхідні сигнали можуть буту подані на вхід об’єкту спеціально (активний
експеримент), або можуть існувати в системі як керуючі чи обурюючі впливи
(пасивний експеримент). Також систему діють сигнали похибок (ε1 та ε2), що
являють собою випадкові процеси типу білого шуму [2]. A, B, C, D – оператори,
в одних випадках їх вид невідомий, у інших відомий, але невідомі параметри.
За результатами комп’ютерного моделювання виявлені основні канали
втрат тепла в кімнаті соціального будинку. Планується побудова системи
управління тепловим полем кімнати із використанням методів ідентифікації.
Список літератури:
1. Ljung, L. Perspectives on System Identification / Lennart Ljung // Linköping, Sweden. –
2008. – P. 44.
2. Штейнберг, Ш.Е. Идентификация в системах управления / Ш.Е. Штейнберг //
Энергоатомиздат. – 1987. – С. 280.
ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

57

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

УДК 004.932
О.С. САЦЬКА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Ю.І. ДОРОШЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Система моніторингу вільних місць автопарковки
Технологія комп’ютерного зору може по праву вважатися однією із самих
передових та перспективних на даному етапі розвитку глобальних цифрових
комп’ютерних технологій. Мета даної технології – спроба навчити комп’ютер
дивитися на світ очима людини. Необхідність в цьому виникає в ситуаціях,
пов’язаних з ризиком для життя людини, і буває обумовлена особливостями
людини як живого організму, якому властиво швидко стомлюватися,
пропускати через себе обмежений об’єм інформації.
Одним з прикладів застосування комп’ютерного зору являється система
управління парковочними місцями, яка в режимі реального часу надає всі
необхідні дані про наявність вільних місць учасникам дорожнього руху.
Система аналізу занятих місць також може бути втілена в рамках існуючої
системи відеонагляду за дорожньою сіткою міста. Завданням систем
комп’ютерного зору являється прийом на вході зображення та отримання на
виході символьної інтерпретації. Звідси випливає ще одне важливе завдання –
виявлення об’єктів на зображеннях. Це завдання зводиться до встановлення чи
є знайдений об’єкт тим об’єктом, який нас цікавить. Розпізнавання об’єктів, в
загальному випадку, являється некоректним завданням (легко уявити два
об’єкта різної природи, які на зображеннях однакові). При тому що людина
зазвичай з легкістю справляється з такою задачею, для комп’ютерної системи
така задача складна.
Незважаючи на активний розвиток даного напрямку в останній час, задачі
комп’ютерного зору ще дуже далекі від універсальності рішень. Тобто ще не
існує загальноприйнятого підходу, який дозволяє вирішувати весь спектр задач.
Розглянемо основні підходи, які застосовуються для вирішення нашої задачі:
аналіз кольору (добре працює при постійному освітленні, наприклад на критих
парковках), виділення областей руху (виділяє будь-які зміни, пішохода або
бліки від сонця такі методи не зможуть відрізнити від машини), більш складні
алгоритми
розпізнавання
об’єктів
(велика
складність
реалізації,
ресурсоємкість). Тому для вирішення нашого завдання буде використано
комбінований підхід.
Алгоритм рішення поставленого завдання виглядає наступним чином.
Програма безперервно веде опит камери (для неї задані границі парковки в
кадрі, а також масив координат паркомісць). Черговий отриманий кадр
обновлює модель фона. Застосовуючи оператори математичної морфології
залишаємо тільки потенційні об’єкти, розміром не менше заданого. Далі
порівнюємо з координатами парковочних місць, області змін зовні цих місць ми
розглядати не будемо. Для кожного паркомісця застосовуємо класифікатор.
Отримані дані зберігаються в пам’яті та виводяться через графічний інтерфейс.
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Програмні засоби розраховані на застосування як у вигляді готового
програмного забезпечення зі зручним інтерфейсом, так і в складі більш
потужного програмного рішення в режимі автоматичного обміну даними з
управляючими модулями. При реалізації ставилося ціль мінімізації вимог до
апаратного забезпечення.
На рис. 1 представлено результати роботи алгоритмів виділення фону.

Рис. 1 – Графічний інтерфейс програми
Користувачеві доступні декілька вкладок для одночасного контролю
різних камер. На формі передбачений вивід відеопотоку із виділенням занятих і
вільних місць, схематичне відображення паркомісць із можливістю вивода
кожного в окремому полі. Також є індикатор загальної завантаженості парковки
і поле статусних повідомлень. Також на формі є кнопки запуску/призупинки
обробки, добавка/редагування списку камер та виклику форми налаштувань. В
ході роботи були реалізовані та протестовані ряд методів, такі як усереднення
фону, вирізнення попереднього кадру, метод суміші нормальних розподілів.
Можливо зробити наступний висновок: реалізовані в роботі програмні засоби
повною мірою вирішують поставлене завдання і готові до втілення на діючих
автопарковках.
Список літератури:
1. Bouwmans, T. Background Modeling using Mixture of Gaussians for Foreground Detection
/ T. Bouwmans, F. El Baf, B. Vachon // Recent Patents on Computer Science. – 2008. – Р. 219-237.
2. Stauffer, C. Learning patterns of activity using real-time tracking / C. Stauffer, W. L.
Grimson // IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence. – 2000. – vol. 22, №.8
– Р. 124-136.
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Синтез економічних та продуктивних систем
криптографічного захисту даних
Проблема захищеності даних, що передаються відкритими каналами
зв’язку, з плином часу не втрачає своєї актуальності. Це пов’язано з тим, що, не
дивлячись на вдосконалення методів захисту, також збільшується різноманіття
та ефективність методів їх зламування та обходу. Крім того, область
визначення відкритих каналів зв’язку постійно розширюється. До переліку
відкритих каналів з нещодавна вже відносять методи радіочастотної
ідентифікації (RFID) та методи безконтактного обміну інформації з малим
радіусом доступності (NFC), які добре себе зарекомендували в таких сферах, як
контроль и розподілення доступу (електронні замки, перепускні системи),
товарно-складський облік, забезпечення ідентифікації та фінансових транзакцій
(SMART-карти и SIM-карти, платіжні системи).
Спільним обмеженням у цих методів забезпечення зв’язку є необхідність
використання максимально компактних і енергоефективних, але у той же час
продуктивних та надійних методів криптографічного захисту даних. Цим
вимогам у найбільш повній мірі задовольняють криптографічні методи
потокового шифрування. До числа ключових характеристик методів потокового
шифрування належать компактність апаратної реалізації і висока
продуктивність, а енергоефективність і криптографічна надійність належать до
другорядних властивостей.
Метою даної роботи є дослідження комплексу методів оптимізації систем
потокового шифрування на етапі проектування з метою підвищення їх
енергоефективності при збереженні максимально можливої компактності і
продуктивності.
Одним з найбільш популярних і таких, що добре себе зарекомендували,
методів потокового шифрування є криптографічний алгоритм RC4.
Алгоритм шифрування RC4 – це симетричний алгоритм криптографічного
захисту даних, що реалізується у вигляді генератора псевдовипадкових
восьмирозрядних двійкових чисел, які використовуються для зашифрування
або розшифрування даних за методом побітового додавання за допомогою
операції «сума по модулю 2» (XOR) – гамування. Алгоритм RC4 підтримує
різні довжини ключа від 40 до 2048 біт. Основними перевагами цього
алгоритму є простота операцій, з яких побудовано алгоритм, і можливість
обирати розмір ключа в широкому діапазоні значень. Головними факторами,
що сприяють широкому застосуванню RC4 – це легкість як апаратної, так і
програмної реалізації, а також висока швидкість роботи алгоритму в обох
випадках. Алгоритм RC4 в даний час використовується в системах захисту
даних, переданих по бездротових каналах зв'язку (системи захисту WEP, WPA),
60
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шифрування даних в протоколі передачі Microsoft P2P, захисту даних у
документах формату PDF, протоколів обміну повідомленнями Skype і т.д.
Для підвищення енергоефективності, компактності і продуктивності
апаратної реалізації алгоритму RC4 виконано ретельний аналіз його
структурних елементів, здійснено пошук найбільш оптимальних способів їх
реалізації в обраному базисі згідно рекомендацій виробників технічних засобів
цього базису і результатів предметних досліджень, а також вироблено
загальний алгоритм підбору комплексу заходів з проведення оптимізації систем
потокового шифрування на етапі проектування та синтезу.
Оптимізація здійснюється у два етапи. На першому етапі виконується
структурна платформонезалежна оптимізація. Окремі структурні елементи
завдяки гнучкості мов опису апаратури можуть бути описані різними
способами, кожен з яких при реалізації призводить до певного співвідношення
апаратних витрат, продуктивності та енергоефективності. Комбінування різних
методів для різних структурних елементів формує загальну стратегію щодо
підвищення або пониження тієї чи іншої характеристики для системи в цілому.
Другий етап оптимізації заснований на використанні особливостей базису, в
якому планується реалізація модуля шифрування. Кожен виробник БМК і ПЛІС
пропонує свій набір спеціальних або універсальних модулів комбінаційної
логіки, елементів пам'яті, що налаштовуються, типових елементів цифрових
систем, починаючи від логіко-регістрових зборок і закінчуючи модулями
цифрової обробки сигналів, мікропроцесорних ядер і комунікаційних
інтерфейсів. Включаючи в проект той чи інший готовий модуль, розробник не
тільки прискорює час розробки, а й має можливість вибирати стратегію
оптимізації, спираючись на технічні характеристики модулів, що
використовуються, заявлені і гарантовані розробником.
Всі зміни у вихідний проект опису модуля шифрування RC4 на мові
VHDL, що вносяться на кожному етапі оптимізації, проходили перевірку за
допомогою синтезу в технологічних базисах різних виробників ПЛІС і
подальшого аналізу параметрів, що були оптимізовані.
Список літератури:
1. Баричев, С. Г. Основы современной криптографии: Учебное пособие / С. Г. Баричев,
Р. Е. Серов // М.: Горячая линия - Телеком. – 2002. – С. 180.
2. Ветров, Ю. В. Криптографические методы защиты информации в
телекоммуникационных системах: Учебное пособие / Ю. В. Ветров, С. Б. Макаров //
СПб.:Изд-во Политехнического университета. – 2011. – С. 174.
3. Поляков, А. К. Языки VHDL и Verilog в проектировании цифровой аппаратуры /
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Калібрування цифрових частотомірів за допомогою
еталонного сигналу частоти РБУ
У багатьох галузях виробництва Україна переходить на європейські
стандарти якості, щоб забезпечити високу конкурентоспроможність товарів на
ринках сбуту, як в Европі так і в Україні. Вимірювання є основою виробництва,
тому необхідно проводити калібрування засобів вимірювальної техніки, що не
підлягають держнагляду, для забезпечення високої якості продукції.
Калібрування – це сукупність операцій, що виконуються з метою визначення
метрологічних характеристик та придатності засобу вимірювальної техніки до
застосування в певних умовах.
Для забезпечення єдності вимірювань цифрових частотомірів (ЦЧ)
калібрування необхідно проводити під час їхньої експлуатації. Для цього був
проведений аналіз різних методів калібрування електронно-лічильних
частотомірів України та Росії. В ході аналізу з’ясували, що існує можливість
проведення калібрування прямим методом вимірювання за допомогою
еталонного сигналу частоти радіопередавача РБУ.
За часів СРСР використання еталонного сигналу часу і частоти (ЕСЧЧ)
значно полегшувало забезпечення єдності вимірювань у всій державі. Нині
такий метод контролю годинників та ЦЧ в Україні не використовується та
відсутня будь-яка інформація про нього у державних стандартах.
Радіостанція РБУ (м. Москва) передає еталонний сигнал частотою 66.6 кГц
з відносною похибкою ±2·10-12. ЕСЧЧ РФ по метрологічним показникам
відповідає вторинному еталонну Державної повірочної схеми часу та частоти
України, що дає можливість відтворити еталонний сигнал частоти з високою
точністю. Приймання цього сигналу здійснюється приймачем-компаратором
ПК-66, який формує еталонний сигнал 1 МГц. Для контролю якості сигналу
використовували осцилограф.
Згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 калібрування ЗВТ повинно містити в
собі процедуру оцінювання невизначеності вимірювання, що характеризує
діапазон значень, в якому є істинне значення вимірювальної величини. Тому
обробка отриманих результатів виконувалася згідно з ДСТУ-НРМГ43:2006
Метрологія. Застосування «Посібника з вираження невизначеності вимірів».
Для автоматизації розрахунків, підвищення їх точності та надійності була
застосована нова спеціалізована програма Calibre 2.0, яка проводить
оцінювання стандартної невизначеності вимірювання за типами А і В, сумарної
і розширеної невизначеності з урахуванням коефіцієнта охоплення k при
заданій ймовірності P.
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а
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Рис. 1 – Засоби передачі на прийому ЕСЧЧ сигналу: а – робоче місце
оператора та антенне поле на станції РБУ , б – технічні засоби кафедри ІВТС
для проведення калібрування електронно-лічильних частотомірів
В ході проведення експериментів калібруванню підлягали 17 цифрових
частотомірів семи типів, які використовуються на кафедрі ІВТС на протязі 2530 років. Відмічено, що 3 прилади були забраковані на етапі опробування з
причини виявлення дефектів цифрового табло та 2 – на етапі визначення
метрологічних характеристик. Розширена невизначеність калібрування Up
приладів, що пройшли всі етапи калібрування, знаходилась в діапазоні 0,110,14 Гц. Проведені додаткові дослідження, які показали залежність відносної
похибки від часу прогріву приладу.
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УДК 681.5.011
С.Ю. ФЁДОРОВ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Р.П. МИГУЩЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Методы идентификации многозонных проходных агрегатов
Для управления технологическими процессами, начиная со времени
зарождения этой области техники в древности и до начала 60-х годов нашего
столетия, применялись в основном простейшие механические, пневматические
или электрические регуляторы. Отсутствие более сложных систем управления
объяснялось их высокой стоимостью, ограниченными возможностями
технических средств, медленными темпами создания подходящей
теоретической базы.
В наше время преобладают непрерывные технологические процессы
большой мощности со сложными комплексами энергетических и материальных
потоков и с жесткими требованиями к качеству продукции, к безопасности
персонала, к сохранности оборудования и к воздействию на окружающую
среду, что ведет к необходимости создания более совершенных систем
управления. Поскольку ЭВМ составляет теперь лишь незначительную долю
общих капиталовложений на создание системы управления, установка на
объекте быстродействующей машины с большим объемом памяти
экономически оправданна.

Рис.1 – Схема наблюдения и управления производственным процессом
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Это общая схема получения данных о наблюдаемых параметрах
производственного процесса, а так же создания управляющих воздействий. Для
примера используются нагреватели (Н1, Н2, Н3), на которые установлены
преобразователи температуры (ПТ) (датчики). Далее сигнал приводится к
стандартному виду преобразователем нормированного сигнала (ПСН), и
подаётся через коммутатор (К) на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП).
Полученные в цифровом виде данные обрабатываются в микроконтроллере
(МК) соответствующей программой, исходя из полученных выводов, создаются
управляющие импульсы для контроля нагревателей. Так же в этой системе
предусмотрено подключение ПК для визуального отображения данных в
реальном времени или управления процессом оператором. Для построения
современной высокоэффективной системы наблюдения и управления
необходимо, как правило, иметь описание объекта управления в виде
математической модели.
Для примера возьмём аппроксимацию переходной функции решением
дифференциальных уравнения с простыми вещественными корнями.
n

h(t )  c0   ci e  t ,

(1)

i

i 1

i
 0,5  0,7 ; i=1, 2,…,n-1.
 i1

(2)

Идея метода заключается в последовательном приближении h(t) сначала
решением уравнения первого порядка, т.е. функцией с1e  t , и если эта
1

 2 t

аппроксимация неудовлетворительна, то в рассмотрение вводится с2e , т.е.
порядок аппроксимирующего уравнения принимается равным 2, и т.д.
Неизвестные сi и  i определяются на каждом этапе аппроксимации с помощью
операции логарифмирования, из-за чего этот способ получил название метода
последовательного логарифмирования. Практика применения этого метода для
определения динамических характеристик по переходным функциям
промышленных объектов показывает, что h(t) можно аппроксимировать
суммой двух-четырёх экспонент.
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УДК 628.921
О.В. ХАРЧЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
І.В. ГРИГОРЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Цифровий люксметр
У статті представлений огляд цифрового люксметра, його функціональна
та структурна схеми.
Люксметр – це прилад, який використовується для вимірювання рівня
освітленості. В перших аналогових люксметрах шкалою служив гальванометр,
проградуйований в люксах. Зараз широке використання отримав цифровий
портативний люксметр, за допомогою якого можливе вимірювання у
важкодоступних місцях, тим самим дозволяє знизити похибку вимірювань.
Метою роботи є підвищення точності вимірювання рівня освітленості, за
допомогою цифрового люксметра.
Для вимірювання освітленості використовують люксметр, який
представляє собою вольтметр, підключений до фотоелементу. Для узгодження
спектральної чутливості фотоелементу з кривою бачення ока використовується
фільтр. Люксметр дозволяє вимірювати освітленість в діапазоні від 5 до 100 лк.
Існують дві основні границі вимірювання: 5-30 лк і 17-100 лк. Вибір границі
здійснюється дискретно.
Розглянемо детальніше як працює люксметр, за допомогою
функціональної схеми, що представлена на рис.1.
1

2
6

3

4

5

Рис. 1 – Функціональна схема люксметра
Позначення на рисунку 1: 1 – джерело світла; 2 – світлофільтр; 3 –
вентильний фотоелемент; 4 – дільник напруги; 5 – посилювач; 6 –
мікроамперметр.
Світловий потік, що проходить через світлофільтр 2 перетворюється в
вентильному фотоелементі 3 в електричний сигнал, який після перетворення в
блоці 4 і підсилювача в блоці 5 поступає на мікроамперметр 6.
Більш докладно розглянути з чого складається цифровий люксметр нам
допоможе структурна схема приладу, що представлена на рис.2.
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Рис. 2 – Структурна схема цифрового люксметра
Структурна схема цифрового люксметра в самому загальному вигляді
складається з світлофільтра, який служить для зменшення інтенсивності
світлового потоку в 10, 100 або 1000 разів, вентильного фотоелементу,
перетворюючого світловий потік в напругу, перемикача меж вимірювань
(ПМВ), посилювача (П), блока живлення (БЖ), аналогово-цифрового
перетворювача, мікропроцесора, блока управління, і блока індикації.
При вимірюванні аналоговим люксметром похибка може складати до 15 %.
Вимірювання освітленості за допомогою цифрового приладу матиме похибку,
що не перевищує 5 % від вимірюваної величини.
Саме тому для вимірювань освітленості краще використовувати цифрові
люксметри, які зручніші у використанні та мають меншу похибку вимірювань.
А також такі прилади мають набагато менші габаритні розміри і відповідно
меншу вагу, що також полегшує роботу з пристроєм.
Список літератури:
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УДК 681.2
Г.В.ЧОРНА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
В.К. ГУСЕЛЬНІКОВ, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків,
Україна
Вимірювач фізичних параметрів навколишнього середовища
Розглянемо питання побудови цифрового вимірювача фізичних параметрів
повітряного середовища. Було обґрунтовано підхід до вибору первинних
вимірювальних перетворювачів, проведений аналіз можливих похибок
цифрового вимірювача.
На даному етапі все більше уваги приділяється комфортності середи
перебування людини, і, як наслідок, зростає потреба в системах контролю
параметрів довкілля. Вимірювання вологості, температури, атмосферного тиску
та швидкості вітру з використанням сучасних сенсорів знайшли широке
застосування і є одним із поширених напрямків вимірювань. Для забезпечення
високої точності вимірювань необхідно здійснити підсилення сигналу
первинного перетворювача, лінеаризацію передатної характеристики,
компенсацію початкового зміщення та похибок, які виникають у зв’язку зі
зміною температури довкілля.
Структурна схема цифрового вимірювача фізичних параметрів повітряного
середовища наведено на рис. 1. включає наступні елементи: перший вимірює
температуру повітря, другий - відносну вологість, третій – атмосферний тиск,
четвертий – швидкість вітру. Завдання проекту – виміряти вказані параметри і
відправити дані на приймач.
Параметри повітряного середовища, отримані приймачем, виводиться на
цифровий відліковий пристрій (ЦВП). До складу схеми входять первинні
вимірювальні перетворювачі: ПВП1 – призначений для контролю температури,
ПВП2 – датчик відносної вологості, ПВП3 – датчик атмосферного тиску, ПВП4
– ультразвуковий датчик швидкості вітру.
Мікроконтролер здійснює обробку вимірювальної інформації, що
представлена у цифровому вигляді, для керування даною інформацією та
забезпечення обміну даними між окремими частинами схеми та зовнішніми
пристроями.
Генератор синхронізуючих імпульсів (ГСІ) виробляє синхроімпульси,
необхідні для роботи мікроконтролера.
Пульт управління (ПУ) надає можливість програмувати контролер на
виконааня конкретних алгоритмічних функцій.
Радіомодуль NRF24L01 (передатчик), призначений для передачі даних о
параметрах повітряного середовища на відстань (до 1100 м), де другий
радіомодуль (приймач) здійснює приймання даних та передачу їх для
подальшої обробки на мікроконтролер приймача.
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Рис. 1 – Структурна схема цифрового вимірювача
Цифровий відліковий пристрій (ЦВП) необхідний для цифрового
відображення інформації на екрані.
Блок живлення (БЖ) забезпечує необхідну напругу для роботи приладу.
Живитися передавач повинен напругою від 3 до 3,6 В (нижня межа 3 В для
датчика температури, а верхня – для радіомодуля NRF24L01).
На цей час актуальним залишається завдання вибору ПВП і варіанта його
підключення, тому що саме метрологічні характеристики ПВП у вирішальній
мірі визначають точність всієї вимірювальної системи.
Список літератури:
1. Система климат контроль в умном доме. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://smarton.com.ua.
2. Встроенные системы климат контроля. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://library.stroit.ru.
3. Fairchild Semiconductor. Справочник микроcхем, 2003. Електронний ресурс. Режим
доступу: http://www. fairchildsemi.com.
4. ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних
величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назва та позначення.
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УДК 616.12-073.97-71
А.С. ШАПОШНИК, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Ю.І. ДОРОШЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Пристрій для моніторингу стану людини
Незважаючи на різноманіття існуючих методів клінічного моніторингу,
електрокардіографія залишається актуальною в теперішній час.
Електрокардіограф проводить дослідження електричної активності серця,
здійснюваних за допомогою реєстрації біопотенціалів серця на поверхності тіла
в стандартних відведеннях. При реєстрації біопотенціалів серця формується
запис змін у часі електричної активності серця – електрокардіограма (ЕКГ),
контурний аналіз котрої дозволяє проводити діагностику цілого ряду
захворювань і хворобливих станів.
Основною задачею є створення розробки прототипу електрокардіографа
ЭК1Т-04, котрий у подальшому буде в змозі робити якісні виміри електричної
активності серця, які будуть передаватися на електронно-обчислювальну
машину (ЕОМ). При дослідженні параметрів серцебиття на різні ділянки шкіри
накладаються електроди. Попередньо, щоб уникнути перешкод, дані ділянки
тіла змащуються струмопровідним гелем. Для отримання високоякісної
електрокардіограми використовуються фільтри. Фільтри сприяють зниженню
ефекту плаваючою ізолінії, зводять нанівець мережеві наводки, подавляють
артефакти, що виникають через активність м'язів.
Принцип роботи приладу складається в тому, що за допомогою електродів,
через кабель пацієнта, поступають біоелектричні потенціали сердечної
діяльності на входи комутатора. Комутатор передає сигнали з датчиків
відповідно з обраним відведенням. Підсилювач здійснює масштабуюче
перетворення сигналів з датчиків до необхідного рівня.
Фільтри низьких і високих частот обмежують спектр досліджуваного
сигналу. Фільтр високих частот повинен прибрати сигнал постійної складової і
обмежити нижню частоту сигналу ЕКГ 5 Гц. Фільтр низьких частот повинен
обмежити зверху спектр сигналу ЕКГ. Смуговий фільтр прибирає мережеву
перешкоду 50 Гц і при цьому не повинен спотворювати корисну інформацію.
Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) перетворює досліджуваний
сигнал в цифрову форму. Паралельно сигнали з фільтра забезпечують роботу
реєструючого вузла-гальванометра з укріпленим на його осі тепловим пишучим
пером. Мікроконтролер здійснює управління АЦП і комутатором, а також
підготовляє сигнал до передачі на ЕОМ, яка виводить електрокардіограму на
екран і запам'ятовує її на дискових накопичувачах. Також він призначений для
управління
режимами
роботи
електрокардіографа.
Для
реєстрації
електрокардіограми застосований гальванометр, який являє собою
поляризований електромагнітний перетворювач, що перетворює електричний
сигнал в обертальний рух ротора. На осі ротора закріплено теплове перо і
елемент датчика положення пера.
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Джерелом живлення перетворювача напруги є блок живлення від мережі
змінного струму або батарея акумулятора. Пристрій індикації розряду
призначений для контролю напруги батареї акумулятора і перемикання
живлення від батареї акумуляторів на живлення від мережі. Блок живлення
формує з мережевої напруги 220 В, необхідні для роботи інших блоків. Для
спрощення блоку живлення використовується стандартна схема: мережевий
трансформатор та стабілізатор напруги. На рис. 1 представлена структурна
схема електрокардіографа.
Рис. 1 – Структурна схема електрокардіографа

В результаті виконаної роботи був модернізований прилад для
моніторингу стану людини – електрокардіограф ЕК1Т-04. Була покращена його
аналогова частина, яка дозволяє посилювати і фільтрувати сигнал, подавляти
мережеву перешкоду, проводити вибірку сигналів за допомогою АЦП і
передавати її на мікроконтролер для подальшої роботи.
Список літератури:
1. Калакутский, Л.И. Аппаратура и методы клинического
Л.И. Калакутский, Э.С. Манелис // М.: Высшая школа. – 2004. – С. 156.
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СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ
УДК 615.8
А.А. АНТОНЕНКО, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Т.А. ГЛУХЕНЬКАЯ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Компенсация возмущений в СЭП медицинского озонатора*
Для реализации широкого спектра процедур озонотерапии, в медицинском
озонаторе должна быть предусмотрена возможность регулировать
концентрацию озона C в озоно-кислородной смеси (ОКС) в диапазоне от 0,1 до
100 мг/л и ее расход Q – в диапазоне от 0,1 до 2,0 л/мин. Диапазон
регулирования производительности озонатора S = C·Q при составbn от 0,01 до
200 мг/мин, т.е. 1:20000.
В медицинских озонаторах для синтеза озона наиболее часто используется
электрофизический метод, состоящий в создании объемного барьерного
разряда в газовом промежутке разрядной камеры (РК). При этом концентрация
озона в ОКС будет в существенной степени определяться амплитудночастотно-временными параметрами напряжения, которое прикладывается к РК.
Кроме того, величина C будет зависеть от расхода ОКС и ее температуры.
Для стабилизации концентрации озона в ОКС на выходе озонатора
достаточно часто вводится отрицательная обратная непосредственно по
выходному параметру, т.е. по концентрации. Такой подход не вызывает сомнений,
однако, поскольку природа возмущающих факторов различна, а вероятность того,
что влияние каждого из них на значение концентрации приведет к приращению
концентрации с одним и тем же знаком достаточно велика, указанной меры, как
правило, оказывается недостаточно. Кроме того, известно, что увеличение
амплитуды напряжения на РК первоначально приводит к увеличению
концентрации, а затем к ее уменьшению из-за увеличения тепловых потерь. Таким
образом, последствия возмущений являются неоднозначными.
В настоящей работе анализируются различные варианты компенсации
нестабильности напряжения питающей сети с помощью систем электропитания
(СЭП) на основе полупроводниковых преобразователей электроэнергии с
микропроцессорным управлением. В медицинских учреждениях электропитание
озонаторов осуществляется в основном от сети переменного напряжения 220 В с
частотой 50 Гц. Реализация СЭП медицинского озонатора при нестабильном
напряжении питания наиболее целесообразна по схеме последовательного
соединения неуправляемого выпрямителя с сетевым и выходным фильтрами,
импульсного преобразователя постоянного напряжения (ИППН) с широтноимпульсным методом регулирования выходного напряжения и выходным
фильтром, и инвертора, нагруженного повышающим трансформатором, который
подключается непосредственно к РК. При этом на ИППН возлагаются функции
регулирования напряжения на входе инвертора и его стабилизации при
изменении напряжения питающей сети.
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Связь среднего значения выходного напряжения ИППН UВЫХ и его
входного напряжения UВХ может быть определена через среднее значение
коммутационной функции S   И  f M (И – длительность управляющего
импульса, fМ – частота модуляции)
U ВЫХ  SU ВХ .
(1)
При формировании управляющих импульсов с помощью цифроимпульсного преобразователя (ЦИП) с широтно-импульсным законом
преобразования (ШИП), длительность управляющего импульса будет
определяться значением преобразуемого числа N, которое представляет собой
управляющее воздействие и вычисляется микроконтроллером с учетом сигнала
задания и сигнала обратной связи. При выполнении ЦИ-преобразований
методом регулируемого среза, выражение (1) может быть переписано в виде
N  fM
(2)
U ВЫХ 
U ВХ .
fТИ
Обеспечение инвариантности выходного напряжения ИППН UВЫХ к
изменениям его входного напряжения UВХ возможно за счет введения обратной
связи по входному возмущению. Для этого следует число N разделить на
величину пропорциональную UВХ, либо значение частоты тактовых импульсов
fТИ формировать пропорциональным входному напряжению ИППН.
В первом случае сигнал, пропорциональный UВХ, может быть получен с
помощью резистивного делителя. Затем этот сигнал следует преобразовать в
цифровой код M  k1U ВХ , где k1 – коэффициент пропорциональности, и разделить
на него управляющее воздействие N. При этом выражение (2) примет вид
N  fM
N  fM
N  fM
.
(3)
U ВЫХ 
U ВХ 
U ВХ 
M  fТИ
k1  U ВХ  fТИ
k1  fТИ
Из (3) видно, что введение обратной связи указанным образом
обеспечивает инвариантность выходного напряжения ИППН к изменениям его
входного напряжения. Во втором случае, также может быть использован
резистивный делитель, но его выход следует подключить к преобразователю
напряжение-частота (ПНЧ). Выходной сигнал ПНЧ с частотой fПНЧ = k2UВХ, где
k2 – коэффициент пропорциональности, следует использовать в качестве
тактовых импульсов для выполнения ЦИ-преобразований по широтноимпульсному закону. Выражение (2) при этом можно представить в виде
N  fM
N  fM
N  fM
.
(4)
U ВЫХ 
U ВХ 
U ВХ 
f ПНЧ
k2  U ВХ
k2
Выражение (4) свидетельствует, что второй вариант организации обратной
связи по возмущению, также обеспечивает инвариантность выходного
напряжения ИППН к изменениям его входного напряжения.
Сопоставительный анализ двух вариантов организации обратной связи по
входному возмущению, позволяет сделать вывод о том, что второй вариант
является более целесообразным, как с точки зрения схемотехники, так и с точки
зрения программно-математического обеспечения.
* Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. А.В. Кипенского
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УДК 538.22.08
І.О. АРСЕЄВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
М.М. СІРЕНКО, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Моніторинг промислових магнітних полів
В даний час для екологічного моніторингу промислових магнітних полів
розсіювання, та які можуть негативно впливати на здоров’я, самопочуття та
праце спроможність людей, що працюють в зоні розповсюдження таких полів
треба знати наукові нормативні основи метрологічного забезпечення контролю
електромагнітної безпеки робочої зони.
Джерелами ЕМП ПЧ є елементи токопередающіх систем різної напруги,
електротранспорт, побутового електрообладнання. Також може бути,
трансформатори, електропечі і т.п.[1]
Можна сказати, що найбільш часто для вимірювання магнітних полів
використовують методи, засновані на явищі електромагнітної індукції та
ефекту Холла, а також використовують первинні магнітні перетворювачі.[2]
В основі гігієнічних норм і правил позавиробничих впливів ЕМП, як і
інших чинників хімічної та фізичної природи, у відповідно до якого безпечним
для людини є гранично допустимий рівень (ПДУ) ЕМП. ПДУ - рівень впливу
фактора, який не повинен викликати захворювань або відхилень у стані
здоров'я в даний час або у віддалені терміни життя теперішнього і наступних
поколінь. Гігієнічні нормативи ЕМП розробляються, на підставі комплексних
гігієнічних, клініко-фізіологічних, епідеміологічних і експериментальних
досліджень [1].
Система НД по санітарно-епідеміологічному нормуванню позавиробничих
впливів ЕМП включає в себе нормативи, що встановлюють гранично допустимі
значення параметрів електромагнітних впливів на людину, принципи та методи
контролю та забезпечення захисту. Нормування ЕП частотою 50 Гц
здійснюється відповідно до вимог:
1.
ДСНіП 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при
роботі з джерелами електромагнітних полів»
2.
СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения
от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями
электропередачи переменного тока промышленной частоты»
3.
«Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань» [2].
Список використаних джерел:
1 Крутиков B.Н. Контроль физичкских факторов окружающей среды, опасных для
человека. / Крутиков B.Н. Брегадзе Ю.И. Круглов А.Б. //Москва 2003. С
2 Федорович Г.В. Экологический мониторинг электромагнитных полей. / Федорович
Г.В. // Москва 2004. С. 123.
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УДК 615.47
О.О. БЕНДЕРСЬКА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Є.І. КОРОЛЬ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Сучасний рівень розвитку кріотерапії
В наш час зріс інтерес до кріотерапії, а кріогенний метод отримав визнання
і поширення в різних областях медицини не тільки внаслідок клінічної
ефективності методу, а й у зв'язку з появою нових технічних можливостей
генерації холоду.
Кріотерапія - це лікування, яке відбувається шляхом впливу холоду на
організм в цілому або окремі його ділянки. Існують такі види кріотерапії як
загальна та локальна. Незважаючи на схожість фізичного впливу, використання
даних методів дають принципово різні результати. Загальна кріотерапія дратує
рецептори шкіри і впливає на центральну нервову систему. Локальна
кріотерапія викликає місцеві ефекти, які можна забезпечити за допомогою
більш дешевих холодоносіїв.
Терапія холодом широко застосовується в косметології, дерматології,
урології, гінекології, ревматології, неврології, ендокринології, пульмонології,
кардіології.
Метою даної роботи є визначення параметрів апаратів для кріотерапії, що
відповідають усім сучасним вимогам.
В табл.1 наведено основні групи методів для проведення процедур
кріотерапії, які структурно розподіляються на апаратні та безапаратні.
Таблиця 1 – Методи для проведення процедур кріотерапії
Апаратні
Безапаратні
Кріоагенти
Азот
Повітря
Вода та гель
1.«Кріотон-3»
1.«КріоДжет
1.Лід
Апаратне
2.Кріосауна
С200»
2.Кріопакети:
забезпечення
«Space Cabin»
2.«КріоДжет
«Kryoberg», «Pino»,
3.«Cryoskin»
С600»
«Cryogel»
3.«Кріофлоу
1000»
Діапазон
1. -160-(-170)
1.-40
1. 0-(-40)
температур,˚С
2. -130-(-140)
2.-60
2. -10-(-20)
3. -130-(-136)
3.-35-(-40)
Ціновий діапазон, 13000-40000
202000-332000
60-100
грн
На мою думку, найбільш доцільно проводити процедури апаратним
методом з використанням установок для повітряної кріотерапії, оскільки вони :
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1. Не потребують додаткових витрат в процесі експлуатації (з точки зору
використання кріоагентів)
2. Дозволяють подавати охолоджений повітряний потік по гнучкому
шлангу на будь-яку ділянку тіла
3. Забезпечують простоту, короткочасність і комфортність кріопроцедур
4.Дають можливість ефективно лікувати і коригувати великий спектр
захворювань.
Проаналізувавши технічні характеристики аналогічних апаратів,
сформована і приведена нижче табл.2, в якій відображені оптимальні параметри
сучасного апарата для кріотерапії потоком повітря.
Таблиця 2 – Параметри апарата для повітряної кріотерапії
Діапазон температур потоку повіря,˚С

+20-(-60)

Швидкість повітряного потоку, л/хв

350-1000

Час процедури, хв

5-35

Споживана потужність, Вт

1000

Висота, см

100

Ширина, см

38

Глибина, см

54

Вага, кг

60

Клас захисту

1, Тип В

Апарат з такими показниками може використовуватися медичними
закладами та косметичними салонами в лікувальних та профілактичних цілях.
Список літератури:
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Исаев Л.Р. и др. // — М., 2002.
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СПб.: Атон, - 1999
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УДК 621.314.58
M.A. BOBROV, NTU «KhPI», Kharkiv, Ukraine
A.V. YERESKO, Cand. Sc. (Eng.), Assoc.Prof., NTU «KhPI», Kharkiv, Ukraine
Development of semiconductor converters for PV applications in industrial
power grids
Modern society has an annually growing energy demand that used to be met by
fossil fuels for more than two centuries [1]. Due to the imminent depletion of
conventional energy sources like oil and gas appeared a need to search for alternative
energy sources. There is a common tendency now days to use solar energy to supply
the growing demand.
Solar panels can be affectively used mostly as direct current sources [1]. It is
sound to use solar generators plugging them into a power grid that contains energy
storage units. This will allow compensating daily and even seasonal dissimilarities in
the amounts of generated power. But that will require the use of reversible connecting
convertors able to operate as inverters on the PV source side and as rectifiers on the
grid side [2].
An important aspect of modern converter designs is the search for maximum
power density. One of the proven approaches to reach this goal is the use of higher
frequency designs, which allows to greatly lessen the sizes of passive elements
(capacitors, reactors). But the increase of semiconductor components switching
frequency leads to an increase in total switching losses, this often makes the PWM
converters less effective on high frequencies. A possible solution to this matter is the
use of resonant converters [2]. The operation of the resonant circuit creates conditions
for nearly lossless switching of the semiconductor elements at certain time periods.
The power circuit topologies for such converters had been well research by now,
while the variety of control systems had been poorly analyzed. During the work on
this topic a suggestion was made to research the ability to run a resonant converter by
a phase-shifting control system. Taking all the mentioned above to notice a one
phased reversible resonant converter topology was designed in [2], it can be seen on
figure 1,a. A vector diagram that visualizes the functioning principles of phase
control is shown on figure 1,b.
The control systems consists of a current sensor (CS) that allows to compare the
load current with a desired referent current signal ireff, a phase shift controller (PSC)
and a pulse generator (PG). The PSG forms an output sinusoidal signal phase shifted
to a /2 angle from the input voltage, this signal is then transformed into control
pulses by the pulse generator. The control system of the commuter thus allows
deviating vector U (switch input voltage) about vector Un' (source voltage) to an
assigned control angle. It is clear that the direction of the power flow will change
sides, according to the sign of the  angle. Thus a phase control algorithm can
provide controlled reversible energy transfer between the grid and the storage unit. In
addition the use of resonant circuits where inductive reactance overbalances
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capacitance can cause lagging between the current vector In' and the voltage vector U
creating a /2 angle, this allows the converter to operate without generating reactive
power into the grid under low control angles. It is also possible to stop energy
transfer between the grid and the energy storage unit by setting =0 [3].

Fig. 1 – Single phased resonant reversive converter: а – circuit and controll
system configuration; b –vector diagram, visualizing the functioning principles of
phase control
Due to the convertor’s operating features it is possible to use a solely integrating
regulator to run it which greatly simplifies the control system structure as seen in
fig.1. The system is generating self-oscillations that can be lowered by the increase of
the overbalance between the inductor and capacitor, but must still be taken to notice.
References:
1. Mukund R. Patel Wind and Solar Power Systems. Design, Analysis, and Operation Second
Edition. Taylor & Francis. 2006, 433p.
2. Sokol E.I., Goncharov Yu.P., Ivahno V.V. et al. Application of single-phase high frequency
AC in low voltage electric power supply distribution grids [Primenenie odnofaznogo peremennogo
toka povyishennoy chastotyi v nizkovoltnyih raspredelitelnyih setyah elektrosnabzheniya] //
Proceedings of the Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine. Collected papers. Special Issue
2013 - Kyiv Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine, 2013. - 128 - 135 p.
3. Sokol, E.I., Goncharov, Yu.P., Eresko, A.V., Ivakhno, V.V., Krivosheev, S.Yu., Zamaruiev,
V.V., Lobko, A.V., Voytovich, Yu.S. "Rectifiers with a combined filtration of primary current for
high-frequency power systems," Compatibility and Power Electronics (CPE), 2013 8th International
Conference on , vol., no., pp.316,319, 5-7 June 2013 doi: 10.1109/CPE.2013.6601176.
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УДК 621.389
О.Н. БОЧАРНИКОВА, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
М.А. ШИШКИН, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Программно-аппаратное обеспечение системы построения
искусственного ландшафта
На сегодняшний момент многие частные коттеджи и загородные дома
имеют в своей структуре множество разнообразных декоративных и
художественных элементов. Как правило, в большинстве случаев они
располагаются внутри жилых помещений, но в последнее время среди
потребителей стала пользоваться популярностью модная тенденция украшения
своих садовых и парковых участков.
Стоит отметить, что в настоящее время актуальность ландшафтного
дизайна является практически неоспоримой. С помощью современных
технологий, а также с помощью функционального оборудования и аппаратуры
можно создавать целые художественные проекты, которые станут отличным
украшением для любого частного коттеджа.
Стоит отметить, что создание таких элементов требует достаточно
серьезного внимания и особенно тщательного подхода, поскольку грамотно
расположить все детали такого дизайнерского произведения невероятно
сложно. Кроме того, формирование компонентов ландшафта требует также
разработки и оптимизации систем контроля и управления освещением,
поливом, обогревом, которые позволят осуществлять свои функции как в
ручном, полуавтоматическом, так и автоматическом режимах.
Исследование вопросов разработки программно-аппаратного обеспечения
систем интеллектуального ландшафта проводилось в следующих направлениях:
 исследование
программного
обеспечения
для
моделирования
ландшафтов и оценка возможностей имплементации в него индивидуальных
модулей планирования схем электрообеспечения и контроля. (Realtime
Landscaping Architect, Наш Сад Кристалл 10.0, Total 3D Home, Landscape &
Deck Premium Suite 12.0, 3D Home Landscape Designer 4.0, Sierra Home&Land
Design3D)
 формирование критериев энергонагруженности
в зависимости от
требований ландшафта
 формирование требований к аппаратному обеспечению систем
интеллектуального ландшафта
 разработка компонентов управления различными типами модульных
исполнительных механизмов, определение типов и топологии интерфейсов
связи
 разработка платы (контроллера) управления исследуемой системой
В результате анализа существующих программ можно сделать вывод, что
каждая из указанных выше компьютерных программ предоставляет
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возможность спроектировать схему полива и освещения сада и может быть
использована для планирования схем освещения, полива и обогрева.
Схема освещения показывает зоны расположения источников света и
размещение проводки с пультом управления. Схема полива показывает
размещение дождевателей и зоны их действия, зоны капельного полива, зоны
ручного полива, водных магистралей, резервного бака для воды, насоса и блока
управления системой полива.
Критерием энергонагруженности можно считать суммарную мощность
оборудования по заранее заданным территориальным зонам в зависимости от
минимальной средней освещенности и заданных дополнительных устройств
потребления электроэнергии.
Системы интеллектуального ландшафта должны отвечать требованиям
комфортности, безопасности, интерактивности, гибкости и модульности, то
есть быть удобными и простыми в монтаже и эксплуатации, безопасными во
время использования при любых погодных условиях, иметь обратную связь с
человеком, позволяющую например, автоматически усиливать подсветку
территории при нахождении там человека и устанавливать минимальный
уровень подсветки при его отсутствии. Кроме того, данные системы должны
обеспечивать гибкую модификацию и подключение новых модулей в
зависимости от изменяющихся компонент ландшафта.
Учитывая вышесказанное, аппаратный комплекс должен содержать такие
модули как: главный контроллер управления, периферийный модуль точки
освещения, периферийный модуль точки орошения, периферийный модуль
точки подогрева, модуль беспроводной обратной связи и телеметрии, силовой
насосный модуль, силовой преобразовательный модуль.
Были разработаны основные модули системы интеллектуального
ландшафта.
Главный контроллер управления позволяет подключать до 32 зон как в
независимой, так и в подчиненной конфигурации, имеет в своем составе Wi-Fi
и GSM каналы обратной связи, а также возможность подключения в локальную
сеть. Также в работе предложено схемотехническое решение зонного
концентратора, позволяющего подключать до 16 периферийных модулей с
обобщенным управлением ими.
Список литературы:
1. Доронина Н. Ландшафтный дизайн/ Доронина Н. // Фитон+.– 2006. – 144 с. – ISBN 593457-088-9.
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Гарнизоненко Т. С. // Ростов-на-Дону: Феникс. – 2005. – 313 с.
3. Кузин А.В. Микропроцессорная техника/ А.В. Кузин, Жаворонков М.А.//Издательский
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УДК 681.5.033
С.В. ГОЛОБОРОДЬКО, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
А.А. ХУДЯЕВ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Двухканальный электропривод механизма подачи металлорежущего
станка с компенсацией динамического взаимовлияния каналов
В настоящее время всё большее внимание уделяется повышению точности
работы станков с ЧПУ различными методами. Применение многоканальных
систем позволяет существенно повысить статическую и динамическую
точность обработки детали по сравнению с традиционными системами
управления. Многоканальные системы управления подачей рабочего органа
(РО) состоят из двух основных каналов управления: «грубого» (основного) и
«точного» (дополнительного).
В качестве объекта исследования принят итерационный двухканальный
ЭП механизма подачи (МП) станка особо высокой точности модели 24К70АФ4.
В ходе проектирования выполнены следующие задачи:
- выполнен расчет и выбор исполнительных двигателей;
- синтезированы параметры основного и точного каналов ЭП;
- выбрана структура двухканальной следящей системы управления;
- получены статические и динамические характеристики двухканального
ЭП механизма подачи станка;
- выполнена сравнительная оценка итерационного двухканального ЭП и
традиционного одноканального ЭП МП, применяемого на станках данного
типа.
По результатам исследования было установлено, что итерационный
двухканальный ЭП МП металлорежущего станка 24К70АФ4 позволяет
существенно повысить точность обработки изделий, обладает новыми,
кардинально улучшенными показателями качества управления по сравнению с
традиционными одноканальными транзисторным ЭП. Динамическое
взаимовлияние каналов по нагрузке целесообразно компенсировать введением
внутренних перекрестных компенсирующих связей между каналами. При этом
динамическое взаимовлияние основного К-1 канала на точный канал К-2
отсутствует, что обусловлено конструкцией МП с двумя шарико-винтовыми
парами.
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УДК 629.031
Н.И. ГОРЮШКИН, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
В.В. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Расчет зависимости энергетических параметров асинхронного генератора
от скорости ветра
Многие страны последние 20-25 лет уделяют внимание развитию
нетрадиционных способов получения энергии, и в частности, использованию
энергии ветра. Расширение использования ВЭУ может идти в направлениях:
- обеспечения электроэнергией различных малых объектов. Мощность
таких ВЭУ должна быть в пределах 25–100 кВт;
- обеспечения совместной работы с существующими энергосистемами
традиционной энергетики;
- снабжения электроэнергией промыслов нефтегазовой отрасли, удаленных
от центральных систем энергоснабжения. Для этих целей пригодны
передвижные и стационарные ВЭУ мощностью 100–1000 кВт.
Согласно с прогнозами экспертов, в структуре топливно-энергетического
баланса Украины на период до 2020 г. нетрадиционные и возобновляемы
источники будут составлять: на 2015 г. – 2,7 млн. тонн у.т. (1,4 % от общих
прогнозируемых потребностей энергоресурсов), на 2025 г. – 9,2 млн. тонн у.т.
(4,0 %). Поэтому данная работа актуальна.
Целью работы является разработка рекомендаций по определению типа
генератора для ВЭУ с учетом установленной мощности, условий эксплуатации,
рода нагрузки, потенциала ветрового потока. Принятие решений базируется на
данных статистического анализа использования разного типа электрических
генераторов переменного тока при условии обеспечения надежности, высокого
(на уровне мировых показателей) КПД и экономической рентабельности ВЭУ.
К достоинствам использования для ВЭУ асинхронных машин с к.з.
ротором в генераторном режиме (АГ) следует отнести простоту в
обслуживании самой машины, ее надежность, относительно невысокую
стоимость. При параллельной работе АГ имеют малые колебания генерируемой
мощности, электромагнитного момента и тока при переменной скорости ветра
и даже его порывах. Это улучшает эффективность использования ветрового
потока и увеличивает вырабатываемую мощность. Однако для работы АГ
необходима поставка реактивной мощности от дополнительных устройств или
от автономной сети, что снижает КПД самого генератора, т.е. необходимы
дополнительные затраты на конденсаторные батареи, которые имеют малую
надежность и сложность эксплуатации. Поэтому АГ находят ограниченное
применение в качестве относительно маломощных источников тока в
автономных энергоустановках.
Значение емкости, необходимой для возбуждения генератора при заданной
частоте:
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C  1/ ((2  f1 )2  ( L1  L )) ,
m

где L1 и Lm - соответственно индуктивности обмотки статора и
намагничивающего контура генератора, Гн; f1 – промышленная частота
напряжения сети, на которую работает АГ, Гц.
В общем случае, емкость, необходимая для генератора при определенном
значении нагрузки, определяется:
QC = m1·UC2/XC = QG + QN = РG tgφG + РN·tgφN, вар,
где РN – номинальная активная мощность генератора, Вт; РG - номинальная
активная мощность установленных конденсаторов, Вт.
Принимая РG = РN и выражая ХС = 1/(ω1·C) = 1/(2πf1·C), Ом, получим
окончательное значение емкости, необходимой для работы АГ с переменной
частой вращения приводного двигателя:
С = РN ·(tgφG + tgφN)/(2π·f1·m1·UC2), Ф.
где Uc - напряжение на конденсаторах, В; φг и φн - углы сдвига фаз напряжений
UG = UC и токов генератора и нагрузки, соответственно.
Согласно мнению многих исследователей, если известно среднее значение
скорости ветра на площадке установки ветротурбин, то ориентировочно
вырабатываемая электроэнергия в год (E, кВт·час) может быть рассчитана:
E = K·Vm3·At·N,
где K = 3,2 – численный коэффициент, полученный для типичных
характеристик работы ветрогенератора, зависящий от значения средней
скорости и частоты изменения скорости ветра; Vm – среднегодовая скорость
ветра через сечение поверхности, образуемой лопастями ветротурбины, м/с; At сечение поверхности, образуемой лопастями ветротурбины, м2; N – число
ветроэнергетических установок, шт.
В течение суток скорость ветра меняется и меняется величина
вырабатываемой электроэнергии. На рис. 1 представлен типичный вариант
выработки электроэнергии ветрогенератором в зависимости от скорости ветра.

Рис. 1 – Типичная кривая зависимости мощности ВЭУ от скорости
вращения ветротурбины
ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015
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УДК 621.316.1
Ю.М. ГРЕЗЕНТ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Б.В. КЛИМЕНКО, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Регульоване джерело живлення кіл керування вакуумних апаратів
середніх напруг

0 … 300 В

навантага

~ 127 / 220 В

Вакуумні апарати середніх напруг – це потужні апарати, оснащені власними
колами керування [1]. Живлення кіл керування таких апаратів може
здійснюватися від джерел як змінної, так і постійної напруги. При цьому кола
керування апаратів можуть бути розраховані на роботу у мережах з певною
номінальною напругою, а при виконанні операцій вмикання кола керування
деяких апаратів споживають суттєві струми – до 30 А й більше. До того ж слід
враховувати, що реальне значення напруги живлення кіл керування в умовах
експлуатації може суттєво відрізнятися від номінальної напруги. Таким чином,
при дослідженні відповідних апаратів слід мати регульовані джерела живлення.
Якщо апарат вимагає джерела живлення змінного струму, проблема
розв’язується відносно просто – можна застосувати однофазний регульований
автотрансформатор, наприклад АОМН 40-220 (рис. 1, а), який підключається до
напруги 220 В, а на виході отримувати будь-яку напругу від нуля до 220 В зі
струмом до 40 А у тривалому режимі. Якщо ж апарат вимагає джерела живлення
постійного струму, то цілком влаштував би трифазний регульований
автотрансформатор АТМН 32-220 у поєднанні з випростувальною схемою
Ларіонова [2] з практично постійною напругою на виході та можливістю її
регулювання у межах від нуля до 300 В, але вказаний автотрансформатор
необхідно підключати до трифазної мережі живлення з номінальною лінійною
напругою 220 В, яка наразі не застосовується – сучасні мережі мають фазну
напругу 220 В, а лінійну – 380 В.
Метою даної роботи є розробка принципової схеми та виготовлення
регульованого джерела живлення на базі автотрансформатора АТМН 32-220
(рис. 1, б), поєднаного з випростувальною схемою Ларіонова (рис. 1, в) з
діапазоном регулювання напруги від нуля до 300 В. На відміну від схеми,
зображеної на рис. 1, нова схема має бути пристосованою до підключення до
сучасних трифазних електричних мереж 220/380 В.

а
б
в
Рис. 1 – Однофазний автотрансформатор АОМН 40-220 (а) та трифазний
автотрансформатор АТМН 32-220 (б) у поєднанні з схемою Ларіонова (в)
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а

б
Рис. 2 –ЛАТР РНО-250-2 (а) у складі
регульованого джерела живлення (б)

індикаторна лампа

вимірювальні
прилади
відмикач
регулятор напруги

зона розташування
зона
зона
автотрансформатора розташування випростувача
АТМН 32-220
РНО 250-2
та приладів

Розв’язання поставленої задачі було досягнуто за рахунок застосування
понижуючого трифазного автотрансформатора утвореного з трьох однофазних
лабораторних автотрансформаторів (ЛАТР) типу РНО-250-2 (рис. 2а).
Спрощена принципова схема регульованого джерела живлення представлена на
рис. 2б, а зовнішній вигляд виготовленого діючого разка – на рис. 3.
На виході понижуючого трифазного автотрансформатора встановлюється
симетрична напруга 127/220 В, яка подається на вхід регульованого трифазного
автотрансформатора АТМН 32-220, а з його виходу напруга подається на вхід
схеми Ларіонова, на виході якої утворюється майже постійна регульована
напруга. Пульсації струму, які виникають у резистивній навантазі, практично
повністю нівелюються у резистивно-індуктивних навантагах, таких, як обмотки
електромагнітних актуаторів вакуумних електричних апаратів середніх напруг.
Відмикач, актуатор якого виведено на передню панель виготовленого
діючого зразка регульованого джерела живлення, дозволяє здійснювати
оперативні комутації, а також захищає кола джерела живлення від
перевантажень та коротких замикань. Індикаторна лампа сигналізує про
наявність напруги на вході, а два вольтметри дозволяють контролювати рівень
напруги на вході та виході джерела живлення.

Рис. 3 – Діючий зразок
регульованого джерела живлення

Виготовлений діючий зразок регульованого джерела живлення вже
неодноразово використовувався при дослідженнях різних комутаційних апаратів.
Список літератури:
1. Клименко, Б. В. Електричні апарати. Загальний курс. Видання друге/ Б.В. Клименко //
Вид-во «Точка». – 2013. – 400 с.
2. Костиков, В.Г. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и
конструирование: Учебник для ВУЗов/ В. Г. Костиков, Е.М. Парфенов, В.А. Шахнов // М.:
Горячая линия – Телеком. – 2001. – 344 с.
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Ж.Ю. ГУТЕНЕВА, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Е.И. БАЙДА, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Моделирование электромеханических систем при помощи
программы MatLab
В настоящее время в современных электробытовых устройствах широко
используются электродвигатели. Известно, что наиболее экономичными и
простыми являются трехфазные асинхронные двигатели, но для их
подключения необходима трехфазная электрическая линия, что затрудняет
использование таких двигателей в быту. Решение этой проблемы заключается в
использовании полупроводниковых преобразователей. Структурная схема
преобразователя показана на рис.1.
Однофазная
линия

Выпрямитель

Инвертор

АД

Рис.1 – Структурная схема преобразователя напряжений
Изучение физических процессов работы такой схемы и определение ее
параметров представляет собой сложную задачу. В этом случае необходимо
воспользоваться компьютерными моделями, которые позволяют понять физику
работы преобразователя и определить требуемые параметры схемы, сэкономить
время и значительные материальные ресурсы при исследовании динамических
режимов работы.
Цель работы – математическое моделирование процессов в
преобразователя напряжений при подключении к его выходу трехфазного
асинхронного двигателя, определения значений токов, напряжений в цепи и
тяговых характеристик двигателя в динамических режимах работы.
Для математического моделирования системы использовалась система
SimPowerSystem [1], входящую в систему MatLab, которая имеет в своем
распоряжении, как элементы электрической цепи, так и элементы силовой
электроники и электрических машин.
В результате моделирования получены значения напряжений и токов во
всех элементах преобразователя, а также токи, момент и значения угловой
скорости электродвигателя в переходных режимах работы, что позволило
подобрать номинальные значения полупроводниковых устройств и элементов
схемы, а также уточнить физику протекающих динамических процессов.
Список літератури:
1. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MatLab,
SimPowerSystem и Simulink / И.В. Черных // М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 288 с.
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О.С. ДЕРЕВИЧ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
В.В. НАНІЙ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Обертальний момент двигуна з ротором, що котиться
Вступ. Однією з головних тенденцій розвитку сучасних автоматизованих
електромеханічних систем є заміна редукторних електроприводів без
редукторними (прямими) електроприводами. Для великого спектру пристроїв
автоматики з частотою обертання 0,1-20 об/хв основним приводом залишається
редукторний електропривод, що є поєднанням швидкохідного синхронного або
асинхронного двигунів і механічного редуктора. Шляхом вирішення цієї
проблеми є застосування двигунів з ротором, що котиться (ДРК). Одним з
найважливіших технічних параметрів цієї машини є обертальний момент [1].
Існуючи методики теоретичних досліджень приділяють достатньо уваги
визначенню обертального моменту. Але при цьому не враховується характер
складових обертального моменту ДРК.
Виходячи з загального балансу моментів:

М  Мс  Мд,

(1)

було проаналізовано момент опору Мс ДРК, який має наступний вигляд:
М с  М нг  М ф  М к  М  ,

(2)

де Мнг - момент навантаження; Мф - момент фрикційний, що виникає через сили
тертя в зоні контакту ротора зі статором, Мф = P  kt  Rr  cos , kt - коефіцієнт
тертя (зчеплення); Мк - момент опору конструкції, що залежить від конструкції
механізму передачі не співвісності обертання; М - момент опору від
магнітного поля потоків розсіювання.
Важливе значення для визначення складових моменту має кут
навантаження. Кут навантаження ДРК - це кут між лінією контакту ротора зі
статором і напрямом вектора сила одностороннього магнітного тяжіння
(СОМТ). Реальний робочий діапазон зміни цього кута до теперішнього часу
досліджений не був і тому, при проектуванні, перевантажувальна здатність
машини оцінювалася емпіричними міркуваннями. Дослідження показало, що
його реальне значення знаходиться в діапазоні 50о-70о.
Залежність моменту, кута навантаження і результуючої СОМТ від місця
розташування лінії контакту щодо активної зони магнітопроводу статора
показано на рис. 1.
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Рис. 1 – Залежність моменту, кута навантаження і результуючої СОМТ від
місця розташування лінії контакту щодо активної зони магнітопроводу статора
Для кожного механічного режиму роботи були отримані наступні рівняння:
- пусковий режим (втягування в синхронізм)
M  Р  R r sin   f п  P  R r  cos 

(3)

- режим неробочого ходу

M  P  Rr  sin   f ñö  P  Rr  cos   f ñö  kt  P  Rr  sin 

(4)

- режим навантаження

М  M нг  f сц  P  Rr  cos   f сц  kt  P  Rr  sin 

(5)

- режим короткого замикання
М  M нг  f с  P  R r  cos 

(6)

В ході роботи встановлено, що кут навантаження залежать від коефіцієнта
тертя між ротором та статором, а також в механізмі передачі обертального
моменту.
Запропонований спосіб розрахунку обертального моменту використано у
ДРК, що впроваджений у газогенераторну установку.
Список літератури:
1. Бертинов А.И. Электрические двигатели с катящимся ротором/ Бертинов А.И.,
Варлей В.В. // – М.: Энергия, 1969. – 200 с.
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УДК 665.9
Д. О. ДОЛІНІН, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Р.С. ТОМАШЕВСЬКИЙ, канд. техн. наук., доц., НТУ «ХПІ», Харків,
Україна
Обзор алгоритмов и методов обработки и восстановления
интерферограмм в полосах конечной ширины
При компьютерной обработке интерферограмм, для дальнейшего
восстановления по ним трехмерного изображения, одной из основных задач
является нахождения максимумов и минимумов интерференционных полос.
Для этих целей применяются алгоритмы «скелетизации» изображений. Их суть
заключается в получении так называемого «скелета» интерференционных полос
толщиной в один пиксель.
На
сегодняшний
день
существует
несколько подобных алгоритмов. Однако не все
они подходят для обработки интерферограмм в
полосах конечной ширины. Причина тому –
специфичность данного вида изображений. На
рис. 1 представлено типичное изображение
интерферограммы в полосах конечной ширины.
Было рассмотрено несколько алгоритмов
скелетизации изображений, в частности
Рис. 1 – Интерферограмма алгоритм Зонга-Суня, шаблонная скелетизация,
в полосах конечной
волновой алгоритм и алгоритм Щепина.
ширины
Данные алгоритмы разрабатывались для
применения в системах распознавания символов, что подразумевает
предварительную бинаризацию изображения, которая при обработке
интерферограмм может представлять некоторую трудность.
В ходе исследований был найден оптимальный алгоритм скелетизации
интерферограмм в полосах конечной ширины. Его суть заключается в поиске
минимумов и максимумов интерференционных полос при помощи
отслеживания изменения интенсивности цвета при построчной обработке
изображения интерферограммы.
При применении данного алгоритма с довольно высокой точностью были
получены скелеты интерференционных полос обработанных интерферограмм.
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Принципы анализа сил в элементах активной части
электрических машин на примере турбогенератора
В электрических машинах (ЭМ) основой принципа действия, а также его
следствием выступают силовые явления [1, 2]. Главные из них происходят в
активной части ЭМ и выражаются в силовых действиях на активные элементы
– проводники обмоток и ферромагнитные сердечники. В наиболее полной мере
анализ силовых явлений стал возможен с развитием численных методов расчета
магнитных полей (МП) и соответствующего программного обеспечения.
Целью данной работы является представление принципов анализа силовых
явлений в ЭМ на основе численных расчетов МП. Для практической
иллюстрации этого используется ответственный тип ЭМ – мощный
турбогенератор (ТГ). Его электромагнитная система дана на рисунке 1,
активная мощность 235 МВт;
фазное
напряжение
9093 B;
коэффициент мощности 0,85;
немагнитный
зазор
0,1 м;
активная длина la=4,55 м.
Показаны места фазных зон
обмотки статора А–А’, B–B’ и C–
C’, координаты (r, ) полярной
системы и направления токов в
режиме нагрузки.
МП в поперечном сечении
ТГ описывается общеизвестным
дифференциальным уравнением
через
векторный
магнитный
потенциал
и
рассчитывается
методом конечных элементов по
общедоступной
программе
FEMM [3]. Базовыми величинами
Рис. 1 – Электромагнитная система
расчета
силовых
действий
является радиальная Br и угловая B составляющие магнитной индукции.
Силы в МП с учетом токов проводников и ферромагнитных сердечников
ищутся по координатным составляющим тензора магнитного натяжения
Максвелла [2] в неферромагнитных областях с магнитной проницаемостью 0:
1
1
f Tr 
( Br2  B2 ) ;
f T 
( Br  B ) .
2 0
0
90
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На этой основе определяется вектор силы магнитного натяжения на
отрезке некоторой линии lT, проведенной в области расчета МП:
F T  i  la   ( fT cos   fTr sin  )  dl  j  la  ( fTr cos   fT sin )  dl ,
lT

lT

где i, j  – единичные орты в прямоугольной системе координат x, y (рисунок);
электромагнитный вращающий момент взаимодействия ротора и статора ТГ:
M em  la  rδ   fT  dl ,
l

где интегрирование проводится в зазоре по линии окружности l с радиусом r.
Анализ силовых действий проведен в режимах холостого хода и
номинальной нагрузки ТГ в стационарном состоянии ротора и токов [1], а
также в динамике при вращении ротора и изменении токов обмотки статора [2].
Были проанализированы: силы, действующие непосредственно на
проводники обмоток статора и ротора и представлено их распределение по
пазам; момент вращения, создаваемый силами, приложенными к проводникам
обмотки статора и к проводникам ротора; распределение составляющих тензора
натяжений по средней линии окружности зазора; электромагнитный момент
ТГ; реактивный вращающий момент, действующий на ротор при отсутствии
тока в его обмотке; силы одностороннего магнитного тяжения, действующие на
ротор при наличии эксцентриситета зазора.
Статические силы и моменты вращения в конкретный момент времени
дали достаточно большой объем интересной и важной информации.
Временные функции силовых действий получаются посредством
многопозиционных расчетов МП для задаваемого с шагом t временного ряда,
с вращением ротора посредством его установки в угловые позиции и
синхронного вращения магнитного поля статора через изменения системы
фазных токов в стержнях его обмотки. Угол поворота ротора  составлял 0,5°.
Все операции выполнялись автоматически управляющей программой,
написанной на языке Lua, скомбинированном с программой FEMM.
В итоге искомые временные силовые функции представлялась
дискретными числовыми рядами, которые проиллюстрированы рядом
графиков. И так как эти функции являются периодическими, для них применен
гармонический анализ на основе разложения в ряды Фурье.
Список літератури:
1. Милых, В.И. Силовые взаимодействия в турбогенераторе в различных стационарных
режимах работы / В.И.Милых, Н.В.Полякова // Технічна електродинаміка. – 2013.–№5. –
С 47-54.
2. Милых, В.И. Динамика силовых действий в турбогенераторах с разными зубцовопазовыми структурами в номинальном режиме работы / В.И.Милых, Н.В.Полякова //
Технічна електродинаміка. – 2014. – №3. – С. 56-63.
3. Meeker D. Finite Element Method Magnetics. FEMM 4.2 32 bit Executable (10 Oct 2010)
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Принципи програмного формування геометричних моделей електричних
машин для розрахунків магнітних полів
у середовищі FEMM
Вступ. У теперішній час є низка програмних продуктів, які орієнтовані на
чисельні розрахунки магнітних полів (МП) електротехнічних пристроїв [1].
Досвід розрахунку МП і електромагнітних параметрів різних електричних
машин показав ефективність програми FEMM [2], яка заснована на методі
скінчених елементів. Ця програма достатня для розрахунку плоско-паралельних
МП в межах активної частини трифазних асинхронних двигунів (ТАД), які
дуже розповсюджені у світі. В середовищі FEMM від користувача достатньо
слідувати інструкціям при побудові геометричної моделі, яка відображає
конструкцію ТАД та її фізичну модель – властивості матеріалів, струми в
обмотках, а також при вилученні результатів розрахунків.
Основний час при підготовці даних для програми FEMM людина втрачає
на формування геометричної і фізичної моделей та вилучення результатів
розрахунку. В інженерній практиці, де конструктор проробляє множину
варіантів
конструкцій,
це
недопустимо. Цю проблему можна
вирішити автоматизацією процесу
за допомогою алгоритмічної мови
Lua, що інтегрована в FEMM
(приклад цього є в [3] для
турбогенератора).
Мета роботи – подання
принципів програмного формування
геометричної моделі ТАД (рис. 1),
для автоматизованих розрахунків
МП в середовищі FEMM. Задача
полягає в написанні універсальної
програми Lua – з точки зору варіації
геометричних розмірів при мінімумі
вихідної числової інформації.
Об'єкт дослідження – ТАД
1 – паз статора; 2 – спинка статора;
потужністю 3 кВт, геометрична
3 – зуб статора; 4 – паз ротора;
5 – спинка ротора; 6 – зуб ротора
модель
його
електромагнітної
системи представлена її поперечним
Рис. 1 – Побудована геометрична модель
перерізом на рис. 1., на рис. 2
92
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показано окремо по одному пазу статора і ротора.

Рис. 2 – Пази статора та ротора
Для побудови моделі необхідні дані: зовнішній та внутрішній діаметри
осердя статора dse, ds, повітряний проміжок δ, діаметр вала dv, висота и ширина
паза статора на різних його рівнях hs, bs1, bs2, bs3, радіус округлення дна паза
статора rs2, висоти шліца и коронки зуба hs1, hs2, висота та ширина шліца ротора
hr1, br1, радіуси округлень паза ротора rr1 rr2, кількості пазів статора і ротора Qs,
Qr. Для побудови всієї геометричної моделі ТАД в програмі FEMM на мові Lua
використовується три основних процедури: «точка», «відрізок» і «дуга».
Спочатку будуємо зовнішню і внутрішню окружності осердь статора і
ротора за процедурою «дуга». Потім будуємо бік пазу статора: ставимо
координатні точки і з’єднуємо їх відрізками і дугами, дзеркально відображаємо
їх відносно осі x, яка проходить через середину паза. Так ми отримуємо один
паз статора. Для побудови паза ротора також ставимо координатні точки і за
допомогою процедур «дуга» і «відрізок» з’єднуємо їх – паз ротора готовий.
Потім ці пази статора і ротора копіюємо по колу задаючи необхідну кількість і
кут зміщення. Після формування геометрії вводяться фізичні властивості
частин моделі: струми і магнітні властивості, а також граничні умови.
І вже можна проводити автоматизований розрахунок магнітного поля.
Список літератури:
1. Милых В.И. Определение электромагнитных параметров электрических машин на
основе численных расчетов магнитных полей / В.И.Милых, Н.В.Полякова // Електротехніка і
електромеханіка. – 2006. – №2. – С. 40-46.
2. Meeker D. Finite Element Method Magnetics. FEMM 4.2 32 bit Executable (10 Oct 2010)
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.femm.info/wiki/Download. – 2014.
3. Милых, В.И. Применение современных вычислительных программ в
электромагнитных расчётах электрических машин / В.И. Милых, В.А. Бадовский // Вестник
НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2007. – №25. – C.53-56.
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Статистичні методи оцінки якості складу речовин
При розробці статистичних моделей елементів теплоенергетичного
обладнання, наприклад котлів, математичний опис процесів горіння палива
будується у вигляді регресійних залежностей вихідних параметрів об'єкта від
вхідних і являє собою лінійні або нелінійні поліноміальні рівняння.
Коефіцієнти таких рівнянь знаходять шляхом обробки експериментальних
даних, отриманих за допомогою газоаналізаторів, вимірювачів температури,
тиску або на уточненою фізико-хімічної моделі об'єкта з використанням методу
найменших квадратів.
Показано, що метод найменших квадратів один з методів регресійного
аналізу для оцінки невідомих величин за результатами вимірювань, що
містять випадкові помилки. Застосовується також для наближеного
представлення заданої функції іншими (простішими) функціями і часто
виявляється корисним при обробці спостережень.
В даний час широко застосовується при обробці кількісних результатів
природничонаукових дослідів, технічних даних, астрономічних і геодезичних
спостережень і вимірювань. А також
метод використовується для
градуювання, повірки та калібрування аналітично вимірувальних приладів.
Можна виділити наступні достоїнства методу: розрахунки зводяться до
механічної процедурі знаходження коефіцієнтів та доступність отриманих
математичних висновків. Основним недоліком МНК є чутливість оцінок до
різких викидам, які зустрічаються у вихідних даних.
З'ясовано, що у разі використання статистичних моделей об'єкт
розглядається як єдине ціле без деталізації відбуваються в ньому, для якого
визначаються функції перетворення вхідних параметрів у вихідні. Ці функції
можуть мати різний вигляд навіть для однакових об'єктів, т.к. не мають будь
якого фізичного сенсу.
На відміну від фізико-хімічної моделі, статистична модель не може бути
екстрапольована за межі варіювання параметрів. Для розширення параметрів
варіювання необхідно зібрати додаткові дані і заново скласти модель. Зазвичай
до статистичних моделей відносять моделі, отримані обробкою даних
активного (факторного) або пасивного експерименту на реальному об'єкті або
за допомогою адекватної моделі.
У разі активного факторного експерименту, якщо спостерігаються лінійні
залежності між вихідними і вхідними змінними, то використовуються плани
першого порядку: повний факторний експеримент і дробовий факторний
експеримент. Якщо залежності між вихідними і вхідними змінними активного
факторного експерименту мають явно нелінійний характер, то для отримання
94
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математичного опису об'єкта використовують композиційні плани другого
порядку.
При зборі даних слід враховувати принцип: чим більше зібрано даних тим краще. Особливу увагу слід звернути на режим роботи установки, тому
скласти статистичну модель елемента технологічної установки можливо лише
для стаціонарних режимів її роботи.
Для отримання статистичної моделі котла на основі обробки даних
пасивного експерименту, збір даних виробляють з діючої установки і
представляють їхні у вигляді переліку відповідних факторів (вхідних величин
системи), що впливають на процес горіння палива, і відгуків - вихідних
параметрів, які прямо або побічно характеризують енергоефективність котла.
Наприклад, відгуком може бути концентрація речовини на виході з
реактора, а факторами - температура, тиск, вихідні концентрації реагентів, час
процесу і т.п. За наявності декількох вихідних параметрів становлять кілька
вихідних таблиць і становлять кілька регресійних рівнянь.
Розроблено методику вибору параметрів для визначення залежностей, що
лежать в основі системи параметричного моніторингу викидів енергетичного
котла, що працює на природному газі.
При складанні моделі проводилося комбінування технологічних
параметрів в комплекси, оскільки необхідно враховувати особливості фізикохімічних процесів в котлі. Результатом складання такої математичної моделі є
вихідні залежності для розрахунку очікуваних концентрацій СО, NOx і
коефіцієнта надлишку повітря. Отримано значення коефіцієнтів математичних
моделей для розрахунку складу димових газів при роботі котла на газовому
паливі.
Список літератури:
1. http://www.ecotest.ua.
2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” – К.: Україна.
– 1991. - 59 с. ( з усіма редакціями до 2013 року)
3. ДСТУ 2681-94. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія.
Терміни та визначення.
4. Андропов Д.Н. Энергосберегающие режимы работы теплоэнергетических установок с
применением микропроцессорных комплексов. Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук/ Андропов Д.Н. // – Казань: 2007, С. 43.
5. http://www.eksis.ru.
6. Бичківський Р.В. Основи метрологічного забезпечення: Навч. Посібник// Бичківський
Р.В., Зорій В.І., Столярчук П.Г. // – Львів: Видавництво Держ. Ун-ту «Львівська
політехніка», 1999. – 180 с.
7. ДСТУ 2681-94. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія.
Терміни та визначення.
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УДК 628
И.Е.КАРИХ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Р.С. ТОМАШЕВСКИЙ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков,
Украина
Использование акселерометра для решения задач биологической
обратной связи в восстановительной медицине
Восстановительная
медицина
направлена
на
возобновление
функциональных резервов человека, повышение уровня его здоровья и качества
жизни, сниженных в результате неблагоприятного воздействия факторов среды
и деятельности, путем дозирования физических нагрузок.
Проблемой является подбор соответствующей физической нагрузки для
пациента в зависимости от физиологических параметров. В связи с этим нами
предлагается использование системы биологической обратной связи. Данный
метод в восстановительной медицине можно рассматривать как наиболее
перспективный. Поскольку он обеспечивает объективный контроль состояния
тренируемых мышц, точную дозировку нагрузки и высокий уровень мотивации
пациентов.
Для решения этой задачи в качестве датчика предлагается акселерометр.
Такие устройства позволяют детектировать движения грудной клетки
опосредованно, путем измерения отклонения ориентации датчика в отношении
гравитационного поля Земли, вызванного движением грудной клетки. К
основным преимуществам акселерометра можно отнести:
 не затрудняет дыхание;
 не препятствует интенсивному движению;
 подходит для длительного ношения;
 позволяет контролировать несколько параметров одновременно.
Важно отметить, что имеется положительный опыт использования
акселерометра при контроле апноэ, состояния больных с заболеванием
дыхательных путей.
Список литературы:
1. Хадарцев А.А. Восстановительная медицина / Хадарцев А.А., Гонтарев С.Н., Агасаров
Л.Г. // Тула-Белгород. – 2011. - С. 72.
2. Atena Roshan Fekr. Medical Cloud-Based Platform for Respiration Rate Measurement and
Hierarchical Classification of Breath Disorders/ Atena Roshan Fekr, Majid Janidarmian, Katarzyna
Radecka and Zeljko Zilic. A // Department of Electrical and Computer Engineering, McGill
University, 3480 University Street Montreal H3A 0E9, Canada. –2014.
3. Nina Tewel. Application of MEMS accelerometer for baby apnea monitoring under home
conditions/ Nina Tewel. // Institute of Biomedical Engineering and Instrumentation, Faculty of
Fundamental Problems of Technology,Wroclaw University of Technology. – 2013.
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УДК 62-835
А.И. КЛИБЫШЕВ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
В.Б. КЛЕПИКОВ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Система управления микропроцессорного электропривода постоянного
тока с суперконденсаторной батарей электромобиля
Автомобили на основе двигателей внутреннего сгорания – величайшее
достижение современной технологии. Удовлетворяя потребности в
мобильности, встречающиеся в повседневной жизни, автомобили сделали
большой вклад в развитие современного общества. Автомобильная
промышленность и другие отрасли народного хозяйства, связанные с ней,
составляют существенную часть мировой экономики.
Однако повсеместное использование большого количества транспортных
средств на основе двигателей внутреннего сгорания нанесло и продолжает
наносить значительный вред окружающей среде и человеческой жизни.
Проблемами первостепенной важности на сегодня являются: загрязнение
воздуха, глобальное потепление и быстротечное истощение нефтяных запасов
Земли. Таким образом, вышеописанные условия приводят к необходимости
массового внедрения электромобиля не только на территории Украины, но и во
всем мире.
По мнению мировых экспертов, замена автомобильного транспорта с
двигателем внутреннего сгорания на автомобили с электроприводом
необратима. Это подтверждается выпуском и усовершенствованием ведущими
автомобильными фирмами электромобилей различных марок, таких как: Tesla
Motors, REVA, Modec, Phoenix Motocars.
Для Украины, которая потребляет в качестве импорта 75% бензина и 80%
дизельного топлива, такая замена исключительно актуальна. Для подготовки
специалистов по диагностике, разработке, эксплуатации и совершенствованию
электромобилей на основе электропривода на кафедре АЭМС НТУ «ХПИ» в 2011
году была открыта новая специальность – «Компьютеризированные системы
электромобилей». Так же начата разработка электропривода электромобиля,
который будет способен обеспечивать в тормозных режимах возврат
кинетической энергии в виде электрической энергии. Для такого электромобиля
была разработана схема электропривода, на которую был получен патент
Украины.
Целью настоящей дипломной работы является разработка и создание
лабораторного макета электропривода электромобиля с суперконденсатором на
основе автомобиля модели Lanos, предназначенного для обучения
специалистов вышеупомянутой специальности.
Ниже представлена упрощенная схема электропривода электромобиля с
суперконденсаторной батареей, которая реализует рекуперацию энергии во
время торможения.
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Рис. 1 – Схема электропривода электромобиля с суперконденсатором
Управление электроприводом постоянного тока с постоянными магнитами
производится от шестифазного широтно-импульсного преобразователя (на рис.
1. показаны две его фазы) реализованного на транзисторах. Управляющие
сигналы, поступаемые на транзисторы, подаются от интегральных микросхем
IC, реализуя тем самым широтно-импульсную модуляцию напряжения
источника питания. Микросхемы IC управляются микроконтроллером.
Суперконденсаторная батарея EDLC представлена набором из 48
суперконденсаторов напряжением до 2,7 В.
Поскольку в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания
торможению, как правило, предшествует переход с педали акселератора на
педаль тормоза и понижение передачи, энергия не только не используется, но и
идет расход бензина. Представленные технические решения значительно
превосходят такие автомобили по экономическим показателям, не нанося
ущерб окружающей среде.
Список литературы:
1. Ehsani M. Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles fundamentals ,theory,
and design / Ehsani M. // CRC Press Taylor & Francis group. – 2010.
2. Fuhs A. Hybrid vehicles and the future of personal transportation / Fuhs A. // CRC Press
Taylor & Francis group. – 2009.
3. R. Hodkinson. Lightweight Electric, Hybrid Vehicle Design / R. Hodkinson, J. Fenton //
Butterworth-Heinemann. – 2001.
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УДК 620.179.14
Д.В. КНИШ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.А. АВРАМЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Електромагнiтний перетворювач для контролю товщини стiнки труби
Використання автоматизованих систем управління і контролю у
виробництві вимагає надійних, точних і високочутливих методів відбору
первинної інформації. До теперішнього часу у зв'язку з інтенсивним розвитком
високочутливої техніки, засобів обробки інформації, а також сучасної
схемотехніки на основі новітніх досягнень мікроелектроніки у більшості
випадків створюється така ситуація, що параметри первинних перетворювачів,
по суті, визначають метрологічні характеристики інформаційно-вимірювальних
систем, а також систем управління і контролю. Тому, розробкам і дослідженню
первинних перетворювачів приділяється серйозна увага у багатьох вітчизняних і
зарубіжних науково-дослідних інститутах і лабораторіях.
Окрім цього, такі датчики повинні мати певні характеристики (надійність,
безконтактність, універсальність, висока точність і чутливість при відносній
простоті конструкції і розрахункових співвідношень) з метою їх використання в
автоматизованих системах управління і контролю.
З позицій цих вимог вихрострумові первинні перетворювачі, що
використовують інформаційні характеристики магнітного поля, мають істотні
переваги перед датчиками, заснованими на інших фізичних принципах. Ці
переваги і зумовили широке поширення вихрострумових перетворювачів в
товщинометрії, структуроскопії і дефектоскопії виробів з різними
геометричними і фізико-механичними характеристиками.
Особливе місце займають вихрострумові перетворювачі в товщинометрії і
структуроскопії. Слід зазначити, що вихрострумові перетворювачі для виміру
товщини стінки труб стосовно умов бурових і трубних баз недостатньо
розроблені і досліджені.
Тому практичний інтерес представляє створення первинних перетворювачів
і розробка методів для визначення геометричних розмірів і електричних
параметрів циліндричних виробів.
Причому, при створенні апаратури важливо розробити такі методики, за
допомогою яких можна було б визначати геометричні і електричні
характеристики виробів датчиками однієї і тієї ж конструкції. Це тим більше
важливо, оскільки завжди необхідно досліджувати вироби багатьох
типорозмірів, а вимірювальний перетворювач в системі управління або
контролю доцільно використати універсальним.
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УДК 681.3.01
А.И. КОНАШЕНКОВА, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Г.М. СУЧКОВ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Фурье анализ импульсных сигналов
Анализ формы электрических сигналов широко используется для
получения информации о качестве различных устройств. Однако зависимость
от времени в ряде случаев не обладает достаточно высокой чувствительностью
к изменениям сигнала.
Значительно более чувствительной является форма спектра сигнала.
Представление сигнала в частотной области как суммы гармонических
составляющих необходимо также при решении проблемы электромагнитной
совместимости.
Преобразование Фурье широко используется в теории и практике многих
научных
дисциплин.
Преобразование
Фурье
наряду
с
другими
преобразованиями можно рассматривать как чисто математический
функционал, во многих отраслях науки оно проявляет такой же глубокий
физический смысл, как и функции, подвергающиеся этому преобразованию.
Форма колебания связана со спектром преобразованием Фурье, именно
поэтому преобразование Фурье по существу описывает физические
соотношения между временными и спектральными характеристиками одного и
того же процесса.
В данной работе рассматриваются вопросы анализа аналоговых
импульсных сигналов, способы нахождения их временных и частотных
характеристик. Рассмотрен анализ прохождения детерминированных сигналов
через линейные цепи и сравнение параметров и характеристик этих сигналов на
входе и выходе цепи.
Главным принципом спектрального анализа сигналов в данной работе,
является нахождение спектров на основании таблицы известных пар
преобразований Фурье без прямого интегрирования временных или частотных
функций сигнала.
Таки образом, преобразования Фурье относятся к линейным
преобразованиям, широко используемым для описания линейных систем.
Правильное использование этих преобразований позволяет существенно
упростить процесс решения задач, связанных с линейными системами. Поэтому
очень важно понимать и уметь пользоваться методами преобразований.
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УДК 62-838
А.В. КРИШТАЛЬОВ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
М.В. АНІЩЕНКО, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Розробка математичної моделі та алгоритму керування синхронного
генератора в системі інверторного запуску дизель-агрегата
без датчика положення ротора
Бездатчиковий метод пуску та керування синхронного генератора в
системі інверторного запуску дизель-агрегата дозволяє знизити затрати на
виготовлення, а також спрощується технологія виготовлення.
Данний метод оснований на визначенні положення ротора за допомогою
фазних струмів синхронного генератора. При зміні позиції ротора змінюється
електро-рушійна сила, яка наводиться в обмотках якоря (індуктора), в наслідок
чого змінюються фазні струми. Ця залежність відображена в формулах (1-4):
i  iu ;
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;
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де iu , iv - фазні струми фаз U та V;
er - початкове кутове положення ротора синхронного генератора.
По формулам (1-4) була складена структурна схема, яка зображена
на рис. 1.
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Рис.1 – Структурна схема моделі визначення початкового кутового положення
Модель системи визначення початкового кутового положення ротора
синхронного генератора була змодельована в пакеті Matlab R2009a. В даній
моделі використовувся синхронний двигун [1, с.], який представляє собою
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явнополюсну синхронну машину змінного струму з електромагнітним
збудженням без демпферної обмотки. Модель двигуна була взята з бібліотеки
SimPowerSystems. При моделюванні в моделі синхонної машини було
встановлене початкове кутове положення ротора в розмірі 20 градусів.
Результат моделювання зображенний на рис. 2. Для зняття початкового
кутового положення використовувся електроний осцилограф з основної
библіотеки Simulink.

Рис. 2 – Початкове кутове положення ротора синхронного генератора
На рисунку 2 можна бачити, що початкове кутове положення ротора
дорівнює 20 градусам, що були встановлені в початкових умовах при
моделюванні синхронного генератора.
Список літератури:
1. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в Matlab,
SimPowerSystems и Simulink/ Черных И.В. // – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008 – С. 261.
2. Герман-Галкин С.Г. Электрические машины: Лабораторные работы наПК/ ГерманГалкин С.Г. // – СПб.: Корона принт, 2003. – С.136.
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УДК 621.316.1
Ю.Д. КРЯЧОК, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.О. ЧЕПЕЛЮК, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Лабораторний стенд для дослідження
низьковольтних електромагнітних контакторів
У навчальному процесі кафедри електричних апаратів НТУ «ХПІ» при
викладанні навчальних дисциплін з електричних апаратів значна увага
приділяється ознайомленню студентів із відповідними стандартами Міжнародної
електротехнічної комісії (International Electrotechnical Commission – IEC). Такого
підходу потребує європейський вектор розвитку нашої країни, яким
передбачається впровадження міжнародних стандартів в Україні.
Провівши аналіз вітчизняного та міжнародного стандартів стосовно
низьковольтних електромагнітних контакторів промислового призначення [1, 2] та
наявного на кафедрі лабораторного стенду з їх дослідження, об’єктами досліджень
у якому є контактори вітчизняного виробництва, виготовлені у відповідності до
вимог вітчизняних стандартів, авторами запропоновано модернізацію вказаного
стенду з урахуванням вимог міжнародного стандарту IEC 60947-4-1 [2].
У модернізованому лабораторному стенді передбачено оновлення наявних
дослідних зразків контакторів на стенді контакторами, виготовленими у
відповідності з IEC 60947-4-1; доповнення електричної схеми лабораторного
стенду для проведення додаткових досліджень; а також - оновлення
інформаційного супроводу лабораторного стенду (методичних вказівок з
проведення лабораторних досліджень та інформаційних матеріалів,
розташованих на стенді), головним спрямуванням якого є перевірка
відповідності досліджуваних контакторів вимогам стандарту IEC 60947-4-1.
Окрім випробування на спрацьовування і повернення контакторів, вимірювання
споживаної ними потужності, перевірки в них зазорів, провалів та контактних
натиснень із урахуванням вимог IEC 60947-4-1, в оновленому стенді
передбачається проведення ряду додаткових досліджень, а саме: дослідження дії
обмежувачів перенапруг, що виникають на терміналах котушки контактора, та
динаміки спрацьовування контакторів шляхом зняття і подальшого аналізу
осцилограм процесів вмикання та вимикання контакторів.
Використання модернізованого лабораторного стенду для дослідження
електромагнітних контакторів у навчальному процесі кафедри електричних
апаратів НТУ «ХПІ» сприятиме не лише кращому розумінню студентами
теоретичного матеріалу, але й отриманню ними практичних навичок з
проведення досліджень контакторів на відповідність міжнародним стандартам.
Список літератури:
1. ДСТУ 2846-94 (ГОСТ 11206-93) Контактори електромагнітні низьковольтні. Загальні
технічні умови. – 34 с.
2. IEC 60947-4-1:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and
motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters. - 276 p.
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УДК 665.9
О.О. КУТИК, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Б.О. ЄГОРОВ, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Аналіз електродинамічних сил в обмотці пічного трансформатора
Аналіз та дослідження електродинамічних сил, діючих на обмокти
трансформатора при коротких замиканнях почалося ще 60 років тому, важкість
цього процесу не дозволила використовувати їх в інженерній практиці.
Під час розрахунку механічної міцності трансформатора до останнього
часу обмотки розглядались як нерухомі, а діючі на них сили - як постійні,
відповідно найбільшому проводженому по ним струму. Іншими словами,
диманічна задача замінювалась статичною. З’явилися роботи, вказуючі на
необхідність розглядати динаміку процесу по всій його важкості [1].
Тому аналіз електродинамічних сил в обмотці з використанням нових
методів, теорій та сучасної розрахункової техніки є актуальною задачею.
В процесі експлуатації пічні трансформатори витримують певну кількість
коротких замикань, що призводить до зсувів обмоток, їх розпресуванню і
зниженню динамічної стійкості. Очевидно, що для запобігання важких
наслідків необхідний контроль механічного стану обмоток трансформаторного
устаткування в процесі експлуатації. Обмотки трансформатора, що обтікаються
струмами, знаходяться в магнітному полі розсіяння і на них діють
електродинамічні сили, які створюють механічну напругу в матеріалі обмоток
трансформатора і їх дія частково передається на інші елементи конструкції.
При номінальних струмах сили не великі, але при короткому замиканні вони
дуже сильно збільшуються і можуть стати причиною аварії трансформатора.
Обмотка має декілька частот власних коливань. В тому випадку, якщо одна із
електродинамічних частот співпаде з частотою власних коливань, відбудеться
резонанс і, як наслідок, збільшення статичного тиску. Сили, діючі на обмотки
трансформатора, можна умовно розділити на осьові, радіальні і тангенціальні.
Осьові сили прагнуть стиснути або змістити обмотки, котушки, витки в
осьовому напрямку. Радіальні сили спрямовані в бік стиснення внутрішньої
обмотки і в сторону розтягування зовнішньої обмотки. Тангенціальні сили
прагнуть скрутити обмотки. Взаємодія цих електродинамічних сил визначає
характер механічних деформацій обмоток пічних трансформаторів.
Тому для надійної і ефективної роботи пічного трансформатора необхідно
розраховувати та аналізувати електродинамічні сили та їх вплив на
трансформатор.
Список літератури:
1. Турние И. Изучение динамических процессов в обмотке трансформаторов при
коротком замыкании. «Энергетика за рубежом». Трансформаторы. Материалы СИГРЭ./
Турние И., Эберсол Л. и др.// 1994. с. 129 – 349.
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УДК 66-5
М.Й.ЛЕВИН, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
А.В. ОСИЧЕВ, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Модернизация заданий и методических указаний к курсовому проекту
по дисциплине «Микропроцессорный электропривод»
Значительная часть оборудования существующей в Украине, как и в
других странах СНГ, промышленности требует замены или модернизации.
Одним из путей модернизации является замена устаревших систем ЭП,
микропроцессорными ЭП, которые обеспечивают более качественное
управление, упрощают и удешевляют техобслуживание, а также экономят
электроэнергию, что является особенно актуальным в нынешнее время. Для
установки микропроцессорных ЭП необходимо подготовить специалистов в
этой области. Именно с целью закрепления теоретических знаний и
приобретения практических навыков студентами выполняется курсовой проект
по дисциплине Микропроцессорный ЭП. Пользуясь собственным опытом
выполнения этой работы, а также опираясь на советы руководителя
магистровской роботы я решил дополнить методические указания [1] таким
образом, чтобы облегчить для будущих студентов понимание теоретических
основ этой работы, расширить спектр задач, а также методически обеспечить
им возможность
моделирования выбранной системы управления ЭП в
последних версиях непрерывно обновляющегося пакета Матлаб.
В работе предполагается разработать и добавить к существующим в
методических указаниях моделям асинхронных ЭП с ПЧ или УПП в Matlab 6 и
Matlab7 их аналоги в Matlab 8. Это позволит студентам моделировать системы в
удобных для них версиях пакета Matlab, повысить достоверность получаемых
ПП и анализировать их сходство между собой и с переходными процессами в
реальных устройствах. Также это позволит выбирать электрооборудование
(асинхронные двигатели) в первой части проекта не только из справочника [2],
но и, возможно, из существующей в Matlab 8 базы двигателей. Кроме того,
сейчас возможность выбора оборудования в онлайн режиме в интернете
предоставляют фирмы Альтера и Lenze. Её использование может создавать
большие удобства для проектирования, в том числе и при выполнении
курсового проекта за счет ускорения доступа к источникам информации,
которые
необходимы
для
выбора
оборудования.
Однако
полнофункциональность такого подхода необходимо детально оценить.
Также я считаю необходимым для упрощения понимания теоретического
обоснования материала проекта привести описание порядка взаимного
преобразования Г и Т образных схем замещения, используемых в
справочнике [2] и при моделировании.
По результатам выполнения магистровской работы предполагается
целесообразным подготовить Атлас графиков динамических процессов,
аналогичный Атласу [3], приведенному в методических указаниях с целью
ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

105

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

предоставления примера, в сравнении с которым студенты могли бы проверять
графики ПП, полученные во время собственного моделирования. Например,
более полно отобразить процессы в ЭП и его регуляторах.
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Рис. 1 – Динамическая механическая характеристика АД
при прямом пуске на ХХ без учета вытеснения тока
получаемая студентами в ходе курсовой работы
Поскольку курсовой проект выполняется в режиме командной работы трех
человек, моделирующих системы разной мощности при различных способах
управления, то использование предложенной недавно сервисом mail.ru
функции, позволяющей создать в «Облаке» каталог файлов для общего
пользования, может существенно упростить совместную часть работы над
проектом.
Список литературы:
1. Осичев, А. В. Методические указания/НТУ «ХПИ»,Электронная версия, -2012.-11 с.
2. Кравчик, А. Э. Шлаф М.М., Афонин В.И.,Соболенская Е.А.Асинхронные двигатели
серии 4А:Справочник/С-Петербург.– 2002– 503 с.
3. Осичев, А. В. Атлас графиков динамических процессов./ Саарбрюкен, Германия. –
2014. – 193 с.
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УДК 621.313.322-81
С.О. ЛУК’ЯНЧИКОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
В.Д. ЮХИМЧУК, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Удосконалення технології виробництва статора турбогенераторів
Зростання одиничної потужності енергетичних турбоагрегатів – це
необхідна умова забезпечення величезних темпів зростання виробітку
електроенергії. Збільшення збитку від аварійної зупинки крупного енергоблоку
на перший план висуває завдання щодо забезпечення високих показників
надійності обладнання, зокрема, турбогенератора.
Підвищення одиничної потужності турбогенератора, в основному,
відбувається за рахунок більш інтенсивного використання активних матеріалів
при форсуванні охолодження обмоток статора і ротора. Великі лінійні струмові
навантаження і, як наслідок, великі змінні електродинамічні зусилля, наявність
води як охолоджуючого агента роблять обмотку статора чи не найбільш
вразливим місцем турбогенератора.
У даній статті будуть розглянуті деякі підходи, до яких вдаються
виробники
турбогенераторів
з
метою
підвищення
надійності,
конкурентоспроможності та економічності.
Одним з найбільш часто використовуваних підходів є турбогенератори з
повітряним охолодженням. Тут, на відміну від традиційного водневого
охолодження, переважного в минулому на високооборотних агрегатах
номіналом понад 100 МВА, використовується повітря для безпосереднього або
непрямого охолодження обмоток ротора і статора. Вигода полягає в тому, що
обладнання для роботи з воднем більше не потрібне, через що ціна знижується.
Інший підхід, пов'язаний з новими турбогенераторами, полягає в зміні
деяких вихідних параметрів. Наприклад, збільшення проектної електричної
стійкості корпусної ізоляції, що зменшує товщину корпуса. Завдяки цьому пази
статора зменшуються. Відповідно зменшується і весь агрегат, знижуючи
вартість (за рахунок меншої витрати матеріалів: мідь, сталь, ізоляція)
практично на 20%. Інший плюс полягає в тому, що більш тонка корпусна
ізоляція відводить тепло від мідного провідника, що нагрівається на корпус
генератора (тепловідвід) є значно ефективнішим, таким чином, зменшуючи
температуру статора.
На додаток, щоб поліпшити діелектричні властивості, деякі виробники
використовують сучасну епоксидно-слюдяну корпусні ізоляцію, що володіє
кращими термічними властивостями. Це дозволяє зменшити кількість
використовуваної міді (збільшуючи теплові втрати провідника), сталі
(збільшуючи теплові втрати корпусу) та зменшити довжину лобової частині
обмотки (зменшуючи ефективність лобовій частині обмотки як
тепловідведення). Наслідком цього є більш високі робочі температури.
Третій спосіб зменшити вартість виробництва сучасних обмоток статора
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полягає в спрощенні системи кріплення стрижнів (витків) в пазах статора. У
великих турбогенераторах використовуються складні багатоскладові клини,
хвилясті прокладки або подібні матеріали ущільнювачів в спробі виключити
вібрацію стрижнів (витків) в пазах під дією змінного магнітного поля з частотою
100/120 Гц. Такі системи дорого коштують і вимагають істотних тимчасових
витрат на установку.
В агрегатах, з нижчими номінальними характеристиками струми стрижнів
також нижчі і відповідно потреба в складних системах кріплення в пазах
зменшується.
Одним з рішень цього питання був перехід до статора з глобальним
вакуумним просоченням, тобто статор обмотують гнучкими «зеленими» витками
або стрижнями, а потім весь статор просочується епоксидною смолою в
спеціальній ємності. Це істотно знижує вартість праці і час виробництва
порівняно з перевірками надійності закріплення витків в пазах.
Також заслуговує на увагу така інновація, як застосування трубчастого
корпусу. Форма корпусу є уніфікованою для всієї лінійки потужностей 25, 40,
50, 80 і 110 МВт. ТТК (турбогенератори з трубчастим корпусом) відрізняються
від своїх попередників меншою вагою (в середньому на 15-20%) і габаритами
(по висоті, довжині і ширині на 10-15%).
Невелика вага і компактність забезпечуються компонувальними
рішеннями, що дозволяють отримати конструкцію з мінімальною кількістю
деталей і вузлів.
ККД генератора досягає 98,2-98,4%, це обумовлюється зниженням
механічних втрат за рахунок використання високоефективних відцентрових
вентиляторів, зменшенням електричних втрат в обмотках статора і ротора за
рахунок приведення робочих температур до рівня нижче норм, встановлених
для ізоляції класу F.
Інновація, застосована при розробці ТТК – запатентована система
охолодження по замкнутому циклу з двома повітряохолоджувачами
циліндричної форми з боків генератора. Завдяки цьому, агрегат при пікових
навантаженнях працює без перегріву. Подача охолоджуючого повітря в статор і
в ротор роздільна. Використовуються щитові підшипники, що мають наступні
переваги в порівнянні зі стояковими:
-cпрощення конструкції, зменшення габаритних розмірів і маси генератора;
- поліпшення герметизації генератора.
Рівень шуму машини знижений до 80 дБ.
Сучасний дизайн та технології виробництва дозволяють суттєво знизити
вартість турбогенераторів, удосконалити масо-габаритні показники, підвищити
конкурентоспроможність,економічність та надійність.
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УДК 621.316.1
Г.А. МАНДРЕТОВ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
А.М. ГРЕЧКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Исследование бистабильного электромагнитного актуатора постоянного
тока для вакуумного выключателя среднего напряжения
Введение.
На
сегодняшний
день
на
многих
объектах
электроэнергетической отрасли Украины до сих пор установлены морально
устаревшие и физически изношенные маломасляные выключатели, требующие
значительных затрат на содержание, обслуживание и проведение ремонтных
работ. Поэтому актуальной задачей является их скорейшая замена на
современные вакуумные выключатели. Более предпочтительными, с точки
зрения надежности, долговечности являются аппараты с электромагнитным
актуатором, использующие в своей конструкции высококоэрцитивные
постоянные магниты на основе редкоземельных материалов [1].
Цель работы. Исследование статических и динамических характеристик
электромагнитного актуатора при включении и отключении, а именно: расчет
тяговых сил актуатора, расчет магнитодвижущих сил (МДС) при включении и
отключении актуатора, расчет и построение статических тяговых
характеристик актуатора, расчет обмоточных данных катушки напряжения,
экспериментальная проверка полученных результатов.
Основная часть. Численное моделирование и исследование бистабильного
электромагнитного актуатора с постоянными магнитами выполнено в
программном пакете FEMM [2] с применением метода конечных элементов.
Получены зависимости тяговой силы от величины рабочего зазора при
варьировании значения МДС обмотки, как для процесса включения, так и
отключения актуатора, определены обмоточные данные катушек актуатора с
учетом импульсного характера работы, получены минимальные значения МДС
обмоток, обеспечивающие работоспособность актуатора.
В экспериментальной части проведены опыты по снятию значения тяговой
силы на изготовленном опытном образце электромагнитного актуатора с
помощью разработанной лабораторной установки. Полученные экспериментальные
данные с достаточной точностью совпали с теоретическими расчетами.
Выводы.
Полученные
результаты
исследования
бистабильного
электромагнитного актуатора могут быть использованы при проектировании
подобных конструкций электромагнитных актуаторов.
Список литературы:
1. Гречко, А.М. Усовершенствование электромагнитных систем вакуумных
выключателей среднего напряжения для повышения термической стойкости объектов защиты:
дисс. канд. техн. наук: 05.09.01 / Гречко А.М. //– Харьков, 2009. – 225 с.
2. Finite Element Method Magnetics. User’s manual. Version 4.2. / D. Meeker
//http://fem.berlios.de.
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УДК 620.179.14
И.П. МЕЛЬНИК, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Г.М. СУЧКОВ, д-р техн. наук, доцент, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Сигнал электромагнитного преобразователя от
дефекта конечной длины
Для определения качества изделия и его материала по всем параметрам
одновременно (наличие нарушений сплошности, электропроводность,
магнитная проницаемость, геометрические размеры и др.) измеряют, например,
напряжение тока в измерительной обмотке преобразователя.
Однако значительно труднее получить однозначный ответ об изменении
какого-то одного параметра при неопределенном изменении других, и поэтому
для возможности изучения раздельного влияния на конечный сигнал
изменений параметров необходимо получить более подробную информацию.
Сигнал электромагнитного преобразователя несет информацию о
параметрах
дефекта
контроля
и
обусловлен
взаимодействием
электромагнитного поля преобразователя с объектом контроля.
Современные средства контроля позволяют производить достаточно
полный анализ сигналов преобразователя, что определяет метод контроля:
-амплитудный, основанный на измерении амплитуды сигнала
преобразователя;
-фазовый, основанный на измерении фазы сигнала преобразователя;
-амплитудно-фазовый,основанный на измерении проекции вектора
напряжения преобразователя на направление отстройки;
-частотный, основанный на измерении частоты сигнала параметрического
вихретокового преобразователя, включенного в колебательный контур
автогенератора и др.
Контроль реальных изделий электромагнитным методом связан с
необходимостью отстройки от влияющих факторов, вызванных состоянием их
поверхности. В этом случае имеют место искажения измеренного магнитного
поля дефекта, что может существенным образом снизить достоверность
контроля.
Наличие в измеренном сигнале низкочастотной составляющей (тренд),
длительность которой намного превышает ширину топографии магнитного
поля дефекта, затрудняет распознавание сигнала от дефекта.
Поэтому требуется обработка измеренного сигнала с целью устранения в
нем случайных помех, постоянных составляющих и восстановления его
истинных значений.
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УДК 620.179.17
О.С. ПОЙМАНОВА, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
А.Ю. МОВЕНКО, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Е.Л. НОЗДРАЧЕВА, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков,
Украина
Ультразвуковой контроль труб
Во всем мире существует проблема определения технического состояния
таких труднодоступных протяженных конструкций, как вспомогательные
нефте- и газопроводы, тепло- и водомагистрали, основания морских платформ,
канаты вантовых мостов и другие протяженные конструкции. Мониторинг
технического состояния таких объектов должен гарантировать их безопасность
в межконтрольний период. При этом необходимо надежно выявлять дефекты,
которые могут быть критические, то есть иметь размеры выше определенных
размеров, требующих проведения ремонтных работ. К таким дефектам,
например, в трубопроводах, относятся довольно большие оползни кромок
кольцевых сварных швов и уменьшения толщины стенок труб, вызванные
коррозией, наличие посторонних предметов и отложений внутри. Основные
дефекты, возникающие в трубах в процессе прокатки, - это трещины, риски,
закаты и другие ориентированные вдоль оси трубы - продольные дефекты.
Значительно реже встречаются дефекты, ориентированные поперек оси трубы поперечные дефекты. Возможны также дефекты, параллельные или почти
параллельные поверхностям трубы типа расслоения. Они часто выходят на
одну из поверхностей или близки к ней, поэтому обнаруживаются при контроле
на продольные или поперечные дефекты. В толстостенных трубах необходимо
предусматривать отдельно контроль на такие дефекты.
В связи с тем что основные дефекты продольные, УЗ-волны направляют в
поперечной плоскости, т.е. перпендикулярно к оси трубы рис.1. Обычно
продольные УЗ-волны из призмы преобразователя или из иммерсионной
жидкости вводят под углом  к наружной поверхности трубы.

Рис.1 – Схема контроля трубы на продольные дефекты
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В результате преломления в стенке трубы образуется поперечная волна под
углом ввода а или нормальная волна (в тонкостенных трубах), которые
отражаются от продольных дефектов. Реже применяют для контроля
продольные волны. Для надежного обнаружения различно ориентированных
дефектов волны направляют вдоль окружности трубы по и против часовой
стрелки.
Ультразвуковой контроль труб является эффективным неразрушающим
методом контроля качества трубопроводов, диагностики дефектов труб,
водопроводов и теплотрасс без вывода их из эксплуатации. Также куда более
экономичным и точным методом – и более щадящим, что важно. Работа
производиться с минимальным расходом энергии, обеспечивает высокую
точность анализа состояния стенок и сварных соединений труб.
Ультразвуковой метод контроля качества трубопроводов позволяет
выполнять весь комплекс работ по ультразвуковой диагностике трубопроводов,
выявлять слабые места сварных швов, внутреннюю коррозию труб теплотрасс и
водопроводов, что позволяет сократить затраты на ремонт и устранение
последствий аварий.
Важно, что итоговая «картинка» дается не только по участкам со свищами
и трещинами, но и по местам на внутренней поверхности трубопровода, на
которых начали образовываться каверны. По сути, ультразвук позволяет
получить трехмерную карту трубы, с отмеченными на ней участками
повышенного риска разгерметизации.
В случае использования пьезоэлектрических преобразователей необходима
специальная подготовка исследуемых поверхностей, а наличие воздушных
зазоров становится преградой, которую ультразвук не может преодолеть,
особые требования к проведению исследований кривых поверхностей. К тому
же, существенный минус и то, что с помощью проведения такой процедуры
контроля, к сожалению, не приходится рассчитывать на получение
объективного ответа о реальных размерах дефекта в исследуемом объекте. Есть
возможность получения информации только о его отражательных способностях
по направлению к ультразвуковому дефектоскопу. Да, и не все типы дефектов
может выявить ультразвуковой метод – объективность заключения
ультразвукового дефектоскопа будет зависеть от характера, формы
расположения объекта исследования в зоне контроля.
Список литературы:
1. В.В. Клюев. Неразрушающий контроль: справочник в 7 т. Т. 3. Ультразвуковой
контроль / В.В. Клюев, И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге ; под ред. В.В. Клюева // – М. :
Машиностроение, 2004. – 864 с.
2. Выборнов Б.И. Ультразвуковая дефектоскопия / Б.И. Выборнов //. – М. Металлургия,
1985. – 256 с.
3. Сучков Г.М. Підвищення продуктивності й надійності виявлення дефектів в стрижнях
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УДК 612.24
К.О. САВЧЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Р.С. ТОМАШЕВСЬКИЙ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків,
Україна
Статичні характеристики спірометру ЦПС 14/1
У сучасних спірометрах в якості перетворювача повітряного потоку
найбільш часто використовуються перетворювачі турбінного типу. Особливо
ефективне використання таких перетворювачів в портативних спірометрах.
Статичні характеристики спірометру ЦПС 14/1 залежать від статичних
характеристик датчику. Таким чином, метою досліджень є визначення
статичних характеристик турбін.
Для визначення статичних характеристик була проведена серія
експериментальних досліджень спірометру з двоканальним оптичним
тахометричним пристроєм і вимірювальними турбінами виробництва фірми
Medical International Research (Рим, Італія). Дослідження проводилися з
використанням трьох вимірювальних турбін на постійних витратах в діапазоні
0,1-14 л/с.
До складу експериментального блоку входять: нагнітач повітря, ресивер,
дросельний вентиль, клапан, вимірювач об'ємної швидкості повітря та спірометр.
За результатами експериментальних досліджень були отримані значення
коефіцієнту перетворення: φ = 1/ω·Q, де ω – кутова швидкість ротора
вимірювальної турбіни, Q – об'ємна швидкість повітря.
Також були проведені
експериментальні дослідження
для
прямого
напряму
повітряного потоку (умовно
напрям «видиху»). На рис.1
номера кривих відповідають
номерам турбін.
Отриманні данні можуть
використовуватися як функція
перетворення спірометру ЦПС
Рис.1 – Статичні характеристики
14/1 (макетний зразок) і у
турбінних перетворювачів MIR
майбутньому
дозволять
визначити похибку вимірювань.
Список літератури:
1. Сокол Є.І. Визначення функції перетворювання спірометричного турбінного
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УДК 665.9
В.В. САМОЙЛЕНКО, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Р.С. ТОМАШЕВСКИЙ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков,
Украина
Использование барьерного разряда для получения озона в медицине
Озон (О3) представляет собой аллотропную модификацию, состоящую из
трех атомов кислорода. Озон хорошо растворяется в воде, является сильным
окислителем и при комнатной температуре достаточно быстро разлагается. В
медицинской практике озон используется в виде озоно-кислородной смеси
(ОКС) с различными значениями в ней концентрации озона (КО).
Метод использования ОКС в лечебных целях получил название –
озонотерапия. ОКС имеет широкий диапазон положительного воздействия на
человека, обладает бактерицидным, противовирусным, фунгицидным,
иммуномодулирующим,
противогипоксическим,
цитостатическим,
дезинтоксикационным свойствами. Озонотерапия находит применение в
хирургии и терапии, при глазных заболеваниях, в урологии, акушерстве и
гинекологии, дерматологии, стоматологии, при венерических и инфекционных
заболеваниях, при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких, в
невропатологии, анестезиологии, педиатрии, реанимации, интенсивной терапии
и косметологии.
Основные методиками озонотерапии условно можно разделить на три
группы: наружное воздействие, парентеральное (с помощью иглы) и
эрентеральное (через желудочно-кишечный тракт).
Принцип действия большинства медицинских озонаторов основан на
получении озона из медицинского кислорода электрофизическим методом,
состоящим в создании объемного барьерного разряда в газовом промежутке
разрядной камеры (РК), к которой прикладывается высоковольтное переменное
напряжение. Барьерный разряд – разряд, возникающий между двумя
диэлектриками или диэлектриком и металлом в цепи переменного тока,
является эффективным и экономичным генератором озона.
В медицинских озонаторах барьерный разряд происходит в специальной
камере. Существуют различные виды камер: трубчатый барьерный озонатор,
герметично пластиковая камера. Принцип работы – диссоциация молекул
кислорода О2 под действием электрического разряду на атомарный кислород,
который присоединяясь к другой молекуле кислорода дает озон.
Одной из целей, также является моделирование коаксиальной системы
разрядной камеры с помощью пакета SolidWorks.
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УДК 621.313.824
Я.О. СЯБРУК, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
В.П. ШАЙДА, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Використання інерційних електромеханічних накопичувачів енергії
як автономних джерел живлення
В даний час підвищення ефективності використання електричної енергії є
актуальним завданням. Одним з шляхів підвищення ефективності споживання
електроенергії є застосування накопичувачів енергії. Слід зазначити, що
накопичувачі енергії здатні вирішувати завдання збереження і перетворення
енергії, забезпечувати реалізацію оптимальних режимів роботи обладнання,
живлення споживачів з нестандартними параметрами.
Одним з перспективних типів систем накопичування енергії та її
послідуючого використання для зменшення втрат, є комплекс, який складається
з механічного інерційного накопичувача енергії та електромеханічного
перетворювача. Такий комплекс дозволяє зберігати електричну енергію,
перетворюючи механічну енергію, яка запасається у вигляді кінетичної енергії
обертового маховика, в електричну енергію для зовнішнього споживача. Такі
установки носять назву кінетичних накопичувачів енергії (КНЕ).
В
якості
електромеханічного
перетворювача
енергії
можуть
використовуватися різні типи електричних машин (ЕМ): вентильно-індукторна,
асинхронна, синхронна та постійного струму. Вибір конкретного типу ЕМ є
достатньо важливим, тому що впливає на конструкцію та параметри не тільки
ЕМ і всієї системи в цілому.
Серед достоїнств КНЕ можна виділити наступні: компактність, екологічна
чистота, високий коефіцієнт корисної дії (86–88) %, термін їх експлуатації
понад 10 років, необмежений ресурс роботи, простота експлуатації і
обслуговування, менші витрати на вартість системи охолодження.
Створення інерційних електромеханічних накопичувачів енергії є
сучасною задачею з точки зору реалізації питань енергозбереження. Такі
накопичувачі енергії повинні відповідати наступним вимогам:
1) здатні зберігати накопичену енергію впродовж тривалого часу;
2) мати достатньо високий коефіцієнт корисної дії та кількість енергії,
накопиченої на одиницю маси;
3) бути безпечні для навколишнього середовища та в експлуатації.
Важливим аспектом при виборі пристрою зберігання енергії є його
вартість. За допомогою розрахунків неважко переконатися, що на тривалому
проміжку часу, інерційні електромеханічні пристрої зберігання енергії є більш
економічними, ніж системи зберігання на акумуляторних батареях (АБ).
Основними причинами цього є низька вартість технічного обслуговування і
тривалий термін служби маховика в порівнянні з батареєю, що швидко окупає
додаткові витрати на початковому етапі. Інерційний пристрій зберігання енергії
(з маховиком) зазвичай має такий же самий термін експлуатації, як і комплекси
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з акумуляторами, але в останніх батареї необхідно міняти декілька раз протягом
терміну експлуатації. Графіки витрат можна побачити на рис. 1, де в обох
графіках закладені витрати на технічне обслуговування [1].

Рис. 1 – Графіки витрат різних систем резервного живлення
впродовж періоду експлуатації
З точки зору вибору електромеханічних перетворювачів, які можуть бути
рекомендовані для комплексів з інерційним накопичувачем, найбільш
перспективні по техніко-економічним показникам, на наш погляд, є синхронні
генератори на постійних магнітах, які мають безконтактне виконання ротора.
Відсутність ковзаючого електричного контакту обумовлює підвищення ресурсу
ЕМ і спрощує їх експлуатаційне обслуговування.
Застосування рідкоземельних постійних магнітів з високою питомою
енергією дозволяє істотно поліпшити масогабаритні та енергетичні показники
генератора [2]. Але подібні синхронні генератори мають різноманітні
конструктивні виконання, до того ж відповідне виконання буде впливати на
конструкцію маховика. Розгляд та вибір конкретного конструктивного
виконання синхронного генератора є першим етапом у розробці інерційного
електромеханічного накопичувача енергії.
Список літератури:
1. Batteries and Flywheels and their application in UPS systems [Электронный ресурс] /
PILLER Power Systems – Режим доступа: http://www.piller.com/documents/en/2133/batteriesand-flywheels-en.pdf.
2. Д.А. Бут. Накопители энергии : учеб. пособие для вузов / Д.А. Бут, Б.Л. Алиевский,
С.Р. Мизюрин, П.В. Васюкевич / под ред. Д. А. Бута. - М.: Энергоатомиздат, 1991. – 400 с.
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УДК 681.5
Д.Д. ТОЛОЧКА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.В. ОСИЧЕВ, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Розробка лабораторних робіт на базі обладнання National
Instruments, що передано за програмою TEMPUS
Аналіз та синтез сучасних систем автоматизованого керування
електроприводами вирішуються із застосування комп’ютерної техніки. Так, за
допомогою лабораторних стендів, вдається відпрацювати певні закони
керування, виявити несприятливі режими роботи, втілити нові наукові ідеї у
життя та навчити студентів застосовувати отримані знання на практиці.
Обладнання компанії National Instruments, яке НТУ «ХПІ» отримав за
програмою TEMPUS, дає студентам можливість закріпити теоретичні знання у
галузі електроприводу, теорії автоматичного керування, мікропроцесорного
керування електроприводом, електричних машин, електроніки, програмного
керування механізмів та багатьох інших інженерних дисциплін.
У даній роботі розглянуті можливості розробки лабораторних робіт на
базі стенду мікроприводів. Ці роботи поділені на дві групи: з програмним та
апаратним виконанням.
При програмному режимі усі дії по виконанню лабораторної роботи та
налаштуванні цифрових регуляторів здійснюється за допомогою програмного
забезпечення.
При апаратному режимі виконання робіт, студент мусить робити усі
налаштування руками за допомогою вбудованих у плату з мікроприводами
перемикачів, потенціометрів, клем та з'єднувальних дротів.
В обох випадках уся необхідна інформація відображається на моніторі
комп’ютера.
Дані лабораторні роботи передбачають:
- дослідження статичних параметрів системи (визначення активного
опору якоря мікродвигуна, побудова реальних механічних характеристик
мікродвигуна постійного струму, зняття робочих характеристик мікродвигуна
постійного струму);
- дослідження динамічних параметрів системи (дослідження одно-, та
двоконтурної системи автоматичного керування, зняття осцилограм
динамічних процесів струму та швидкості мікродвигуна постійного струму).
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О.Г. СЕРЕДА, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Захист асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з
урахуванням нелінійних спотворень фазних струмів
Застосування в електричних мережах нелінійних навантажень призводить
до виникнення вищих гармонійних складових струму. При частотному
регулюванні швидкості обертання асинхронних електродвигунів (ЕД) найбільш
значущою буде 5-а гармоніка струму I5. Зростають втрати в обмотках за рахунок
поверхневого ефекту й ефекту близькості. Підвищення чутливості теплового
захисту до струмів перевантаження з урахуванням нелінійних спотворень є
важливим засобом забезпечення тривалого терміну служби асинхронних ЕД.
Відомі способи теплового захисту, в яких захисна часострумова
характеристика tL = f(Iph) забезпечує зворотну залежність часу спрацьовування
захисту tL від середньоквадратичного (діючого) значення фазного струму Iph.
Недоліком розглянутого способу є той факт, що надійний захист гарантується лише
за відсутності нелінійних спотворень синусоїдальної форми зміни фазних струмів.
Мета. Теоретичне обґрунтування, розробка та реалізації у вигляді
алгоритму функціонування мікропроцесорного пристрою способу захисту ЕД
від перевантаження з урахуванням нелінійних спотворень фазних струмів, який
враховує додаткове нагрівання за наявності вищих гармонійних складових.
Додаткові втрати потужності, зумовлені вищими гармоніками струму [1]:
2

k
 Un 
2

Pk 
n  n  1  Pr k st  k dn ,
(1)
 
n  2 nU 1 
n2
де ΔPr – номінальні втрати в обмотках статора при синусоїдальному фазному
струмі; k – порядок (номер) останньою з врахованих вищих гармонік; U1 –
напруга першої (основної) гармоніки; Un – напруга n-ої гармоніки; kdn –
коефіцієнт, що враховує зростання втрат в обмотках від n-ої гармоніки:
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Рівняння (2) перетворюється наступним чином:
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де R – активний опір обмотки ЕД на частоті 1-ої гармоніки струму I1.
Додаткові втрати ΔP5, зумовлені наявністю 5-ої гармоніки струму,
/
визначаються коефіцієнтом kd5. Еквівалентний фазний струм I ph
, що враховує
додаткове нагрівання ЕД від впливу 5-ої гармоніки:
/
I ph
 I ph 1  k d5 .
(4)
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Коригування часу tL пояснюється графіком рис. 1.
t, s
600
360
240
120
60
40
20
10
6
4
2

Зона L – захист електродвигуна при перевантаженні;
відключення з витримкою часу залежною від струму
tL1
t'L1

Зона S – захист лінії при
короткому замиканні;
швидке відключення без
витримки часу
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Рис. 1 – Часострумова захисна характеристика реле
Згідно вихідної залежності tL = f(Iph), справедливої при відсутності
нелінійних спотворень (вищих гармонік струму), деякому значенню струму Iph1
відповідає час спрацьовування захисту tL1. Якщо фазний струм
несинусоїдальний, то значення Iph1 необхідно помножити на підвищувальний
/
коефіцієнт 1  k d5 . Отримане еквівалентне значення фазного струму I ph1
за
своєю тепловою дією на ЕД буде еквівалентним дії струму 1-ої гармоніки. У
цьому випадку час спрацьовування захисту необхідно зменшити до значення
t L/ 1 , як показано на рис. 1.
Висновки. Запропоновано технічне рішення, яке дозволяє сформувати час
спрацьовування апаратів релейного захисту ЕД від струмів перевантаження з
урахуванням нелінійних спотворень фазних струмів.
Список літератури:
1. Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий.
– 4-е изд., перераб. и доп. / И.В. Жежеленко // – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 331 с.
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УДК 620.179.16
О.М. ЧЕРКАСОВ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
С.Г. ЛЬВОВ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Виявлення дефектів в зварних швах за допомогою ультразвуку
Неруйнівний контроль особливо важливий при створенні і експлуатації
різного складного промислового обладнання, компонентів і конструкцій. Для
виявлення різних вад, таких як роз'їдання, іржавіння, розтріскування
використовуються різні методи неруйнівного контролю, такі як ультразвуковий
контроль, рентгенівський контроль, дефектоскопія, вихрострумовий контроль,
візуальний контроль.
Основним методом виявлення дефектів в зварних швах є ультразвуковий
метод контролю (УЗК). Суть ультразвукового методу полягає у
випромінюванні у виріб і наступному прийнятті відображених ультразвукових
коливань за допомогою спеціального обладнання – ультразвукового
дефектоскопа і пьезоперетворювача, і подальшому аналізі отриманих даних з
метою визначення наявності дефектів, а також їх еквівалентного розміру,
форми (об'ємний/площинний), виду (точковий/протяжний), глибини залягання.
Дослідження проводилося на заводі "Рогань" на ново виготовленому
резервуарі "ICEReactor" (9400×6000×10,0) із сталі марки СТ–3сп. Метою
роботи було здійснити контроль зварних з'єднань резервуара за допомогою
дефектоскопа УД2-12 і перетворювача П121-5-65-002. Виконано внутрішню і
зовнішню перевірка шва і оклошовної зони (30 мм.), рівень чутливості:
бракувальній Аб = 30 дБ. Загальна довжина швів склала 400 м. Було перевірено
30% від загальної довжини та виявлено дефекти (тверді включення,
несплавлення і непровари, порушення форми шва). Розглянувши всі види
зварних з'єднань, безпосередньо були визначені і вивчені дефекти в зварних
з'єднаннях, їх причини виникнення, способи попередження та методи усунення.
У результаті було зроблено висновок, що даний об'єкт придатний до
експлуатації згідно з документом СНиП 3.03.01-87.
Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про те, що
ультразвуковий метод є надійним і швидким способом визначення якості
зварних швів, дозволяє виявити і усунути дефекти зварювання без
пошкодження об'єкту.
Список лiтератури:
1. Юхин Н.А. Дефекти зварних швів і сполук / Юхин Н.А. // М. «СОУЭЛО», 2007, 58 с.
2. Щербінскій В.Г. Технологія ультразвукового контролю зварних з'єднань./ Щербінскій
В.Г. // Москва, 2005. -743
3. Сучков Г.М. Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12. Учебное пособие / Г.М. Сучков,
С.Г. Львов // – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007.– 138С.
4. Клюєв В.В. Неруйнівний контроль і діагностика/ Клюєв В.В. // – М.:
Машиностроение, 2004.- 864 с.
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УДК 681.5.033+681.587’57
Д.Ю. ЧУМАК, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Применение наблюдателей в электроприводах электромобилей
В
современных
автомобилях
применяются
многочисленные
электроприводы.
Это главный привод колес, привод сидений, привод стеклоочистителей,
привод насоса для омывания стекол, привод зеркал заднего вида,
кондиционера, устройства обогрева салона и приводы других
В системах управления электроприводами автомобиля часто используют
наблюдатели, так как существует необходимость восстановления сигналов,
которые невозможно измерить ввиду разного рода причин.
Эти наблюдатели могут входить в состав единого центра обработки
сигналов (бортового компьютера), формирующего сигналы управления для
устройств автомобиля.
Например, в [1] рассматривается бездатчиковый метод управления
асинхронным двигателем (АД) с помощью наблюдателя, реализованного на
базе цифрового процессора сигналов семейства TMS320F240.
В [2] рассматривается наблюдатель, на основе фильтра Калмана, для
оценивания состояния антиблокировочной системы с учетом модели
трения колёс.
Проектирование наблюдателей для электроприводов автомобилей имеет
свою специфику, до сих пор исследованную недостаточно.
В представленной работе исследовались вопросы, возникающие при
синтезе и реализации наблюдателя, такие, как выбор функций наблюдателей в
системе управления, идентификация структуры и параметров моделей объектов
наблюдения, выбор аппаратного и программного обеспечения для цифровой
реализации наблюдателей.
На основе проведенных исследований были сделаны обобщающие выводы
по применению наблюдателей в автомобилях, позволяющие определять
требования к наблюдателям и выбирать варианты их наиболее эффективной
реализации.
Список литературы:
1. A Sensorless Direct Torque Control Scheme Suitable for Electric Vehicles. FaridKhoucha,
KhoudirMarouani, AbdelazizKheloui, Mohamed Benbouzid.
2. Nonlinear Observer Design for State Estimation during Anti-lock Braking. Kostyantyn
Lolenko Robert Bosch. Germany.
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СЕКЦІЯ 10. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
УДК 665.9
А.М. АЗИЗОВ,НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
С.Ф. АРТЮХ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Роль гидроаккумулирующей электростанции
в современных энергосистемах
При разработке планов перспективного развития электроэнергетики все
больше внимание, помимо обеспечения требуемых тем по наращиванию
генерирующих мощностей, уделяется сегодня вопросам повышения качества
электроэнергии.
Потребители
электроэнергии
–
промышленные,
сельскохозяйственные,
коммунальные
предприятия,
освещения,
электрифицированный транспорт, население и другие – в силу их
специфической работы и соответственно электропотребления создают
неравномерную электрическую нагрузку, изменение которой во времени
изображают в виде графиков нагрузки. Для надежного и эффективного
энергоснабжения потребителей необходимо рационализировать режимы ТЭС и
АЭС, увеличить фактический ресурс работы их оборудования, удлинить
межремонтный период, обеспечить энергосистемы средствами регулирования
частоты, напряжения и перетоков, оперативным резервом мощности и др.
При работе ГАЭС в режиме недельного регулирования, в выходные дни,
когда нагрузка ТЭС и АЭС вынуждены снижать мощность, работа ГАЭС в
насосном режиме помогает уменьшить их разгрузку.
Особенностью ГАЭС является их высокая маневренность. Так, пуск
гидроагрегата с остановленного положения в турбинном режиме, с учетом
синхронизации и полным набором мощности, составляет 1-2 мин, а с холостого
хода- 15-30с. Изменение мощности гидроагрегата и его остановка требуют
несколько секунд.
Именно высокая экономическая эффективность, повышение надежности
работы энергосистемы, и в том числе, обеспечение нормативных требований к
качеству электроэнергии, недопущение аварийного отключения потребителей,
явились причиной строительства большого количества ГАЭС.
Гидроаккумулирование широко внедряется во многих развитых странах
мира. Общее число эксплуатируемых и строящихся ГАЭС в мире в настоящее
время достигло к 460, а их суммарная мощность свыше 100 млн кВт. Помимо
строящихся ГАЭС еще разрабатываются проекты для нового поколения ГАЭС
на повышенные напоры (от 200 до 1000-1500м), в том числе с подземными
бассейнами и др.
Список литературы:
1.
Арешеневский
Н.Н.,
Г.И.
Кривченко
Н.Н.Арешеневский. – Энергоатомиздат.– 1987.- C. 464.
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УДК 621.165
А.О. АЛЬКУАТОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
І.А. НЕМИРОВСЬКИЙ, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Когенераційна установка для ТЕЦ-4 м. Харкова
У зв'язку з постійним зростанням тарифів на електроенергію, багато
підприємств прагнуть забезпечити власне вироблення електроенергії з метою
покриття власних потреб і при можливості відпустки надлишку електроенергії
на сторону.
В роботі проведено аналіз стану існуючого теплогенеруючого обладнання,
електроприймачів також добових графіків навантаження. Останні з яких
показали, що ТЕЦ-4 на сьогодні працює в режимі районної котельні. Для
забезпечення покриття власних потреб необхідно близько 14 МВт встановленої
потужності власної електрогенерації.
У теперішній час, у зв'язку з застарілим генеруючим обладнанням та
збільшенням приєднаного теплового навантаження на ТЕЦ-4 були демонтовані
електрогенератори і побудована додаткова водогрійна котельня.
У роботі розглянуті можливі когенераційні установки на базі
газотурбінних і газопоршневих двигунів, однак, враховуючи дефіцит
природного газу в Україну, розглянуто можливості використання ТПВ, яке на
сьогоднішній день складується на Роганському полігоні і викликае значну
екологічну безпеку
У даній роботі розглянуті наступні питання:
1) енергетичний потенціал твердих побутових відходів (ТПВ) Роганського
полігону;
2) методи утилізації ТПВ;
3) можливість модернізації існуючих парових котлів ТЕЦ-4 з метою
спалювання сміття;
4) екологічні аспекти, пов'язані з використанням ТПВ.
Даний метод спалювання був випробуваний на одній з установок
розробленою фірмою ТОВ «НВП« Нексус-2Ф ». Комплекс піч - дожигатель котел утилізатор - парова турбіна, дозволяє забезпечити вироблення
електричної енергії до 12 МВт.
На підставі аналізу електроспоживання котельні, було оцінено необхідна
потужність електрогенерації власного виробництва, проведено розрахунки по
визначенню добового рівня ТПВ, визначенню теплотворної здатності сміття
Роганського полігону, розрахунки горіння з визначенням кількості і складу
відхідних продуктів згоряння, оцінка теплого потенціалу димових газів при
використанні існуючих котлів і підібрано комплекс парова турбіна – генератор.
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УДК 620.92
Ю.А. БЕРЕСНЄВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
С.Ф. АРТЮХ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку
хвильової гидроенергетики
Найважливішою
проблемою
сучасності
є
проблема
пошуку
високоефективних джерел альтернативної енергетики. Недоліком вже
відкритих джерел(вітрова та сонячна енергетика) є їх залежність від
об’єктивних погодних факторів,
які суттєво зменшують їхню
енергоефективність. Винятком є лише мала гідроенергетика.
Останні часом погляди вчених повернуті до енергії океанів та морів. Їх
численні дослідження показують, що потужність морських течій та енергія
хвиль на багато перевищують потужність усіх річок світу.
Крім того, треба мати на увазі , що гідро потенціал цих річок вже
використано практично на 70 відсотків. Виходячи з цього вони вважають
хвильову енергетику однією з найперспективніших галузей альтернативної
енергетики в майбутньому.
Вже перші розробки хвильових енергоустановок показали,що ці інженерні
споруди гармонійно вписуються в природний ландшафт, не потребують ємких
підготовчих заходів( риття котлованів , перекриття річок та будівлі високих
гребель, зведення великих бетонних будівель і т.ін ), а головне,вони ні яким
чином не впливають на оточуюче середовищ.
Слід додати, що розміри хвильових гідро енергоустановок ( ХГЕУ )
виявляються меншими, ніж розміри традиційних електростанцій такої ж
потужності.
Перші розробки хвильових енергооб ’єктів
показують обнадійливі
результати. Вже сьогодні реально працюють океанологічні електростанції
побудовані на принципі використання різниці температур поверхневої і
глибинної води, хвильові електростанції побудовані на принципі плотів
Коккореля, лінія яких « ламається » під дією хвиль,так звані , хвильові насоси
та інші.
Треба сказати, що показники їх економічной ефективностф,поки що, не
високі, але все це буде вдосконалено в майбутньому. Головне, що ці установки
показують , що людство може приборкати і використовувати хвильову енергію.
Метою науково-досліної роботи, яка тепер виконується , є аналіз сучасного
стану світової та вітчизняної
хвильової енергетики та їх найближчих
перспектив.
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УДК 621.311
А.Г. БОБЕШКО, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Г.И. МЕЛЬНИКОВ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков,
Украина
Сравнение устройств для уменьшения колебаний напряжения в
электрических сетях
Надежность и эффективность работы электрооборудования зависит от
качества электроэнергии в распределительных сетях. Показатели качества
нормируются государственным стандартом ГОСТ 13109-99 «Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»,
который определяет требования к качеству электрической энергии, питающей
электроприемники, что является одним из главных условий нормальной
работы электроприемников.
Каждый электроприемник предназначен для работы при определенных
параметрах электрической энергии: номинальных частоте, напряжении, токе и
т.п. Таким образом, качество электрической энергии определяется
совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут
нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Источниками
колебаний
напряжения
являются
потребители
электроэнергии с резкопеременным графиком потребления мощности
(особенно реактивной). К ним относятся: электродвигатели, дуговые
сталеплавильные печи, электросварка, поршневые компрессоры, мощные
электропечи, выпрямители и ряд других.
Скачкообразные изменения нагрузке также вызывают включения мощных
электродвигателей с большой кратностью пускового тока.При резком
возрастании нагрузки происходит резкое увеличение потерь напряжения в
ветвях сети, питающих эту нагрузку.
Применение подобных электроустановок приводит к значительному
ухудшению качества электроэнергии, повышению технологических потерь,
увеличению напряжения в сети, а также к повышению расхода электрической
энергии и её потерь.
Повысить качество электроэнергии можно, применяя различного рода
организационные и технические мероприятия, а также используя в сетях
специально разрабатываемые устройства.
Применяются схемы, основанные на использовании сдвоенного реактора,
продольная емкостная компенсация параметров линии,а также, синхронные
машины. Но чаще всего в электросетях применяютсястатические компенсаторы
реактивной мощности, которые являются эффективным средством снижения
отклонений и колебаний напряжения.
Быстродействующие управляемые статические компенсаторы находят все
более широкое применение в силу их широких возможностей. Их главное
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назначение составляется в снижении колебаний напряжения; однако они
обеспечивают также компенсацию реактивной мощности и снижения
несимметрии напряжений.
Недостатками этих устройств – большая инерционность, которая
затрудняет их использование для уменьшения колебаний напряжения, и
возникновение переходных процессов, которые сопровождаются сверхтоками и
перенапряжениями.
Причинами этого является недостаточное быстродействие выключателей и
случайный характер момента коммутации. Указанные недостатки могут быть
смещены применениям тиристорных выключателей, которые имеют большое
быстродействие и предоставляют возможность управления моментами
включения и выключения.
Целью работы является сравнение наиболее эффективных и
перспективных устройств и способов для уменьшения колебаний напряжения,
выявление их достоинств и недостатков. К таким устройствам относятся
статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности прямого и
косвенного действия, а также статические компенсаторы на основе
преобразователей с IGBT транзисторами.
С помощью программного пакета Matlab выполнены сравнительные
экспериментальные
исследования
быстродействующего
статического
компенсатора реактивной мощности на основе преобразователя с IGBTтранзисторами и статического тиристорного преобразователя на основе
управляемого реактора.
Список литературы:
1. Чеpепанов В.В. Экспериментальное исследование графиков электрических нагрузок
основных производств / Бакшаева H.С. // Сборник научных трудов ВятГТУ (№2)
«Электротехника и энергетика», Киров: ВятГТУ, — 1997. — 76-79 с.
2. Бакшаева Н.С.Исследование влияния резкопеременной нагрузки на параметры
качества электроэнергии в точке общего присоединения / Вотинцев А.В. // Сборник научных
трудов ежегодной открытой всероссийской научно-технической конференции «Общество,
наука, инновации», ВятГУ, Киpов, 2012 г, с.84-89.
3. Бакшаева Н.С. Исследование влияния электроприемников с резкопеременным
характером нагрузки на параметры качества электроэнергии // Сборник научных трудов I
Международной научно-практической конференции «Современные исследования в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», ФГБОУ ВПО ЮгоЗападный государственный университет. 2012 г., г.Курск, с.55-59.
4. Бакшаева Н.С. Исследование возможности совместного питания коммунальнобытовых потребителей с резкопеременными нагрузками// Журнал «Электрика» №7
издательство ООО «Наука и технологии», 2012 г., с.4-10.

126

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

УДК 21474
Р.О. БОНДАРЕНКО,, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О. Г. ГРИБ, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Аналіз енергетичних процесів в електричних мережах
Електрична енергія як товар використовується у всіх сферах
життєдіяльності людини, володіє сукупністю специфічних властивостей і
безпосередньо бере участь при створенні інших видів продукції, впливаючи на
їх якість. Поняття якості електричної енергії (ЯЕ) відрізняється від поняття
якості інших видів продукції.
Кожен електроприймач призначений для роботи при певних параметрах
електричної енергії: номінальних частоті, напрузі, струмі і т.п., тому для
нормальної його роботи має бути забезпечено необхідну ЯЕ. Таким чином,
якість електричної енергії визначається сукупністю її характеристик, при яких
електроприймачі (ЕП) можуть нормально працювати і виконувати закладені в
них функції.
Контроль якості електричної енергії має на увазі оцінку відповідності
показників встановленим нормам, а подальший аналіз якості електроенергії визначення сторони винною в погіршенні цих показників.
Визначення показників якості електричної енергії завдання нетривіальне.
Це тому, що більшість процесів, що протікають в електричних мережах швидкоплинні, всі нормовані показники якості електричної енергії не можуть
бути виміряні безпосередньо - їх необхідно розраховувати, а остаточний
висновок можна дати тільки по статистично оброблених результатів. Тому, для
визначення показників якості електричної енергії, необхідно виконати великий
обсяг вимірювань з високою швидкістю і одночасної математичної та
статистичної обробкою вимірянихзначень.
Результати експериментальних досліджень свідчать про повсюдне
невиконанні вимог ДСТУ на якість електроенергії. Це призводить до
перевитрати електроенергії на 10-15 % і значного збитку внаслідок відмов
електрообладнання. У зв'язку з недосконалістю існуючих методів розрахунку
електричних навантажень реальне завантаження трансформаторів на
підприємствах становить 25-30 %, що обумовлює значну перевитрату сталі і
провідникового матеріалу.
Особливу складність являє собою дослідження різкозмінних процесів
зміни напруги мережі і струму (потужності) навантаження. Випадковий
характер зазначених величин вимагає застосування статистичних методів і
використання спеціалізованої апаратури для автоматизації досліджень. Існуючі
методи і засоби визначення параметрів різкозмінних процесів недостатньо
точні і оперативні.
Вимоги до підвищення якості електроенергії обумовлені поширенням
складного електронного устаткування, роботів, обчислювальної техніки,
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верстатів з числовим програмним управлінням, чутливих до змін напруги
живлячих мереж. Впровадження у виробництво потужних прокатних станів,
дугових сталеплавильних печей великої потужності, пресів, зварювальних
машин та іншого різкоперемінного навантаження, істотно погіршує якість
електроенергії.
Організація спільної роботи зазначених електроприймачів можлива при
оперативному контролі показників якості електроенергії і дослідженні їх
впливу на роботу мереж та електро обладнання для вибору найбільш
ефективних заходів з регулювання напруги.
Через недосконалість існуючих методів розрахунку електричних
навантажень силові трансформатори, кабелі та інші струмоведучі елементи
систем електропостачання вибираються зі значним запасом. Підвищення
завантаження трансформаторів всього на 1 % в масштабах країни дозволило б
відмовитися від продукції цілого трансформаторного заводу, а ефект від такого
заходу склав би сотні мільйонів гривень.
Ефективне дослідження випадкових процесів зміни різних фізичних
величин в системі електропостачання можливо із застосуванням методів
моделювання, які почали розвиватися в енергетиці в кінці сорокових років.
Застосування теорії моделювання дозволяє вирішувати завдання дослідження
процесів зміни параметрів режимів в системі електропостачання шляхом
побудови систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем
наукових досліджень та випробування і контролю об'єктів.
Такий підхід при вирішенні одних завдань позволяяет істотно знизити
трудовитрати і час отримання потрібних результатів, а при вирішенні інших
завдань виявляється єдиним. Актуальним в цій області є вирішення проблеми
моделювання в реальному масштабі часу різкозмінних процесів зміни
напруги мережі.
Список літератури:
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УДК 665.9
К.А. ВЕРОВЕЦ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
С.Г. ЛОМОВ, канд. техн. наук.НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Пропитка обмотки статора термореактивным компаундом
Технологический процесс пропитки обмоток: электрических машин
является неотъемлемой частью процесса изготовления электродвигателей.
Применительно к современным электрическим машинам он должен
обеспечивать:
1) цементацию проводников обмотки, предупреждающую вибрацию
отдельных проводников и истирание изоляции;
2) повышение теплопередачи от проводников, лежащих в пазах, к
сердечнику;
3) создание дополнительной защиты от увлажнения изоляции
проводников и действия; агрессивных сред.
Эти условия удовлетворяются при использовании современных
пропиточных составов, основой которых являются главным образом
синтетические смолы.
Существуют различные способы введения пропиточного состава в
обмотки. Выбор способа диктуется конструктивными особенностями
пропитываемых изделий, применяемым пропиточным составом, характером
производства изделий.
Распространенным способом пропитки является погружение узлов,
несущих обмотку, в ванну с пропиточным составом. Однако для
многовитковых обмоток из провода малого сечения этот способ не
обеспечивает полного-проникновения пропиточного состава в обмотку.
В последнее время получил широкое распространение метод капельной,
или струйной, пропитки, сущность которого заключается в подаче
пропиточного состава тонкой струей на отдельные части обмотки. В настоящее
время разработаны пропиточные составы без растворителей, которые
обеспечивают высокое качество пропитки обмоток при использовании
капельного метода.
Помимо эксплуатационных требований  хорошие изоляционные свойства,
стойкость к воздействию окружающей среды, хорошая цементирующая
способность, улучшение отвода теплоты  к пропиточным составам
предъявляются и технологические требования: хорошая пропитывающая
способность, малое время желатинизации и отверждения, хорошая адгезия,
невысокая температура сушки и др. Хорошая пропитывающая способность
сокращает время пропитки. Быстрая желатинизация уменьшает потери на
вытекание. Короткое время отверждения снижает затраты на производственные
площади и электроэнергию.
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УДК 621.365
А.О. ГЕРАСИМЕНКО , НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
І.А. НЕМИРОВСЬКИЙ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков,
Украина
Аналіз економічної ефективності використання електронагріву в
системах центральних теплових мереж
У зв’язку із ситуацією, яка склалася в країні, питання заміни газу іншими
джерелами енергії, являється актуальним. Перед державою постає задача
необхідності здійснення комфортного опалення численних установ і житлових
масивів з максимальною енергетичною та економічною ефективністю. При
цьому витрати на впровадження нових заходів повинні бути мінімально
можливими. Важливе значення мають так само споживчі властивості комфортність, екологічність, фізіологічність. Головним чином необхідно
досягти, щоб нові опалювальні послуги обходилися кінцевим споживачам
дешевше, ніж існуючі .
Вибір основного енергоносія (природного газу, вугілля, дров, пелет,
скрапленого газу, котельного, дизельного, електрики, альтернативних джерел
енергії і т. д.), розрахунок ефективності того чи іншого типу опалення
необхідно проводити з прив'язкою до умови України, виходячи з ринкових цін
на енергетичні ресурси та перспективи їх розвитку, а так само наявності
місцевих джерел енергії.
Враховуючи високу концентрацію централізованого теплопостачання
великих мегаполісів, а також сформовані на сьогодні високі тарифи на даний
вид послуг, в роботі розглянуті варіанти заміни газового палива на
електроопалення.
Навантаження
системи
гарячого
водопостачання
прогнозована і становить 35-40 % від усього теплопостачання. Орієнтовно,
гаряче водопостачання вимагає в 3-4 рази менше потужності для вироблення
тепла в порівнянні з опаленням. Тому існує реальна можливість
використовувати електроенергію в системі центрального водопостачання.
Відомий ряд робіт по заміні централізованого гарячого водопостачання на
електронагрівання. З метою зниження споживання газу та зниження тарифу на
теплоенергію пропонується в нічний період забезпечувати теплогенерацію за
рахунок використання електроенергії, а у споживачів встановлювати
прибудинкові баки акумулятори з системою місцевої циркуляції. При такій
схемі з використанням зонного тарифу на електроенергію, як показують
розрахунки, можливо не тільки часткове зниження тарифу на теплоенергію, а й
вирівнювання нічного провалу добового графіка навантаження, що вкрай
важливо для стабільної роботи системи електрогенерації. Установка місцевих
бойлеров- акумуляторів з системою циркуляції дозволить підтримувати в
опалювальній системі споживача мінімальне зниження температури теплоносія.
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УДК 621.311
М.В. ЖИТНИК, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
О.Г. ГРИБ, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Автоматизация систем учета электроэнергии
В связи с переходом экономики страны на рыночные условия работы,
важное значения приобретают вопросы достоверного учета электроэнергии на
всех уровнях ее производства, передачи и потребления. До последнего времени
в Украине отсутствовали предприятия с производством необходимого спектра
измерительной техники, средств сбора, передачи и обработки информации.
Отсутствовала также нормативная база и концепция создания таких устройств.
Поэтому было принято решение о разработке отраслевой программы и
концепции развития автоматизированных систем учета электроэнергии в
условиях энергорынка. Применение позволяет свести к минимуму участие
человека на этапе измерения, сбора и обработки данных и обеспечивает
достоверный, оперативный и гибкий, адаптированный к различным тарифным
системам учет энергии
Постановка цели работы заключается в рассмотрении принципа работы
современных автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Основной целью внедрения АСКУЭ в электроэнергии является снижение
издержек и затрат на потребление энергоресурсов, минимизация потерь за счет
повышения точности полученных данных и сокращения времени сбора
обработки. Автоматизация учета электроэнергии на всех этапах, от
производства до потребления, становится непременным
условием
эффективного функционирования современных энергосистем.
По мере автоматизации технологических процессов предприятия,
снижения степени человеческого участия в производстве и повышения уровня
его организации АСКУЭ можно вводить в обратный контур управления
энергопотреблением не через энергетика-диспетчера или руководителя, а через
соответствующие устройства управления нагрузками-регуляторами. До тех пор,
пока в технологии производства преобладает человек со своими случайными
волевыми решениями, АСКУЭ сохранится как автоматизированная система,
позволяющая, в первую очередь, выявлять все потери энергоресурсов.
Величина экономического эффекта от использования АСКУЭ и зонных
тарифов достигает сотен тысяч гривен в месяц, а окупаемость затрат на
создание АСКУЭ возможна за 2-3 квартала
Таким образом на сегодняшний день АСКУЭ является тем необходимым
механизмом, без которого невозможно решать проблемы цивилизованных
расчетов за энергоресурсов.
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Б.М. КАСПРУК, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
С.Ф. АРТЮХ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Сучасний стан та перспективи розвитку малої гідроенергетики в
Україні та Світі
Мала гідроенергетика дозволяє використати значний гідроенергетичний
потенціал малих річок і притоків, в багатьох випадках забезпечити локальне
електропостачання віддалених районів або населених пунктів,з обмеженою
системою централізованого електропостачання ,в країнах що розвиваються. .
До переваг малих ГЕС відносяться: порівняно невеликий об’єм інвестицій
короткий термін будівництва що дозволяє прискорити отримання прибутку,
мінімальнийвплив на довкілля
Малі ГЕС від 5 кВт до 30 МВт (Україна, Швейцарія) та 50 МВт (США), з
гідроагрегатами які не перевищують 10 МВт потужності. Згідно міжнародної
класифікації види підрозділяються на мікро-ГЕС (5-10) кВт, міні-ГЕС (1001000) кВт та малі-ГЕС (1000-30000) кВт
У більшості розвинених країн досягнутий високий рівень освоєння
ресурсів малої гідроенергетики. Так, потужність малих ГЕС, що
експлуатуються складає: в Австрії – 1,1 млн. кВт, Франції – 2,1 млн. кВт,
Німеччині – 1,6 млн. кВт, Норвегії – 1,4 млн. кВт, Іспанії – 1,8 млн. кВт,
Швейцарії – 0,8 млн. кВт, Японії – 3,5 млн. кВт, Канаді – 2 млн. кВт.
Широке освоєння малої гідроенергетики відбувається в країнах, що
розвиваються. Світовим лідером у використанні малої гідроенергетики є Китай,
де потужність малих ГЕС складає біля 35 млн. кВт з виробленням
електроенергії до 110 млрд. кВт·рік і ведеться їх розгорнуте будівництво
В Україні загальна потужність малих ГЕС, що експлуатуються, складає
близько70 МВт, і нараховують 45 ГЕС різного типу
Основним негативним фактором в розвитку МГЕС став процес консервації
та стихійного демонтажу МГЕС спричинений розвитком ТЕС, ГЕС та АЕС
великої потужності у 70-80-ті роки минулого століття. Сотні МГЕС були
покинуті і поступово руйнувалися, зношувалося їх основне обладнання. Значна
частина гребель нині зруйновані або знаходяться у аварійному стані.
За проведеними дослідженнями в Інституті відновлювальної енергетики
НАН України, невикористаний наявний потенціал МГЕС становить лише
240 МВт. При цьому сумарне середньорічне виробництво електроенергії на
малих ГЕС в разі використання всього наявного потенціалу МГЕС оцінюється в
обсязі приблизно 1 ТВт∙рік або менше 0,62 % спожитої на внутрішньому ринку
електроенергії України у 2013 році.

132

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

УДК 621.311
І.С. КОКОРОВЕЦЬ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Г.І. МЕЛЬНИКОВ, канд. техн. наук, доц.,НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Відключення окремих силових фільтрів вищих гармонік
та їх вплив на якість електроенергії
Будь-яке погіршення якості електроенергії тягне за собою її перевитрату.
Таке положення справедливо і для тих випадків, коли це погіршення лежить в
межах норми і відповідає ДСТУ.Проблема несинусоїдальності – проблема
вищих гармонік – виникла останнім часом у зв'язку із застосуванням потужних
електроприймачів з нелінійною вольт-амперною характеристикою, таких як
електрозварювальні пристрої, дугові сталеплавильні печі, вентильні
перетворювачі [1]. На сьогоднішній день проблема вищих гармонік є однією з
важливих частин загальної проблеми електромагнітної сумісності приймачів
електроенергії з живильною електричною мережею.
Поява вищих гармонік призводить до багатьох негативних наслідків.
Серед них збільшення втрат електроенергії, створення додаткових втрат у
трансформаторах, скорочення терміну служби електрообладнання, погіршення
умов роботи конденсаторних компенсаторів реактивної потужності, прискорене
старіння ізоляції проводів та кабелів та ін.
Одним із засобів боротьби з цим явищем є застосування силових
резонансних фільтрів. Однак застосування таких фільтрів може викликати різні
небажані явища та проблеми [2].
У роботі розглядається вплив відключення окремих силових фільтрів на
показники якості електричної енергії. Зміна параметрів фільтра, а також
відключення окремих фільтрів призводить до зміни частотних характеристик
системи електропостачання, тому змінюється і вплив нелінійних електричних
навантажень на показники якості.
За допомогою програмного пакету Matlab та бібліотеки SimPowerSystems
проаналізовано вплив відключення окремих фільтрів на вміст вищих гармонік у
токах та напругах енергетичної системи під час роботи електричних
навантажень, що генерують токи вищих гармонік. Проведено експериментальні
дослідження, що показують які параметри електричної системи та нелінійних
навантажень справляють найбільший вплив на якість роботи фільтрів. У
доповіді приведені результати досліджень та рекомендації щодо усунення
небажаних явищ, які можуть виникати при аварійному відключенні окремих
фільтрів.
Список літератури:
1. Иванов В.С., Соколов В.И. Режимы потребления и качество электроэнергии систем
электроснабжения промышленных предприятий. М.: Энергоатомиздат, 1987. 336 с.
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Расширение возможностей маневрирования на электрических станциях
для уменьшения дефицита балансирующих мощностей в энергосистеме
Сегодня как для Европейских стран, так и для Украины все большей
актуальности приобретает развитие регенеративных источников электрической
энергии. Когда доля нетрадиционной энергетики в энергетическом балансе
государства становится значительной, возникает проблема быстрого покрытия
дефицита мощности при непостоянной выработке электроэнергии на
солнечных и ветровых электростанциях. А это приводит к увеличению
требований по маневренности электрических станций «традиционной
энергетики», которые остаются надежными источниками электроэнергии.
Кроме этого, в связи с последними событиями в энергетическом секторе
экономики Украины, необходимо как можно скорее принимать структурные
изменения в системе электрогенерирующих мощностей станций. При этом
наиболее перспективным направлением развития энергогенерирующих
компаний, должно стать строительство высокоманевренных станций. Так в
последние годы идет развитие гидроаккумулирующих электрических станций,
но их ресурс ограничен характеристиками рельефа Украины.
Также их технологические параметры, и ограниченность ресурсов
позволяет использовать электрические станции данного типа лишь в недолгое
время пиковой части графика электрической нагрузки. В структуре
энергосистемы Украины, ГАЭС возможно использовать в сцепке с АЭС, так
успешно работает Ташлыкская ГАЭС с ЮУАЭС.
Другим
перспективным
направлением
является
строительство
маневренных реакторов на АЭС. Перспективы исследований в данной области,
и реализующиеся проекты предполагают участие данных реакторов в
недельном регулировании мощности, разгружая блоки на выходные дни.
Поскольку огромный резерв по установленной мощности имеют ТЕС, то
необходимо производить технические мероприятия по улучшению
маневренных характеристик блоков угольных ТЭС. При этом изыскания в этом
направлении должны сопровождаться повышением КПД станций.
Список литературы:
1. Плачкова, С. Г. Энергетика. История, настоящее и будущее. Книга 5.
Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в
современном мире / С. Г. Плачкова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5
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Методи та засоби регулювання напруги
в електричних системах України
Стійкість енергосистем за напругою належить до основних проблем
сучасної електроенергетики. Більшість системних аварій, в тій чи інший мірі,
пов’язані з лавиною напруги, яка відбувається у разі втрати стійкості за
напругою. За кордоном приділяється значна увага вирішенню цієї проблеми за
рахунок підвищення гнучкості керування режимами. В Україні проблема
стійкості режимів за напругою загострюється через звуження діапазонів
регулювання реактивної потужності на електростанціях та нестачу в мережах
адаптивних засобів компенсації реактивної потужності, зокрема, пристроїв
гнучкої передачі змінним струмом (FАСТS -Flexible AC Transmission Systems).
Тому, проблема стійкості режимів за напругою є вкрай актуальною для ОЕС
України.
Метою цієї роботи є розв’язання ряду технічних та організаційних завдань
невідривно пов’язаних з проблематикою стійкості електроенергетичної системи
за напругою.
Враховуючи складність, масштабність та важливість зазначеної проблеми
для вітчизняної електроенергетики, були проведені дослідження в таких
галузях:
- вивчення світового досвіду щодо регулювання напруги та усунення
«вузьких місць»;
- визначення існуючих «вузьких місць» та попередження їхнього
виникнення в схемах перспективного розвитку ОЕС України. (Під «вузьким
місцем» мають на увазі цілі енергетичні райони, критичні з точки зору
підтримки припустимих граничних рівнів напруги та забезпечення
нормативних запасів зі стійкістю за напругою);
- планування необхідних обсягів та місць розташування резервів з
реактивної потужності з урахуванням досвіду європейських енергосистем.
З використанням сучасних підходів до аналізу режимів роботи
енергосистем за напругою була сформована загальна методологічна база
досліджень. В результаті застосування вказаної методології до аналізу режимів
ОЕС України ідентифіковані «вузькі місця» за напругою.
Список літератури:
1. Ущаповьский К. В., Зайченко В. В. ««Вузькі місця» за напругою та планування
резервів з реактивної потужності в ОЕС України» / / Енергетика та електрифікація.  2010. 
№6.  С. 713.
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В.Ф. БОЛЮХ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Аналіз методів діагностики електрообладнання електричних станцій
Основне електрообладнання електричних станцій (ЕС), які були збудовані
ще за період СССР технічного і морально застаріло.
Тому питання удосконалення методів контролю технічного стану
електрообладнання ЕС на даний момент являється першочерговим для
вирішення.
Основне завдання діагностування полягає в отриманні достовірної
інформаціїпро технічний стан електрообладнання.
В технічній діагностиці на даний момент виділяють наступні методи
діагностики: алгоритмічний метод технічного діагностування, сигнальнопараметричний метод технічного діагностування, фізичні методи технічного
діагностування.
Розглянемо детальніше кожний з методів діагностування.
Алгоритмічний метод.
Принцип дії ґрунтується навикористанні перевірки правильності
функціонування об'єкта в цілому, абоокремих його частин на основі
оцінювання відповідними технічнимизасобами логічних ознак виконання
робочих дій в процесі робочогодіагностування, або при тестовому
діагностуванні з перевіркою технічногостану. Недоліки метода: для визначення
роботоздатності об‘єкта використовують спочаткуперевірки, а потім
здійснюють пошук пошкоджень.
Сигнально-параметричний метод.
Принцип дії ґрунтуєтьсяв перевірці правильності функціонуванняоб‘єкта
вцілому чи окремих робочих сигналів або параметрів діючихелементів об‘єкта
в процесі робочого чи тестового діагностування. Недоліки метода:потребує
діагностичної придатності об’єкта.
Фізичні методи.
Принцип дії ґрунтується на встановленні технічного або фізичного стану
об’єкта на аналізі фізичного процесу з момента взаємодії фізичного поля з
об’єктом контролю до отримання первинної інформації. Недоліки метода:
ідентифікація фізичного ефекта, що відображаєдефект.
Для подальшого досконалого дослідження розглянемо фізичні методи
діагностування
і
придатність
їх
застосування
для
діагностики
електрообладнання.
Залежно від технічних засобів і діагностичних параметрів, можна скласти
наступний список перспективнихфізичних методів неруйнівного контролю в
процесі діагностування:магнітні, електричні, вихрострумові, радіохвильові,
теплові, оптичні, радіаційні, акустичні методи діагностування.
136

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

Розглянемо детальніше кожний з методів діагностування, по
використанню його в процесі діагностики електрообладнання ЕС:
Магнітні методи.
Принцип дії метода заснований на аналізі взаємодії магнітного поля з
технічним об’єктом.Спосіб детектування: дефектоскоп магнітний, датчик
Холла.Об'єкти контролю: магнітопроводи трансформаторів, турбогенераторів,
електричних двигунів постійного та змінного струму.Переваги метода: малий
час діагностування.
Електричні методи.
Принцип дії метода заснований нареєстрації параметрів електричного
поля, що взаємодіє з контрольованим об'єктом або виникає в контрольованому
об'єкті в результаті зовнішньої дії.
Спосіб детектування: дефектоскоп електричний. Об'єкти контролю:
трансформатори, турбогенератори.Переваги метода:малий час діагностування.
Акустичні методи.
Принцип дії метода заснований на аналізі параметрів звукових хвиль, що
генеруються технічними об'єктами та їх складовими частинами. Спосіб
детектування: дефектоскоп акустичний. Об'єкти контролю: трансформатори,
турбогенератори.Переваги метода: малий час діагностування, можливість
виявлення несправностей на етапі їх зародження.
Вібраційні методи.
Принцип дії метода заснований на аналізі параметрів вібрації, створеними
працюючим обладнанням, або є вторинною вібрацією, зумовленої
структуроюдосліджуваного об'єкта. Спосіб детектування: дефектоскоп
віброаційний, п'єзоелектричні датчики.Об'єкти контролю: обертові части
електричних машин.Переваги метода: можливість виявлення несправностей на
етапі їх зародження.
Теплові методи.
Принцип дії метода заснований на реєстрації змін теплових або
температурнихполів об'єктів, викликаних дефектами. Спосіб детектування:
тепловізор.Об'єкти контролю :електротехнічне обладнання електричних
станцій. Переваги метода: малий час діагностування, відсутність потреби
складання-розбирання обладнання,для виявлення дефекту.
Проведений аналіз по застосуванню фізичних методів неруйнівного
контролю для діагностування основного електрообладнання ЕС показав, що
кожен з методів має свої переваги, які необхідно враховувати при проектуванні
нових систем діагностики електрообладнання.
Список літератури:
1.Пархоменко П. П. Основы технической диагностики./ П. П.Пархоменко //
М.: Энергия, – 1981. — 320 с.

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

137

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

УДК 620.92
О.В. КОШЕЛЕВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Л.І. ЛИСЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Енергоефективна система теплопостачання 23-поверхового
офісно-житлового комплексу
Перехідна нетрадиційні та відновлювальні джерелаенергії у сфері
муніципального теплопостачання підтримуєтьсяу всьомусвіті, івУкраїнівтому
числі.Національнимпріоритетом є розвиток ринкубіологічногопалива. Темпи
розвитку біоенергетики в Україні досі суттєво відстають від європейських, хоча
Україна має великий потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії,
який становить близько 20-25 млн. т.у.п./рік, що є гарним підґрунтям для
динамічного розвитку сектора біоенергетики. Ухвалена Постанова №293/2014
«Про стимулювання заміщення природного газу в сфері теплопостачання»
відкриває шлях широкому впровадженню біоенергетичних технологій в
комунальні теплопостачальні підприємства. Житлово-комунальне господарство
як галузьекономіки України є збитковою через економічно необґрунтовані
тарифи на комунальні послуги, які споживаються в цій сфері, незважаючи на їх
відносно високі значення для населення. В 2014 році тарифи на
теплопостачання були підвищені в середньому на 40 %. Крім цього,
заплановано протягом 2015-2017 рр. поетапно підвищити тарифи на опалення
для населення ще на 40 %.Все це складає передумови для швидшого
впровадження енергоефективних систем у муніципальному секторі і стимулює
мешканців багатоквартирних будинків приймати безпосередню участь у
модернізації своїх систем енергопостачання.В даній науково-дослідній роботі
об'єктом дослідження є 23-поверховий офісно-житловий комплекс у місті
Харкові. Офісно-житловий комплекс являє собою будинок опалювальним
об'ємом 72938,85 м3 і кількістю квартир 118. Особливістю даного комплексу є
наявність підземної автостоянки. Метою роботи є підвищення існуючих
енергетичних
характеристик
за
рахунок
децентралізації
системи
теплопостачання будинку шляхом
впровадження енергоефективного
обладнання та технологій з використанням відновлювальних джерел енергії.
Розглянуто декілька схем теплопостачання, включаючи біокотел з
чилером, когенераційну установку з чилером і теплонасосну систему з
рекуператором вентильованого повітря. Проведено порівняльний аналіз цих
технічних рішень за стандартними критеріями економічної ефективності та
виявлено найбільш вигідний проект. Запропоновано механізми його
фінансування, які розглядають можливість участі мешканців комплексу. За
результатами аналізу рекомендується схема фінансування модернізації системи
теплопостачання, яка забезпечує найбільш швидке повернення інвестицій при
найменшому грошовому навантаженні на мешканців комплексу.
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УДК 21474
О. А. КРИВОШЕЕВА, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
О. Г. ГРИБ, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Контроль и компенсация провалов напряжения в электрических сетях
Электричество является одним из главных благ цивилизации, без которого
нельзя представить современную жизнь. Обеспечение потребителей
электроэнергией направлено на удовлетворение их потребностей, а также
является необходимым условием участия в коммерческом обороте,
предпосылкой осуществления их производственной деятельности.
Спрос потребителей на электроэнергию с каждым годом увеличивается.
ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения» устанавливает нормы и показатели
качества электроэнергии в сетях общего назначения в точках, к которым
присоединяются электросети потребителей. Однако, качество электрической
энергии (КЭ) в месте ее производства не гарантирует ее качества на месте
потребления. КЭ до и после включения электроприемников в точках их
присоединения к электрической сети различно.
Нарушение КЭ оказывает существенное влияние на надежность и
экономичность работы электрооборудования. Ухудшение КЭ приводит к
ущербу, который несут потребители электроэнергии и само энергоснабжающее
предприятие. Этот ущерб условно принято делить на электромагнитный и
технологический.
По мнению одних специалистов, основной причиной несоответствия
показателей КЭ в сетях потребителей требованиям стандарта является
невысокий уровень технической и организационной подготовленности
персонала по управлению КЭ. Значительная часть энергосистем имеет низкий
уровень оснащенности устройствами автоматической регулировки напряжения
под нагрузкой (АРПН), что не позволяет обеспечивать поддержание
напряжения в пределах, необходимых для нормальной работы потребителей
электроэнергии.
По мнению других, проблема – в воздействии кратковременных
нарушений электроснабжения на работу потребителей электрической энергии,
которая становится все более острой по мере усложнения технологических
процессов предприятий и использования средств автоматизации.
Провалы напряжения обычно происходят из-за неисправностей в
электрических сетях или в электроустановках потребителей, а также при
подключении мощной нагрузки. Провал напряжения, как правило, связан с
возникновением и окончанием короткого замыкания или иного резкого
возрастания тока в системе или электроустановке, подключенной к
электрической сети.
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Одним из решений может быть применение устройств «мягкого пуска»,
которые позволяют снизить абсолютные величины провалов напряжения,
распределив дополнительную нагрузку во времени. Другим решением может
быть устройство по согласованию с компанией-поставщиком питающих цепей
с меньшим полным сопротивлением, хотя такое решение может оказаться
весьма затратным. Если причину провалов напряжения устранить не удается, то
необходимо оборудование, позволяющее компенсировать это явление.
Наиболее
распространенными
способами
устранения
провалов
напряжения на сегодняшний день являются:
1) создание схем надежного питания систем возбуждения для повышения
устойчивости работы синхронных электродвигателей;
2) применение контакторов управления с «защелкой», удерживающей их
во включенном положении независимо от наличия напряжения в цепи
управления;
3) применение схемы управления электродвигателями с дополнительным
промежуточным реле и т.д.
Однако такие способы снижения влияния провалов напряжения на
потребителей могут быть недостаточны ввиду сложившегося соотношения
мощностей присоединяемой резкопеременной нагрузки. В этом случае
эффективным является применение управления реактивной мощностью для
производительности сети переменного тока, т. е. компенсация реактивной
мощности (КРМ).
КРМ предназначена для поддержания нагрузки и напряжения. В
дополнение: повышение значения коэффициента мощности системы для
сбалансирования реальной мощности от сети переменного тока, усиление
регулирования напряжения, а также устранение гармонических составляющих
крупных колебаний нелинейных промышленных нагрузок. Поддержание
напряжения, как правило, требуется для уменьшения колебания напряжения в
линии электропередачи. КРМ повышает стабильность системы переменного
тока за счет увеличения максимальной активной мощности, которая может
быть передана.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
устройств компенсации реактивной мощности, позволяющих регулировать
показатели качества электроэнергии, однако даже лучшие из существующих
имеют ряд существенных недостатков, ограничивающих их широкое
применение в промышленном электроснабжении. Наиболее эффективными и
целесообразными для применения и возможной дальнейшей модернизации
считаются устройства, обладающие микропроцессорными системами
управления.
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УДК 621.311
М.М. КРУГОЛ, , НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
О.П.ЛАЗУРЕНКО, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков,
Украина
Підвищення енергоефективності схем електропостачання в системах
власних потреб теплових електричних станцій
На сьогодні в умовах дефіциту власних покладів природного газу в
Україні, велику актуальність має використання енергоощадних технологій в
комунальній сфері та енергетиці. Подальший розвиток теплових мереж,
джерел теплової та електричної енергії повинен проходити в руслі збільшення
коефіцієнту використання палива та зменшенню втрат при транспортуванні
енергії, а це можливо лише при використанні сучасних енергоефективних
когенераційних установок. Наразі дуже актуальним напрямом розвитку систем
енергозабезпечення є модернізація існуючих ТЕС та застосування нових
енергоефективних джерел енергії.
Робота ТЕЦ за тепловим графіком навантаження має свої переваги та
недоліки. Так наприклад, в літній період, коли споживання теплової енергії
зменшується, така робота ТЕЦ призводить до роботи основного устаткування
ТЕЦ в режимах, коли навантаження суттєво менше від номінального. Така
робота супроводжується додатковими втратами електричної енергії на власні
потреби ТЕЦ, що в сенсі сучасних вимог до енергозбереження є неприйнятним
і зменшує загальний коефіцієнт корисної дії.
Робота вугільних конденсаційних електричних станцій в об’єднаній
енергосистемі України та існуючому оптовому ринку електричної енергії
мають свої особливості, а саме необхідність частих пусків та зупинок блоків,
Робота блоків за гнучким графіком електричного навантаження, що в свою
чергу, як і для ТЕЦ, призводить до неекономічної роботи обладнання власних
потреб станцій.
Економічне регулювання основними параметрами устаткування власних
потреб станції дає значну економію електричної енергії, зменшує зношеність
основних виробничих механізмів та енергетичного обладнання станції. На
сьогодні економічним способом регулювання продуктивності відцентрових
механізмів (насоси, димососи, вентилятори) є частотне регулювання їх
швидкості обертання.
Основні механізми власних потреб живляться від мережі 6кВ. При роботі
блоку навантаження його основних механізмів пропорційне до потужності, що
він несе, тому можливе використання групового регулювання продуктивності
механізмів власних потреб. Для електростанцій малої потужності пропонується
використання високовольтного перетворювача частоти для живлення групи
електродвигунів. При цьому живлення перетворювача частоти здійснюється від
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основної секції шин, а живлення механізмів, що беруть участь у груповому
регулюванні від системи шин змінної частоти (див. рис 1).
В деяких випадках для живлення механізмів власних потреб є доцільним
використання автономного джерела живлення - парового турбогенератора
власних потреб зі змінною частотою обертання.

Рис.1 – Модернізована схема живлення власних потреб ТЕС
При такому режимі роботи вмикаються агрегати, що живляться від однієї
секції шин розподільчого пристрою власних потреб блоку, і на цю секцію
подається напруга змінної частоти.
В ході виконання даної роботи були отримані наступні наукові та
практичні результати:
1. Доведено доцільність використання групового регулювання
продуктивності механізмів власних потреб ТЕС.
2. Проведений аналіз режимів роботи тяго-дуттєвих та насосних
механізмів котлоагрегату і показана можливість використання перетворювача
частоти для їх живлення.
3. Запропонована модернізована схема живлення власних потреб станції
при використанні частотного перетворювача для групового регулювання
частоти.
4. Визначена економія електричної енергії на ТЕЦ, що працює за тепловим
графіком навантаження в літній період, при використанні перетворювача
частоти для живлення групи тяго-дуттєвих механізмів власних потреб. При
цьому додатковий відпуск електричної енергії можна збільшити на 2,5 %, а
споживання електричної енергії на власні потреби зменшити на 5,5 %.
Список літератури:
1. Рихтер Л.А. – Газовоздушные тракты тепловых электростанций, М., «Энергия» ,
1969г. – 272с.
2. Георгиади В.Х. – Поведение энергоблоков ТЭС при перерывах электроснабжения
собственных нужд (часть 1) – М. НТФ «Энергопрогресс», 2003. – 80с.; ил. [Библиотека
электротехника, приложение к журналу «Энергетик», вып.4(52)]
3. А.П.Лазуренко, Н.М.Кругол – Анализ работы ТЭЦ по тепловому графику нагрузки в
летний период// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність енергоефективність. №59
(1032) 2013. – Харків НТУ «ХПІ», с.79-84
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УДК 620.92
С.И. ЛИНК,НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
В.Ф. БОЛЮХ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Электрическая станция на базе сверхпроводникового оборудования
Традиционные
электростанции
характеризуются
низким
КПД,
ограниченностью топливных ресурсов, негативным влиянием на окружающую
среду. В связи с этим альтернативным способом производства электроэнергии
может стать электрическая станция на базе сверхпроводникового
оборудования.
Сверхпроводники
обеспечивают
снижение
потерь,
повышение
надежности, уменьшение массогабаритных параметров электротехнического
оборудования, возможность достижения высоких плотностей тока.
На сверхпроводниках разрабатываются как традиционные устройства:
трансформаторы, генераторы, кабели, двигатели, так и устройства, не имеющие
аналогов при работе на комнатной температуре: индуктивный накопитель
энергии, ограничитель тока короткого замыкания.
Сверхпроводниковые ограничители тока обладают рядом преимуществ:
могут использоваться вместо масляных выключателей, силовых плавких
вставок, допускают плавное дистанционное регулирование напряжения,
способствует увеличению пропускной способности электросетей, увеличению
числа потребителей энергосистемы, обладают уменьшенным весом, размером,
имеют более низкое сопротивление по сравнению с традиционными
токоограничителями, используются в сетях высокого напряжения.
Сверхпроводниковые генераторы переменного тока имеют такие
преимущества по сравнению с традиционными:
– увеличен КПД до 99 % с одновременным уменьшением массы и объема;
– снижены эксплуатационные и амортизационные затраты снижено
негативное влияние на окружающую среду;
– повышена стабильность энергосистемы;
– повышена динамическая стойкость за счет низкого реактивного
сопротивления;
– повышена статическая стойкость и стабильность напряжения;
– большая долговечность, так же генератор может работать как
синхронный компенсатор, т.е. генерировать реактивную мощность.
Высокотемпературные сверхпроводниковые трансформаторы так же
обладают рядом преимуществ: выдерживают двукратные перегрузки в течении
48 часов, при этом не приводя к нагреванию и старению изоляции, так же
способны выдержать десятикратные перегрузки в течении 2-5 минут, более
экологические, пожаро- и взрывобезопасные из-за отсутствия в них масла,
имеют меньшие массогабаритные показатели и очень низкие потери холостого
хода и короткого замыкания, имеют возможность ограничивать токи короткого
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замыкания за счет перехода одной или нескольких обмоток в нормально
проводящее состояние.
Целью данной научно-исследовательской работы является разработка
концепции электрической станции на базе сверхпроводникового оборудования.
По сравнению с традиционными электрическими станциями данная
станция обладает рядом преимуществ:
– высокий КПД из-за уменьшенных потерь (потери в сверхпроводниковом
токонесущем элементе практически отсутствуют);
– уменьшенные габариты, а следовательно и уменьшенная территория для
ее размещения;
– повышенная надежность электротехнических устройств из-за снижения
тепловых нагрузок (все сверхпроводниковые электротехнические устройства
находятся при одной и той же температуре криогенного хладагента);
– повышенная устойчивость к токам короткого замыкания, расширение
диапазона маневрирования электрической мощности отдаваемой в сеть.
Данная станция содержит криогенную систему, вакуумную систему,
диагностическую, электротехническую системы.
В
предлагаемой
станции
предусматривается
комплексное
и
взаимосвязанное использование сверхпроводникового электротехнического
оборудования, и необходимого для их функционирования вспомогательного
оборудования (криогенного и вакуумного) в пределах территории
энергетической установки.
В предлагаемом изобретении в период снижения электрической и
тепловой нагрузок увеличивают потребление электрической энергии на
собственные нужды энергетической установки.
В этот период происходит накопление электрической энергии, тепловой
энергии в криостате, вакуумной энергии и энергии сжатого газа.
А в режиме покрытия пиковой электрической нагрузки увеличивают
мощность теплофикационной турбины, уменьшают потребление электрической
энергии на собственные нужды энергетической установки.
В этот период происходит отдача накопленной электрической энергии,
тепловой энергии из криостата, вакуумной энергии и энергии сжатого газа.
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УДК 681.5.03
Е.Т. ПОДДУБНАЯ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Ю.Ю. СИРОТИН, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Компенсация несимметричных токов в электрических сетях
Многофазные СЭС,
характеризуются
особыми
несимметричными
режимами работы. При наличии несимметрии напряжений и токов фаз в
трехфазных электрических сетях возникает ряд нежелательных явлений,
ухудшаются технико-экономические показатели работы этих сетей: увеличение
потерь мощности и энергии в элементах сети; недоиспользование мощности
трансформаторов;
ухудшение
режима
напряжений
на
зажимах электроприемников; неправильная работа устройств защиты и
автоматики; перегрузка; дополнительный нагрев и, как следствие, ускорение
износа электрооборудования, в частности двигателей и т.п.Следствием
несимметрии токов по фазам является «перекос» звезды вторичных
напряжений распределительных трансформаторов и возникновение в режимах
несимметричной нагрузки по фазам добавочных потерь.
Таким образом, возникает задача оценки несимметрии токов и напряжений
и, в случае ее недопустимости, принятия специальных мер для нормализации
параметров рабочих режимов. К таким мероприятиям относятся: применение
помимо основного оборудования специальных симметрирующих устройств;
изменение параметров элементов распределительных сетей (увеличение
сечения проводов, изменение схемы соединения обмоток распределительных
трансформаторов и т.п.). В настоящее время первостепенное значение
приобретают вопросы разработки и исследования методов коррекции режимов,
позволяющих повысить экономичность мероприятий по нормализации
показателей качества электроэнергии при обеспечении оптимального
функционирования всей системы электроснабжения в целом
Нормы на качество электрической энергии определяют область
допустимых несимметричных режимов в СЭС, которую можно существенно
расширить путем использования симметрирующих устройств. Теоретически,
при любой несимметрии нагрузок в СЭС, можно синтезировать
симметрирующее устройство, состоящее из индуктивных и емкостных
элементов, которое полностью устранит несимметрию напряжения. Однако
симметрирующие устройства не нашли сколь-нибудь широкого применения,
поскольку несимметрия в СЭС как правило нестационарна, а регулируемые
симметрирующие
устройства
сложны,
дороги
и
являются
источником несинусоидальных токов. Поэтому представляет несомненный
интерес определение области допустимых несимметричных режимов в
зависимости от структуры СЭС, от соотношения долей симметричной и
несимметричной нагрузок, от состава и характера электрических нагрузок, от
схем и групп соединения трансформаторов .
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Обзор научных публикаций по выбранной тематике показал, что эти
вопросы либо не решены, либо разработаны недостаточно . Поэтому тематику
моделирования, анализа и устранения последствий несимметричных режимов
следует признать актуальной.
Основной целью дипломной является анализ основных закономерностей в
последствиях несимметричных режимов для СЭС, а также разработка способов
и средств для устранения или ограничений проявлений этих последствий.
Практическая ценность работы заключается в следующем.
1. Результаты исследований несимметричных режимов могут быть
использованы
при
проектировании
систем
электроснабжения
с
несимметричными нагрузками;
2. Результаты дипломной работы используются в учебном процессе в УИР,
дипломном проектировании, магистерских работах.
Из теории симметрирования режимов несимметричных нагрузок следует,
что при любой несимметричной нагрузке можно определить параметры
симметрирующего устройства на основе элементов с реактивными
сопротивлениями, которое генерирует токи обратной и нулевой
последовательности,
компенсирующие
токи
обратной
и
нулевой
последовательности несимметричной нагрузки. Тем самым в системе
электроснабжения с несимметричной нагрузкой может быть обеспечен режим
симметричного напряжения. На основе этой теории разработана методика
определения параметров симметрирующего устройства, которое фильтрует
токи обратной и нулевой последовательностей, обусловленные неполнофазным
режимом и, тем самым, обеспечивает на нагрузке режим симметричного
напряжения в неполнофазном режиме СЭС.
.Проведенный обзор и анализ литературы позволяет сделать следующие
выводы:
1. Проблема несимметрии имеет глобальный характер и важное
практическое значение.
2. Несимметрия напряжений является одним из важнейших показателей
качества электроэнергии, в значительной мере определяющим экономичность и
надежность электроснабжения
3. Вопросы допустимых несимметричных нагрузок и оптимизации
расчетов неполнофазных режимов нуждаются в существенной доработке.
Список литературы:
1.Мельников H.A., Тимофеев Д.В. Приближенное определение несимметричного
режима. Промышленная энергетика. 1972. №4. с. 35-38
2. Петров Г.Н. Электрические машины. М.: Госэнергоиздат. - 1963. - ч. 2 — 413 с.
3. Бибер Л.А., Никифорова В.Н., Евлапов А.И. и др. Методические указания по
контролю и анализу качества электрической энергии в электрических сетях общего
назначения РД34.15.501-88. М.: СПО Союзтехэнерго. -1990.-71 с.
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УДК 621.311
І.І. ПОПОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Г.І. МЕЛЬНИКОВ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Антифільтрація при застосуванні силових фільтрів вищих гармонік та
засоби боротьби з нею
Інтенсивне впровадження потужних електроприймачів з нелінійною
вольт-амперною характеристикою, які генерують вищі гармоніки струму,
призвело до того, що показники якості електроенергії неухильно погіршились,
особливо в останні десятиліття. Зниження показників якості електроенергії
негативно впливає на споживачів електроенергії, в першу чергу - на стійкість
технологічного процесу, збільшення витрат електроенергії, надійність
електропостачання в цілому [1]. Наявність вищих гармонік призводить до
негативних, а іноді й катастрофічних наслідків. Серед них: несинусоїдальність
живлячої напруги, скорочення терміну служби електрообладнання, додаткові
втрати в трансформаторах і генераторах, погіршення умов роботи батарей
конденсаторів, перешкоди в лініях зв'язку, збої виробничого обладнання. Тому
завдання обмеження рівня вищих гармонік вельми актуальне.Одним із
основних засобів зменшення струмів і напруг вищих гармонік є застосування
силових фільтрів [2]. Силовий резонансний фільтр - пристрій, що забезпечує
ослаблення вищих гармонік, що генеруються нелінійним навантаженням.
Основними перевагами фільтрів є їх простота та економічність.
Особливості фільтрів в тому, що вони будуються на основі індуктивності
і ємності. Під час експлуатації параметри фільтрів можуть змінюватися, що
призводить до зміни частотних характеристик фільтрів. В деяких випадках,
якщо потужності фільтрів недостатньо для якісної фільтрації, доводиться
застосовувати паралельне включення декількох фільтрів. Різниця в частотних
властивостях окремих фільтрів може призвести до такого явища, як
антифільтрація, тобто значного збільшення рівня вищих гармонік, замість їх
зменшення [1]. За допомогою програмного пакету Matlab і бібліотеки
SimPowerSystems проведено моделювання подібних ситуацій та з'ясовані
умови виникнення цього явища. Аналізу ситуацій, які можуть призвести до
подібних явищ і присвячена робота. Також розглянуті заходи, призначені для
усунення явища антіфільтрації і за допомогою експериментальних досліджень
в Matlab виконано порівняння їх ефективності. В доповіді приведені
результати експериментальних досліджень та рекомендації по паралельному
підключенню кількох фільтрів.
Список літератури:
1. Иванов В.С., Соколов В.И. Режимы потребления и качество электроэнергии систем
электроснабжения промышленных предприятий. М.: Энергоатомиздат, 1987. 336 с.
2. Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промышленных
предприятий.-К.: Техніка, 2000.
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УДК 621.3.048
І.І.ПОПОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Д.В. ПОТОЦЬКИЙ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Аналіз факторів, що впливають на інтенсивність зношування і старіння
електроустаткування
Деталі та вузли електроустаткування під час експлуатації зношуються і
старіють, до того ж інтенсивність зношування і старіння залежить від багатьох
факторів. Інтенсивність зносу і старіння ізоляційних конструкцій електричних
машин залежить не тільки від тривалості роботи і властивостей використаних
матеріалів, але і від механічних впливів, температури, впливів зовнішнього
середовища та ін.
Незважаючи на те, що на кожну окрему електричну машину або апарат
вливає певне, притаманне лише даній машині або апарату поєднання чинників,
які обумовлюють ту чи іншу швидкість втрати експлуатаційних властивостей,
результати впливу кожного фактора на втрату властивостей підлягають
певному закону. Так, вплив на швидкість процесів старіння ізоляції робочої
температури можна виразити залежністю швидкості хімічних реакцій від
температури за рівнянням Вант Гофф-Арреніуса [1].
Механічні напруги, яким піддаються матеріали ізоляційної конструкції
електрообладнання та в процесі виготовлення, і під час експлуатації, також
призводять до старіння ізоляції. Зменшення терміну служби ізоляції під дією
механічної напруги і при зміні структури матеріалу підпорядковується певним
законом.
Відповідно до формули Журкова, довговічність, напруга матеріалу і
температура ізоляційного матеріалу пов'язані залежністю, [1]:

  0 е

U 0 -
r 

,

де  – довговічність;
0 – постійна;
U 0 – енергія активації руйнування при відсутності механічної напруги;
 – постійна, яка характеризує вплив структури на розподіл напруги в
матеріалі;
r – газова постійна;
 – абсолютна температура.
Термін служби ізоляції може значно змінюватися не тільки під дією
механічної напруги і температури, а й під дією інших чинників. Фізичні та
хімічні процеси, які відбуваються в ізоляції електрообладнання (ЕО),
підпорядковуються певним законам, що обумовлює можливість з певною
мірою точності попередньо передбачати (прогнозувати) на підставі даних
відповідних вимірювань технічний стан ізоляції в майбутньому. В працях
148

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

багатьох дослідників показано, що ізнос деталей в з'єднаннях машин і
механізмів пропорційний роботі сил тертя, тобто твори сил нормального тиску
на коефіцієнт тертя і шлях дії сил тертя. В свою чергу кожен з множників
залежить від ряду факторів. Сила нормального тиску залежить в основному від
навантаження машини або від режиму її роботи, коефіцієнт тертя – від стану
поверхонь тертя і якостей масла, шлях дії сил тертя – в основному від
тривалості роботи при заданих режимах. Це положення поширюється і на
деталі механічної частини ЕО [2–4].
Таким чином, можна зробити висновок, що фізико-хімічні процеси зміни
властивостей і розмірів деталей і вузлів механічної частини електричних машин
і апаратів також підпорядковуються певним законами і їх технічний стан з
певним ступенем точності можна прогнозувати. Прогнозування технічного
стану ЕО, тобто процес передбачення зміни параметрів у майбутньому, є
порівняно складним технічним завданням. Це пов'язано з тим, що на технічний
стан навіть однотипних деталей і вузлів електрообладнання впливає поєднання
великої кількості факторів, частина з яких важко врахувати. За умовами
технології виробництва деталі і вузли електричних машин та апаратів, як і
інших технічних пристроїв, виготовляються з певними допусками за розмірами,
хімічним і структурному складу матеріалів. Це також вливає на інтенсивність
зносу або старіння деталей і вузлів. Крім того, на інтенсивність зносу деталей і
вузлів ЕО істотно впливає організація і періодичність технічного
обслуговування та поточного ремонту. Якщо технічне обслуговування і
ремонти проводять нерегулярно або взагалі не проводять, швидкість зносу
вузлів і деталей значно збільшується і зноси швидко досягають своїх граничних
значень. У підсумку всі перераховані вище фактори вливають на достовірність
прогнозування роботи ЕО.
Список літератури:
1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в
Украине. // Енергетика та електрифікація. – № 7(287), 2007. – С. 11 – 16.
2. Гук Ю.Б. Теория и расчет надежности систем электроснабжения. – М:, Энергия,
1980.– 280 с.
3. Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии и их контроль на
промышленных предприятиях. – М: Энергоатомиздат, 2000. – 252 с.
4. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Шевченко С.Е. Проблемы, перспективы и основные
направления развития электроэнергетики и электрооборудования Восточной Украины. //
Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: Збірник матеріалів
регіональної науково-практичної конференції до 10-ї річниці кафедри „Економіка і
менеджмент”. – Красноармійськ: КП ДонНТУ, 2007. – С. 369 – 383.
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УДК 621.314
Л.П. ПРИЛИПКО, НТУ «ХПІ»,Харків, Україна
Г.В. БЕЗПРОЗВАННИХ, д-р техн. наук., проф. НТУ «ХПІ», Харків,
Україна
Кабельні системи для вітрогенеруючих електричних парків
Напрямок впровадження крупних вітропарків в складі об’єднаних
енергетичних систем на базі вітроенергетичних установок набуває
актуальності. Прогнози показують, що до 2030 року технічно-досягнуте
виробництво електричної енергії
в Україні за рахунок відновлюваної
енергетики дорівнюватиме 151 млрд.кВт∙год. На Харківщині планується ввести
перший вітропарк з 28 вітрогенераторів загальною потужністю понад 28 МВт.
Вартість проекту становить 60 млн. євро. Витрати на вітроустановку становлять
70 % від загальної вартості, на кабелі – 7 %, підстанції – 4 %. Це свідчить про
те, що кабельні системи відіграють значну роль в вітроенергетичних
установках. Слід враховувати, що в Україні є підприємства, які виготовляють
найсучасніші кабельні системи (ПАТ «Південкабель» та ПАТ «Одескабель»).
Спектр кабелів, що застосовуються в вітроенергетичних установках,
достатньо широкий: від низьковольтних та високовольтних силових кабелів,
контрольних, кабелів структурованих кабельних систем до волоконнооптичних. Специфіка експлуатації кабелів в вітрогенераторах потребує від
виробників кабельно-провідникової продукції вирішення проблеми в розробці
спеціальних кабелів для вітроенергетики. Жорсткі вимоги по пожежобезпеці та
вогнестійкості обумовлені тим, що кабелі прокладаються в башті вертикально в
пучках при достатньому об’ємі повітря. Для зменшення вірогідності пожежі в
самій башті слід застосовувати кабелі зі спеціальною пожежобезпечною та
вогнестійкою захисною полімерною оболонкою відповідно до вимог
Європейської директиви ROSH. Слід застосовувати кабелі, які витримують
значну кількість циклів кручення (так званні торсіонні кабелі). При цьому
повинен бути забезпечений компроміс між механічними (гнучкість при значних
перерізах струмопровідної жили) та електричними характеристиками
(збільшення товщини ізоляції при більшій вірогідності перенапруги при роботі
вітроенергетичних установок). Потрібно відстежувати і ліквідувати тертя
кабелів об вібруючі та обертові частини. Профілактичні візуальні огляди
оболонок кабелів упереджують коротких замикань та пожежі.
Вирішення проблеми розробки та впровадження сучасних надійних та
енергоефективних комбінованих енергетичних (силових) та оптичних
(інформаційних) кабелів в одній конструкції магістрального кабелю дозволяє
поступово створювати відповідну енергоінформаційну інфраструктуру, яка є
основою для побудови розумних мереж SmartGrid.
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УДК 665.9
С.О.РЯБІНІН,НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
А.Г. ГУРИН, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Дослідження поверхневого опору ізоляції
електроенергетичного обладнання
Лабораторна установка призначена для вимірювання опору високоомних
резисторів, а також об'ємного питомого і поверхневого опорів зразків ізоляційних
матеріалів електроенергетичного обладнання в лабораторних умовах.
Для вимірювання питомого та поверхневого опорів ізоляційних матеріалів
прилад комплектується вимірювальною контактною групою.
Управління установкою здійснюється за допомогою клавіатури, розташованої
на лицьовій панелі, а виведення результатів вимірювань здійснюється на
графічний рідкокристалічний дисплей вольтметра.
Прилад забезпечує проведення вимірювань опору в діапазоні від 109 до
1014 Ом з використанням випробувальної напруги 1000 В. Межа допустимої
відносної похибки становить не більше ±10 %.
На розробленому стенді проведені дослідження динаміки зміни значення
питомого поверхневого опору ПВХ пластикату И40-13 кабельного виробу після
нагріву.
Під час досліджень було виявлено залежності поверхневого та об'ємного
опорів від температури. Під час нагрівання зразка відбувається різке падіння
опору з мінімумом при температурі у 50 °С. Після чого відбувається поступове
збільшення опору.
Різке падіння опору можливо обумовлене витісненням вологи на поверхню
діелектрика, що призводить до підвищення електропровідності. Під час
подальшого нагрівання починається випаровування вологи з поверхні
діелектрика, що й призводить до поступового зростання опору.
Наявність в ПВХ пластикаті різних пластифікаторів робить залежність
механічних, електричних та інших характеристик від температури більш
вираженою і складною, ніж полівінілхлоридної смоли. Зниження питомого
об'ємного електричного опору ПВХ пластикату різних рецептур при
підвищенні температури враховано в стандарті і контролюється за 20 і 70 °С.
Оскільки з підвищенням температури різко зростають значення tgб, ПВХ
пластикат неможливо широко застосовувати у високовольтних силових кабелях
на напругу більше 10 кВ і в якості ізоляції в кабелях зв'язку.
Список литературы:
1. Касаткин Г.С., Федотов В.В. Исследование электропроводности твердых
диэлектриков: Методические указания к лабораторным работам. - М.: МИИТ, 2007. – 20 с.
2. Казарновский Д.М., Тареев Б.М. Испытание электроизоляционных материалов и
изделий. – Л.: Энергия, 1980. – 212 с.
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УДК 665.9
Е.С. СВЯТЕНКО,НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Ю.О. СІРОТІН, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Компенсація вищих гармонік струмів в електричних мережах
Виникнення вищих гармонік в електричних мережах є важливою частиною
проблеми якості електричної енергії. Її значення почало зростати протягом
останніх 10–15 років у зв’язку зі стрімким розвитком нових технологій, що
призвели, з одного боку, до росту електороспоживання електроприймачами, які
вносять спотворення в мережу (перетворювальні установки, дугові
сталеплавильні печі тощо), а з іншого – до широкого розповсюдження
електронних систем автоматичного керування технологічними процесами,
чутливих до спотворень [1, 2,].
Дослідити анормальні процеси, які відбуваються в низьковольтних
електричних мережах з нелінійними споживачами щоб з’ясувати основні
причини виникнення гармонійних спотворень, проаналізувати вплив вищих
гармонік на стан електроустановок, дати оцінку наслідкам такого впливу та
запропонувати методи покращення стану для кожного конкретного споживача
електричної енергії середньої та великої потужності.
Як і багато інших форм спотворень, гармоніки впливають на всі види
електричного обладнання. Достатньо точні результати можна отримати при
вимірюванні гармонік до 30-го порядку. Підприємства-постачальники
електричної енергії контролюють вміст 3, 5, 7, 11 та 13-ої гармонік у мережах
живлення. В цілому, достатнім є усунення гармонік нижчих порядків (до 13-го).
При більш ретельному контролі враховуються гармоніки до 25-ої
включно.Основним кількісним показником впливу спотворень, викликаних
гармоніками на електроустановки є коефіцієнт не синусоїдної напруги [3, 4, 5].
Основними джерелами гармонік струму в даний час є некеровані та
керовані випрямлячі й інвертори з фазовим керуванням. Всі вони поділяються
на три групи: 1) потужні перетворювачі, що можуть бути використані,
наприклад, в металургії та для передачі постійного струму високої напруги; 2)
перетворювачі середньої потужності, подібні тим, що використовуються в
промисловості для керування електродвигунами та на залізниці; 3) малопотужні
перетворювачі однофазних пристроїв, таких як телевізори, комп’ютери та
пристрої підзарядки батарей.
Основними
формами
впливу
вищих
гармонік
на
системи
електропостачання є: а) збільшення струмів і напруг гармонік внаслідок
паралельного та послідовного резонансів; б) зниження ефективності процесів
генерації, передачі та використання електроенергії; в) старіння ізоляції
електрообладнання та скорочення внаслідок цього терміну його служби; г)
помилкова робота обладнання.
Використання силових транзисторів і тиристорів дозволяє застосовувати
перетворювачі в області керування двигунами змінного струму. Керування
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інверторами здійснюється за допомогою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ).
Цей метод використовується для регулювання тривалості вмикання
напівпровідникових ключів та полягає у переривах вихідної напруги інвертора
з метою керування напругою основної частоти. Зниження гармонік нижчих
порядків може бути отримано комплексною ШІМ за рахунок збільшення
перемикаючої здатності інвертора. Проблема полягає у виборі такої стратегії
керування ШІМ, що дозволяла б отримати необхідну лінійну залежність
напруги від частоти та знизити гармонійні струми або мінімізувати втрати від
гармонік.
У випадках, коли використані заходи виявляються недостатніми,
необхідно обладнати електроустановку системами фільтрації. Існують три типи
фільтрів: пасивні, активні, гібридні. Критерії вибору фільтра наступні [1, 2].
Пасивний фільтр. Забезпечує компенсацію реактивної потужності та
ефективну фільтрацію гармонік струму. Такі фільтри також знижують рівень
гармонік напруги в електроустановках, в яких форма напруги живлення
відрізняється від синусоїдної.
Активні компенсатори гармонік. Забезпечують зниження амплітуд
гармонік в широкому діапазоні частот і можуть працювати з будь-яким типом
навантаження. З іншого боку, потужності даних пристроїв є низькими.
Гібридні фільтри. Поєднують у собі переваги активних і пасивних
фільтрів.
Розглянуто причини виникнення гармонік в електричних мережах,
проаналізовано їх вплив на електроустановки та запропоновано методи захисту.
Водночас впровадження таких методів і заходів часто економічно
невигідне. Тому постає завдання вдосконалення існуючих методів впливу на
вищі гармоніки, зокрема покращення стану електромагнітної сумісності за
рахунок зменшення спотворень напруги та струму на рівні джерел генерування
гармонійних складових.
Список літератури:
1. Гармонические искажения в электрических сетях и их снижение // Техническая
коллекцияSchneider Electric. – Вып. 22. – 2008. – 32 с. [Електронна версія]. – Режим доступу :
http://www.schneider-electric.ru.
2. Руководство по устройству электроустановок 2009 // Техническая коллекция
Schneider Electric. –Вып. 1. – 2009. – 469 с. [Електронна версія]. – Режим доступу :
http://www.schneider-electric.ru.
3. Гармоники в электрических системах / Дж.Арриллага и др. – М. : Энергоатомиздат, 1990. –
320 с.
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УДК 620.9
В.О. СЕРБОВЕЦЬ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Л.І. ЛИСЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Енергоефективна система електропостачання 23-поверхового
офісно-житлового комплексу
Житлово-комунальне господарство споживає щорічно 21,2 млрд. кВт∙год
електроенергії та 15,6 млн. т.у.п. викопних енергоносіїв. Впровадження
енергозберігаючих заходів може суттєво знизити цю кількість.
Енергозбереження у муніципальному секторіможливо здійснити шляхом
корекції режимів електроспоживання та впровадження енергозберігаючого
обладнання, яке здатне економити до 80 % від загальної кількості споживаної
електроенергії. Найбільш ефективним і найменш затратним для споживача
кроком
є
перехід
на
диференційоване
за
періодами
часу
електроспоживання.Інтерес до регулювання своїх навантажень споживачем у
муніципальному секторіпов'язаний із зменшенням плати за електроенергію.
Сучасне побутове обладнання з функцією програмування часу включення
допомагає змістити режим його роботи на нічний період з мінімальним зонним
коефіцієнтом. Також значна економія в електроспоживанні досягається за
рахунок
енергозберігаючого
освітлення
завдяки
широкому
ряду
енергозберігаючих ламп від КЛЛ до світлодіодних.
Іншим ефективним енергозберігаючим засобом е використання
відновлювальних джерел у муніципальному секторі. Останні роки достатньо
активно встановлюються сонячні батареї на будівлях. Значне зниження їх
вартості дозволяє збільшити потужність фотоелектричної системи при
привабливому терміні окупності. В Україні це ще не так розповсюджено, як в
Європі. Наприклад, в Германії, яку можна порівняти з Україною відносно
інтенсивності сонячного випромінювання, встановлена потужність сонячних
батарей на дахах досягає 30 ГВт.
В даній науково-дослідній роботі об'єктом дослідження є офісножитловий комплекс з квартирами підвищеної комфортності та підземною
стоянкою. На 1-2 поверхах знаходяться офіси, з 3 по 23 поверх – квартири.
Площа забудови складає 1641,72 м2 .
Метою роботи є проведення порівняльного аналізу енергозберегаючих
засобів з електропостачання вказаного комплексу, які включають зміну
режимів електроспоживання мешканцями, встановлення енергоефективної
системи освітлення, яка буде живитися від автономної фотоелектричної
системи. В процесі дослідження розглянуто декілька можливих механізмів
фінансування означених енергозберігаючих рішень, зокрема за рахунок
споживачів за умовами не підвищення щомісячних комунальних платежів
протягом терміну окупності. Оцінена доцільність та економічна привабливість
впровадження запропонованих засобів.
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УДК 681.5.03
В.Д. СИРЦЕВ,НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Ю.Ю. СІРОТІН, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Компенсація вищих гармонік та несимеирії струмів
в електричних мережах
Підвищення якості і надійності електропостачання назване в числі
найважливіших науково-технічних і народногосподарських завдань. У
комплекс проблем, вирішення яких необхідне для виконання вказаних задач,
входить і проблема вищих гармонік. Поява її обумовлена в першу чергу
прогресом в області силової перетворювальної техніки і електротехнології, що
привело до широкого впровадження в промислове електропостачання
потужних вентильних перетворювачів, сталеплавильних печей електродуг,
зварювальних установок і інших пристроїв з істотно нелінійними вольтамперними характеристиками.
У зв'язку з цим розробкою проблеми вищих гармонік займаються фахівці з
електропостачання промислових підприємств і силової перетворуючої техніки в
Україні і за кордоном. У 50-х і особливо в 60-і роки з'явилося значне число
публікацій, присвячених проблемі гармонік, а також відбулися ряд всесоюзних
і міжнародних симпозіумів, нарад і конференцій, на яких розглядалися питання,
пов'язані з підвищенням якості електроенергії і, зокрема, із зниженням рівня
вищих гармонік, були намічені дороги корінного вирішення цих питань з
врахуванням накопиченого досвіду використання технічних заходів і засобів,
направлених на зниження рівнів гармонік в електричних мережах підприємств і
енергосистем.
Нарешті як наслідок значного розвитку інструментальної бази досліджень
істотно збільшився об'єм інформації про фактичні рівні гармонік в
промислових електричних мережах, дії їх на електроустановки і про
ефективність заходів, направлених на зниження, рівнів гармонік, практично
сформувався економічний аспект проблеми.
Дослідити вищі гармоніки, які впливають на якість електроенергії в
електричних мережах промислових та побутових споживачів.
Дане питання не поширене, але актуальне. Видано багато книг, навчальних
посібників, додаткової літератури, дисертацій, провдена велика кількість
наукових конференцій, в яких викладена дана проблема. Над даним питанням
працюють Дорошенко О.І., Савранський Ю.О., Жежеленко І.В.
На сьогодні можна констатувати широке використання різноманітних
електронних пристроїв як для багатофункціонального промислового, так і для
інформаційного призначення. Однак електронні пристрої є критичними не
тільки до якості електроенергії, але й перервами в електроживленні. Вони
можуть виходити з ладу, коли спотворення сигналів складає навіть лише частки
мілісекунд. Оскільки такі спотворенняне є критичними для більшості
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загальнопромислових електроприймачів,
то увага дошвидкоплинних
спотворюючих сигналів почала приділятися лише з поширеннямостаннім часом
різних класів високоінтегрованих систем з електронними пристроями. Як
наслідок, виділився клас систем гарантованого електропостачання (СГЕ) –
системи електропостачання, елементами котрих є група електроприймачів І
категорії(згідно ПУЕ), які є критичними щодо надійностіелектропостачання.
Забезпеченняефективної
роботи
таких
систем
є
актуальною
проблемою.Характерна риса сучасних СГЕ – наявність у них різних типів
перетворювального обладнання та нелінійних нестаціонарних елементів. Ці
елементи обумовлюютьнаявність у системах вищих гармонічних складових у
спектрі струму та напруги, а також несиметрію та неурівноваженість
багатофазних сигналів.
Вищі гармонічні складові в системах обумовлюють додаткове нагрівання
елементів системи та втрати, функціональне порушення режимів роботи.
Несиметрія та неурівноваженість у багатофазних СГЕ обумовлюються
специфічними особливостями їх елементів та топології
(конфігурації).
Несиметрія та неурівноваженість фаз в СГЕ призводять до перетоків і
рекуперації енергії не тільки між окремими елементами системи, але й
окремими фазами.
Основними видами перешкод, що поширюються по електромережах СГЕ,
є : вищі гармоніки напруги (кратні та некратні основній частоті); несиметрія
напруг, яка характеризується напругами зворотної та нульової послідовності;
коливання напруги, під яким розуміють різкі та часті його зміни; короткочасні
посадки (провали) та підвищення (викиди) напруги; імпульси напруги. Крім
зазначених перешкод, є ще дві характеристики – відхилення напруги
тачастоти, значення яких залежать в основному від роботи обладнання
енергосистеми.
Перші три види перешкод практично постійно присутні в напрузі, їх
значення ззаданою достовірністю можуть бути обчислені на основі даних про
структуру та режими роботи обладнання СГЕ. Джерела цих перешкод
практично знаходяться в електромережах системи. Електромережі є для них
передаточною ланкою, за допомогоюякої вони проникають в мережі інших
споживачів, які страждають від цих перешкодта висувають претензії до
енергосистеми в цілому.
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УДК 665.9
В.С. СОБОЛЬ,НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Л.А. ЩЕБЕНЮК, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Перевантажувальна спроможність силових кабелів як показник надійності
в системах електроспоживання
Релейний захист слугує для відключення усіх видів пошкоджень об’єкта
захисту з мінімальним необхідним часом.
Основний релейний захист, виконуючи вимоги селективності, швидкодії,
чутливості і необхідного рівня надійності ( показники безвідмовності,
довговічності, ремонтопридатності на основі положень ГОСТ-27.002-83),
забезпечує безаварійність самого об’єкта захисту, тобто попереджує перехід
об’єкта що захищається в за критичний режим, локалізує аварію в межах однієї
ділянки без псування основного обладнання.
Відмова спрацювання пристроїв релейного захисту є проявом неповноти
властивостей надійності спрацювання при внутрішньому К.З. або технічної
довершеності (наприклад, чутливості). Також, відмова у відімкненні вимикача
при К.З. є проявом неповноти властивостей вимикача.
Відмова спрацювання захисту або вимикача є випадковою подією, що
проявляється в результаті спів падіння декількох інших подій або спів падіння
однієї події з неробочім станом захисту або вимикача. Наприклад, відмова
спрацювання захисту при К.З. на лінії вірогідна, якщо основний релейний
захист виведений зі строю ( знаходиться в неробочому стані), а резервний
захист несправний через порушення ланцюга відключення.
Ступінь резервування відімкнення К.З. залежить, з одного боку, від
вірогідності відмови спрацювання захисту або вимикача, з іншого боку від
вірогідності можливих наслідків при прояві відмов.
В даному проекті роздивимось релейний захист який виробляє
французька машинобудівна компанія ShneiderElectric.
Список литературы:
1. Касаткин Г.С., Федотов В.В. Исследование электропроводности твердых
диэлектриков: Методические указания к лабораторным работам. - М.: МИИТ, 2007. – 20 с.
2. Казарновский Д.М., Тареев Б.М. Испытание электроизоляционных материалов и
изделий. – Л.: Энергия, 1980. – 212 с.
3.Правила устройства электроустановок /Минэнерго СССР/. -М.: Энергоатомиздат,
1986.-648 с.
4.Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учеб. для
вузов. -М.: Высш. шк., 1991 - 496 с.
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УДК 621.165
К.Г. ЦАП, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
І.А. НЕМИРОВСЬКИЙ, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Когенераційна установка для водогрійної котельноїв
Харківських теплових мережах
Головною стратегією розвитку народного господарства передових країн
ЄС стає забезпечення стабільного та ефективного економічного зростання за
рахунок впровадження енергозберігаючих заходів.На сьогодні житловокомунальне господарство (ЖКГ) є найбільшим споживачем паливноенергетичних ресурсів (ПЕР)
Головна задача це скорочення споживання енергоресурсів на вироблення
та транспортування теплової енергії, а саме зниження витрат електричної
енергії, дозволить знизити тарифи на теплову енергію для споживачів.
Об’єктом дослідження є водогрійна котельняКомінтернівського району з
встановленою тепловою потужністю 400 Гкал\год. і встановленим електричним
навантаженням 5829 кВт. У складі котельні 4 котла ПТВМ-100. ККД котлів –
91 %. Основними електроприймачами є мережеві, циркуляційні та
підживлюючи насоси, та вентилятори. З метою скорочення втрат електричної
енергії на котельні встановлені ЧРП. Враховуючи значне споживання покупної
електроенергії, яка є другим за витратами коштів у собівартості теплоенергії,
доцільно розглянути можливість вироблення електроенергії на власні потреби
за рахунок встановлення своїх агрегатів.
Вирішення даної проблеми можливо за рахунок використання
газопоршневих установок. Враховуючи, що додаткові газопоршневі установки
потребують використання дефіцитного природного газу, можливо використати
вихідні гази (ГПД), як додаток фізичної теплоти безпосередньо у самому котлі,
а теплоту системи охолодження на підігрів сітьової води. Це дозволяє знизити
витрати палива на самому котлі та виробляти електроенергію на власні
потреби.
З вивченням літературних джерел таке рішення є новим. У роботі
проведено на підставі аналізу добових графіків споживання електроенергії
вибір ГПД необхідної потужності та зроблені розрахунки скорочення витрат
палива на котлах. Таким чином фактичним встановлено міні-ТЕЦ на базі ГПД.
В результаті аналізу п’яти котелень м. Харкова бачимо, що споживання
електроенергії в літній та зимовий періоди відрізняється в 2 – 2,5 рази що
говорить про доцільність встановлення двох електрогенеруючих установок. Це
дасть можливість працювати двом установкам в зимову пору року, а в літній
період (при найменшому навантаженні) один з агрегатів зупинити, другий
залишити в роботі, що забезпечить максимальну економічність двигуна.
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УДК 621.311
М.М. ЧЕПУРНА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Г.І. МЕЛЬНИКОВ, канд. техн. наук., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Удосконалення систем керування споживачами-регуляторами з метою
регулювання графіків навантаження енергосистем
На даний момент однією зі складових проблеми ефективного
використання електроенергії є нерівномірність графіків навантаження в
енергосистемі. У міру збільшення або зменшення електричного навантаження
необхідно регулювати потужність, що подається. Для регулювання потужності
в системі необхідна наявність маневрених генеруючих потужностей, створення
та експлуатація яких досить витратні.
Існують такі способи проходження максимумів навантаження в системі:
 створення маневрених генеруючих потужностей;
 створення акумулюючих станцій типу ГАЕС;
 керування електричним навантаженням споживачів-регуляторів.
Витрати на керування електричним навантаженням з метою зменшення
нерівномірності графіків навантаження набагато менші, ніж на створення
маневрених потужностей і акумулюючих станцій. Економічні вигоди від
створення систем регулювання можливі у вигляді зменшення капіталовкладень,
зниження експлуатаційних витрат, економії палива, підвищення ККД і
зниження втрат в системі.
Тому стає доречним питання можливості регулювання навантаження за
допомогою споживачів-регуляторів. У наш час вже існують прилади для
регулювання споживачами-регуляторами і вони успішно застосовуються. У
роботі розглянуто різновиди таких приладів та наведений приклад їх
застосування, а також проведено аналіз існуючих методів регулювання
навантаження. Для того, щоб оцінити ефективність їх застосування була
створена модель енергосистеми та досліджений вплив навантажень на її роботу.
У даній роботі розглянуті наступні питання:
1) нерівномірність графіків навантаження енергосистеми та її вплив на
ефективність роботи;
2) способи вирівнювання графіків навантаження енергосистем;
3) методи та пристрої прямого управління споживачами-регуляторами.
Список літератури:
1. Праховник А.В.Малая энергетика: распределенная генерация в системах
энергоснабжения - Освіта України. - 2007. – 463 с.
2. Маляренко В.А., Колотило И.Д. Неравномерность графика загрузки енергосистемы
и способы её выравнивания - Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та
Електроенергетика" (4). – 2011. - С. 61-66.
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УДК 681.5.03
А.О.ЧЕРКАС,НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Ю.Ю.СІРОТІН, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Аналіз та оцінка вищих гармонік напруги в електричних мережах
Підвищення якості і надійності електропостачання назване в числі
найважливіших науково-технічних і народногосподарських завдань. У
комплекс проблем, вирішення яких необхідне для виконання вказаних задач,
входить і проблема вищих гармонік. Поява її обумовлена в першу чергу
прогресом в області силової перетворювальної техніки і електротехнології, що
привело до широкого впровадження в промислове електропостачання
потужних вентильних перетворювачів, сталеплавильних печей електродуг,
зварювальних установок і інших пристроїв з істотно нелінійними вольтамперними характеристиками.
У зв'язку з цим розробкою проблеми вищих гармонік займаються фахівці з
електропостачання промислових підприємств і силової перетворуючої техніки в
Україні і за кордоном.
У 50-х і особливо в 60-і роки з'явилося значне число публікацій,
присвячених проблемі гармонік, а також відбулися ряд всесоюзних і
міжнародних симпозіумів, нарад і конференцій, на яких розглядалися питання,
пов'язані з підвищенням якості електроенергії і, зокрема, із зниженням рівня
вищих гармонік, були намічені дороги корінного вирішення цих питань з
врахуванням накопиченого досвіду використання технічних заходів і засобів,
направлених на зниження рівнів гармонік в електричних мережах підприємств і
енергосистем. Нарешті як наслідок значного розвитку інструментальної бази
досліджень істотно збільшився об'єм інформації про фактичні рівні гармонік в
промислових електричних мережах, дії їх на електроустановки і про
ефективність заходів, направлених на зниження, рівнів гармонік, практично
сформувався економічний аспект проблеми.
Дослідити вищі гармоніки, які впливають на якість електроенергії в
електричних мережах промислових та побутових споживачів.
Дане питання не поширене, але актуальне. Видано багато книг, навчальних
посібників, додаткової літератури, дисертацій, провдена велика кількість
наукових конференцій, в яких викладена дана проблема. Над даним питанням
працюють Дорошенко О.І., Савранський Ю.О., Жежеленко І.В.
На сьогодні можна констатувати широке використання різноманітних
електронних пристроїв як для багатофункціонального промислового, так і для
інформаційного призначення.
Однак електронні пристрої є критичними не тільки до якості
електроенергії, але й перервами в електроживленні. Вони можуть виходити з
ладу, коли спотворення сигналів складає навіть лише частки мілісекунд.
Оскільки такі спотворенняне є критичними для більшості загальнопромислових
електроприймачів, то увага дошвидкоплинних спотворюючих сигналів почала
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приділятися
лише
з
поширеннямостаннім
часом
різних
класів
високоінтегрованих систем з електронними пристроями. Як наслідок, виділився
клас систем гарантованого електропостачання
(СГЕ) – системи
електропостачання, елементами котрих є група електроприймачів І
категорії(згідно ПУЕ), які є критичними щодо надійностіелектропостачання.
Забезпеченняефективної роботи таких систем є актуальною проблемою.
Характерна риса сучасних СГЕ – наявність у них різних типів
перетворювального обладнання та нелінійних нестаціонарних елементів. Ці
елементи обумовлюютьнаявність у системах вищих гармонічних складових у
спектрі струму та напруги, а також несиметрію та неурівноваженість
багатофазних сигналів.
Вищі гармонічні складові в системах обумовлюють додаткове нагрівання
елементів системи та втрати, функціональне порушення режимів роботи.
Несиметрія та неурівноваженість у багатофазних СГЕ обумовлюються
специфічними особливостями їх елементів та топології
(конфігурації).
Несиметрія та неурівноваженість фаз в СГЕ призводять до перетоків і
рекуперації енергії не тільки між окремими елементами системи, але й
окремими фазами.
Основними видами перешкод, що поширюються по електромережах СГЕ,
є: вищі гармоніки напруги (кратні та некратні основній частоті); несиметрія
напруг, яка характеризується напругами зворотної та нульової послідовності;
коливання напруги, під яким розуміють різкі та часті його зміни; короткочасні
посадки (провали) та підвищення (викиди) напруги; імпульси напруги. Крім
зазначених перешкод, є ще дві характеристики – відхилення напруги
тачастоти, значення яких залежать в основному від роботи обладнання
енергосистеми.
Перші три види перешкод практично постійно присутні в напрузі, їх
значення ззаданою достовірністю можуть бути обчислені на основі даних про
структуру та режими роботи обладнання СГЕ. Джерела цих перешкод
практично знаходяться в електромережах системи. Електромережі є для них
передаточною ланкою, за допомогоюякої вони проникають в мережі інших
споживачів, які страждають від цих перешкодта висувають претензії до
енергосистеми в цілому.
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УДК 621.316.925
ЭХСОНИ СУБХОН, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
В.Н. БАЖЕНОВ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Микропроцессорная защита распределительной сети 10–35 кВ
В настоящее время любые желаемые задачи автоматизации
распределительных сетей 10–35 кВне решены или находятся в стадии
становления, что объясняется преобладающим парком устаревших
электромеханических технических средств. Поэтому необходимо переходить на
качественно новый уровень автоматизации распределительных сетей 10 – 35
кВс помощью промышленных микропроцессорных устройств. Для решения
главных задач автоматизации в области релейной защиты и автоматики
современный рынок микропроцессорных устройств предлагает методы и
технические средства фирм: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, ALSTHOM,
МЕХАНОТРОНИКА, КИЕВПРИБОР, МИИТ, ХАРТРОН-ИНКОР (г. Харьков)
и др. Правильное функционирование релейной защиты во многом определяет
высокую надежность работы распределительных сетей. Также в последнее
время становятся актуальными вопросы повышения надежной работы
электроэнергетических систем в экстремальных условиях, вызванных, в первую
очередь, применением кибернетического наступательного оружия.
В данной работе выполнены исследования основных функций
предлагаемых различными фирмами – разработчиками микропроцессорных
средств защиты и автоматики для распределительных сетей 10–35 кВи
систематизация
устойчивости
функционирования,
которая
задается
селективностью и чувствительностью [1].
Исходными для исследования приняты следующие формулы.
Селективность защит максимального тока без выдержки времени (первая
ступень), реагирующих на увеличение параметра параметров элементов
системы электроснабжения:
A сз  K c1  A к max ,
(1)
где A сз – параметр срабатывания защиты реагирующей на величину A при
фазовом угле сз ; K c1 – коэффициент селективности; A к max – наибольшее
значение контролируемой величины A при коротком замыкании в начале
смежного участка и угле к max (принимается к max  сз ).
Для защит с расширенной зоной действия и с задержкой на ступень
селективности (вторая ступень):
A сз  K c 2  Aк max ,
(2)
где K c 2 – коэффициент селективности с предыдущими защитами ( K c2 > K c1 );
Aк max – наибольшее значение контролируемой величины A при коротком
замыкании в конце смежных участков при сз  к max .
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Для защит с выдержкой времени (третья ступень):
A сз  K c3  A н max ,

(3)

где K c3 – коэффициент селективности по режиму работы данной защиты;
A н max – максимальное значение контролируемой величины A в нормальном
режиме при сз  н max .
Чувствительность первой ступени:
K ч  A к min / A сз ,
(4)
где A к min – наименьшее значение контролируемой величины A при коротком
замыкании в месте установки защиты и угле к min  сз .
Аналогично определяется чувствительность для второй и третьей ступеней
по наименьшим значениям контролируемой величины A при коротком
замыкании в конце зоны защиты Aк min (вторая ступень) и в конце смежных
участков Aк min при сз  к min .
Расчеты
параметров
срабатывания
микропроцессорных
защит
выполняются с помощью специально программного обеспечения, которое
анализирует реакцию электрической сети на отклонения от нормальной работы
и выдает значения уставок по каждой ступени защиты [2].
Рассмотренные условия селективности применимы для всех видов
технических средств релейной защиты, в том числе электромеханических,
могут быть использованы для выбора условий работы систем безопасности
цифровых систем автоматизации электроснабжения [3].
С целью увеличения защитоспособности рассмотренных защит
предлагается учитывать предшествующую аварийным режимам информацию о
конфигурации питающей сети, включенных и отключенных выключателях
нагрузки,
величинах
коэффициента
автоматического
регулирования
напряжения трансформаторов и др.
Приведенные сравнения численных экспериментов с использованием
традиционных и микропроцессорных устройств защиты распределительных
сетей 10–35 кВ показали значительные преимущества последних в части
увеличения защитоспособности (например, для первой ступени в 2 раза: от 17
до 40 %) и уменьшения выдержки времени до ступени селективности.
Список литературы:
1. Фигурнов Е.П. Релейная защита. – К.: Транспорт Украины, 2004. – 565с.;
2. Чернобровов Н.В., Сененов В.А. Релейная защита энергетических систем. – М.:
Энергоатомиздат, 1998. – 800с.
3. Щедриков Б.Д. Система безопасности цифровой подстанции (мысли вслух) //
Релейная защита и автоматизация. – 2011. №01 (02). – с. 58-59.
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СЕКЦІЯ 11. СУЧАСНА ХІМІЯ ТА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
УДК 661.863.1:661.888.1:628.477
Г.О. АНІСІМОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Д.М. ДЕЙНЕКА, канд. техн. наук, ст. викл., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
А.О. ЛАВРЕНКО, канд. техн. наук, с. н. с., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
С.Ю. АДАМЕНКО, асп., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Дослідження процесу вилучення сполук скандію із відходів
виробництва діоксиду титану
У теперішній час одніїю із актуальних проблем, що виникає в галузі
хімічної промисловості – це утилізація, з метою вилучення цінних компонентів,
або знешкодження твердих та рідких відходів. У нашій країні, як і в усьому
світі, активно ведуться роботи пошуку нових застосувань відходів хімічної
промисловості з метою максимальної їх утилізації.Одним з перспективних
напрямків вилучення цінних елементів для України, є витяг цінних елементів з
відходів алюмінієвого та титано-магнієвого виробництва. У виробництві
титанових білил утворюється велика кількість відходів, таких як залізний
купорос (FeSO4) (близько 3,4–4,5 тонн на 1 тонну готового продукту) і 10 %
гідролізної сірчаної кислоти (близько 2 тонн на 1 тонну діоксиду титану). В
яких містяться такі цінні елементи, як скандій і ванадій і ряд інших цінних
сполук, які необхідно вилучати.В даний час для вилучення, концентрування та
очищення більшості рідкісних металів використовують такі методи: 1) рідинна
екстракція з використанням кетонів, фосфорорганічних сполук та карбонових
кислот; 2) хлорування титанових концентратів; 3) вилуговування твердих
хлоридних відходів – відпрацьованого розплаву титанових хлораторів –
соляною кислотою; 4) сірчанокислий із розчинів гідролізної кислоти;
5) отримання скандію з використанням сорбентів. Зважаючи на те, що хімічний
склад шламу дуже складний, містить велику кількість різноманітних сполук
металів (TiO2 = 57,21 % мас., Fe2O3 = 26,54 % мас., V2O5 = 0,38 % мас. та ін.), то
для подальшого дослідження та вибору методу вилучення скандію із шламу,
необхідно спочатку було розглянути прості системи за участю скандію та
іншого металу. В роботі були розглянуті різноманітні двохкомпонентні системи
оксиду скандію із сполуками інших металів, що містяться в шламі у великій
кількості, та дослідженно вплив рН середовища на процес вилуження сполук
скандію. Встановлено залежності та обрано реагенти для кожної окремої
системи з метою вилуження сполук скандію.
Список литературы:
1. Гурський Д.С. Металічні та неметалічні корисні копалини України. Том 1. Металічні
корисні копалини /Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін та інш. – Київ-Львів: Вид-во
«Центр Європи», 2005. – 785 с.
2. Кудрявский Ю.П. Концентрирование скандия из отходов титанового производства /
Ю.П. Кудрявский, Е.А. Казанцев // Цветные металлы. – 1999. – № 1. – С.60–65.
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Дослідження корозійна стійкість гафнію
В даний час дослідження багатьох країн ведуть роботи по вдосконаленню
існуючих цирконієвих сплавів і створенню нових, здатних тривало і надійно
працювати в реакторних умовах. У напрямі досліджень корозії гафнію інша
ситуація. Літературний пошук показав, що робіт, присвячених дослідженню
корозійної стійкості гафнію впродовж довгого часу і створенню нових сплавів
на його основі, значно менше.
Гафній, як цирконій, володіє здатністю активного поглинання кисню,
азоту, водню, тому вони завжди присутні в цих металах у вигляді домішок.
Утворення інтерметалевих сполук елементів або твердих розчинів при здобутті
сплавів може призводити до рівномірного або локального пониження
корозійної стійкості. Ці питання є предметом постійних досліджень з перших
днів використання цирконію і гафнію як реакторних матеріалів.
Метою нашої роботи є не дослідження впливу домішок на корозійну
стійкість зразків гафнію або створення нових, більш корозійностійких сплавів,
а визначення корозійної стійкості зразків гафнію марки ГФЕ–1, хімічний склад
яких відрізняється від зразків, отриманих за йодідною схемою, і зіставлення
отриманих результатів.
Дослідження корозійної поведінки прутів гафнію в середовищі, що
моделює склад і параметри теплоносія першого контуру реактора ВВЕР–1000,
проводилися при температурі 350 °С і тиску 16,5 Мпа в автоклавах. Після
кожної стадії випробувань зразки витягувалися, оглядалися при збільшенням до
10 разів і зважувалися на мікровагах з точністю до 0,05 мг.Високотемпературні
випробування в середовищі парів проводилися в трубчастій печі при
атмосферному тиску. Для їх приготування використовувалася хімічно
знесолена вода.При невеликих густинах струму і високих потенціалах оксидна
плівка на гафнію матиме вищі властивості, ніж при великій густинах струму і
невеликих потенціалах.
Наявність на поверхні гафнію окисної плівки, що виникла в процесі
анодної поляризації істотно позначається на кінетиці анодного процесу,
збільшуючи область пасивного стану і зменшуючи швидкість анодного процесу
в пасивній області. Дослідження поверхні зразків гафнію полягали у
візуальному огляді і вживанні скануючої електронної мікроскопії (SEM).
При виконанні роботи у всіх експериментах гафній марки ГФЕ–1 показав
високу корозійну стійкість і його можна вважати перспективним матеріалом
для подальших технологічних досліджень з метою обґрунтування його
викорстання як конструкційного матеріалу, здатного працювати впродовж
довгого часу в активній зоні реактора ВВЕР–1000 без захисної оболонки.
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Химически стойкий фарфор
Потребность в химически стойких керамических материалах существенно
увеличилась в последнее время, что предопределило необходимость новых
исследований, направленных на создание низкотемпературных масс,
обеспечивающих получение изделий с высокими эксплуатационными
свойствами при пониженной температуре обжига, что позволит уменьшить
энергетические затраты на производство.
На сегодня задача совершенствования технологии химически стойкого
фаорфора связана, прежде всего, с решением вопросов энергосбережения и
расширения сырьевой базы производства за счет привлечения нетрадиционного
видов минерального сырья природного и техногенного происхождения.
Целью настоящих исследования является разработка химически стойких
низкотемпературных фарфоровых масс, обеспечивающих получение в
результате обжига при 1150÷1200 °С изделий, удовлетворяющих требованиям
ГОСТ 9147-80. Такое Решение поставленной задачи достигается за счет
создания условий для максимального спекания материалов и формирования
заданного фазового состава в условиях низкотемпературного синтеза
материала. Для интенсификации жидкофазового спекания при разработке масс
использованы пегматиты и щелочные каолины украинских месторождений. В
качестве материала, способного обеспечить формирование муллитовой фазы,
обеспечивающей высокую химическую устойчивость фарфора, в состав масс
вводили пирофиллит. В качестве добавки модифицирующей свойства
пегматитового расплава использовали доломит в количестве от 2 до 4 масс. %.
Изготовление лабораторных образцов осуществляли по технологии,
имитирующей промышленные условия производства химико-лабораторного
фарфора: получение массы шликерным способом, формование изделий
методом литья в гипсовые формы, обжиг в муфельной печи при 1150 и 1200 °С.
В результате получены материалы, обладающие высокой кислотостойкостью
(удельная потеря массы не превышает 0,57 мг/см2), для которых методом РФА
исследовали фазовый состав. Установлено, что высокий уровень свойств
обусловлен образованием достаточного количества расплава с оптимальными
свойствами, обеспечивающего максимальную степень спекания (нулевое
водопоглощение), низкотемпературным синтезом и интенсивным развитием
муллитовой и кордиеритовой фаз, а также частичным растворением кварца в
высокоактивном расплаве, что существенно повышает кислотостойкости
стеклофазы.
Дальнейшие исследования будут направлены на адаптацию разработанных
масс к разным способом формования изделий.
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Дослідження процесу та вибір агенту пасивації середньо та
низькотемпературних каталізаторів конверсії оксиду вуглецю (ІІ)
Для переводу середньо та низькотемпературних каталізаторів конверсії
оксиду вуглецю (ІІ) каталізаторів в активну форму їх відновлюють. Відновлені
каталізатори пірофорні, тому перед розкриттям апарата або за необхідності
його перевантаження, їх пасивують [1].
За регламентом (агрегат АМ-76) пасивацію низькотемпературного
каталізатора конверсії оксиду вуглецю завершують з поступовим підвищенням
концентрації кисню в суміші пасивації (N2 + O2) до 5 % об. за температури в
шарі каталізатора не вище 65 °С. Тривалість пасивації – декілька діб.
Мета досліджень: дослідження процесу пасивації середньо та
низькотемпературних каталізаторів конверсії оксиду вуглецю (ІІ) сумішами
пасивації різного складу.
Для низькотемпературних каталізаторів марок К-СО та СНК-2 [2]
установлено, що пасивація кисневмісними сумішами починається при
кімнатній температурі та перебігає з великою швидкістю (ступінь перетворення
кисню X O2 становить 100 %). Попередня пасивація каталізатора чистим СО2 не
впливає на швидкість його подальшої пасивації кисневмісними сумішами.
Пасивація вологим СО2 (парогазовою сумішшю) зменшує швидкість пасивації
кисневмісними сумішами.
Досліджуючи пасивацію середньотемпературного каталізатора конверсії
СО (СТК-СМФ), прийшли до висновку, що в чистому СО2 пасивація не
спостерігається [3]. У той же час, присутність СО2 в суміші пасивації зменшує
швидкість цього процесу.
Список літератури:
1. Справочник азотчика: Физико-химические свойства газов и жидкостей.
Производство технических газов [2-е изд., перераб.]. – М.: Химия, 1986. – 512с.
2. Кузнецов Б.Н. Формирование поверхности промышленного медь-цинк-хромалюминиевого катализатора конверсии монооксида углерода водяным паром по данным
РФЭС/ Б.Н. Кузнецов, М.Г. Чудинов, А.М. Алексеев, В.И. Якерсон // Кинетика и катализ. –
1995. – Т.36, №4. – С.581–585.
3. Алексеев А.М. Формирование промышленных катализаторов производства аммиака.
Катализаторы среднетемпературной конверсии оксида углерода водяным паром /
А.М. Алексеев, А.В. Михайлова, В.С. Бесков, Г.С. Шитикова, Б.Н. Кузнецов // Хим. пром. –
1995 – №2. – С. 23-27.
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Безгрунтовые молибденсодержащие стеклоэмалевые
покрытия для бытовой техники
Конкуренция среди производителей различной бытовой техники и
увеличение спроса на данный вид продукции во многих странах мира
обусловили усовершенствование технологий их производства и повышение
качества, а также расширение цветовой гаммы защитно-декоративных
стеклоэмалевых покрытий. С целью расширения цветовой гаммы безгрунтовых
стеклоэмалевых покрытий проводятся различные поисковые исследования,
одним из направлений которых является синтез составов, содержащих
соединения молибдена, способствующих глушению темноокрашенных
стеклоэмалей за счет образования микрокристаллических фаз молибдатов.
Целью данной работы является разработка состава молибденсодержащих
стеклоэмалей для получения на деталях бытовой техники по технологии
POESTA безгрунтовых беспигментных защитно-декоративных покрытий серой
цветовой гаммы. Выбор в качестве глушащих агентов соединений молибдена
обусловлен возможностью образования более мелких кристаллических фаз
молибдатов (менее 1 мкм) щелочноземельных металлов, в частности СаМоО4 и
ВаМоО4, по сравнению с традиционно используемым в составах стеклоэмалей
глушителем TiO2, образующим кристаллические фазы рутила или анатаза с
размерами кристаллов от 1 до 8 мкм. За основу безгрунтовых
молибденсодержащих стеклоэмалей серого цвета была выбрана ранее
разработанная нами стеклофритта ESB 9 для получения покрытий черного
цвета с содержанием компонентов, моль.%: SiO2 –50 – 52; B2O3– 15; Na2O – 10–
12; K2O – 2–4; CaO – 0-2; BaO – 2–4, MnO2, Fe2O3, CuO, CoO – 9–10, CaF2 – 4,5.
Модифицирование фритты-основы ESB 9 с целью глушения черного
покрытия микрокристаллической фазой молибдатов кальция и бария
осуществляли поэтапным введением МоО3 от 1,5 до 5 моль. %,что определило
получение экспериментальных покрытий ESGсерой цветовой гаммы,
соответствующих
RAL
7026,
7031
и
7033.Температура
варки
экспериментальных фритт 1260–1280 °С. Обжиг покрытий проводился при
температуре 820–840 °С в течении 4 мин. Установлено влияние концентрации
глушащего агента МоО3 на цветовые и эксплуатационные характеристики
покрытий. Оптимальная концентрация МоО3 для получения химически стойких
покрытий серого цвета составляет 1,5–2,5 мол. %. Увеличение концентрации
МоО3 приводит к резкому снижению химической стойкости покрытий, что
является недопустимым для данного вида продукции.
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Корозійна поведінка сплавів на основі алюмінію, цирконію
та нержавіючої сталі
В наш час спостерігаються випадки передчасного виходу з ладу окремих
вузлів і конструкцій через контактну корозію. Головна причина, неправильний
вибір матеріалів або нераціональне конструювання.
Дана робота присвячена дослідженню корозійної поведінки сплавів, які
використовуються при виготовленні конструкцій в атомній енергетиці для
зберігання води, а саме сплавів на основі алюмінію, цирконію та
нержавіючої сталі.
Резервуари для зберігання води на атомних станціях це багатоелектродні
системи. Основна конструкція резервуара виконана з алюмінієвого сплаву,
наприклад САВ-1, деталі якої з'єднуються кріпленнями, виготовленими зі
сплавів на основі заліза та цирконію.Для дослідження були використанні
наступні матеріали: алюмінієвий сплав – САВ-1, цирконієвий сплав – Е 110 та
нержавіюча сталь – Х18Н10T. Зразки для випробувань були приблизно 35 мм
завдовжки і 10 мм в діаметрі. Відношення площі поверхні зразків було 1 : 1.
Електричний контакт між різнорідними металами, був забезпечений завдяки
різьбленню. Хімічне травлення не проводилось.
Провели окислення в статичних автоклавах (зі скла) в хімічно знесоленій
воді (провідність 0,25 мкОм/см), і в 1 % -ому розчині NaCl при температурі
50 °С, маса була виміряна з точністю до 0,01 мг. Розглянули вплив легуючих
елементів, які входять до складу металевого матеріалу на величину потенціалу
електрода. Більш активний в даній роботі, сплав САВ-1, його значення
потенціалу корозії –0,75 В. Встановили, що для пари САВ-1 – нержавіюча
сталь процес контактної корозії буде мати катодний контроль, тобто вміст
кисню та його дифузія визначають швидкість корозії сплаву алюмінію. Це
підтверджується поляризаційними вимірами для цієї пари в 6% NaCl. Завдяки
гравіметричним дослідженням встановлено, що швидкість корозії сплаву САВ1 в контакті з цирконієвим сплавом в кілька разів менша, ніж в контакті з
нержавіючою сталлю у всіх досліджених середовищ. Цей факт підтверджується
кулонометричними дослідженнями. Ці результати свідчать, що природна плівка
оксиду на цирконію має кращі бар'єрні властивості в порівнянні з аналогічною
плівкою на нержавіючій сталі.
Таким чином, на підставі експериментальних результатів можна зробити
висновок, що створення на поверхні сплаву цирконію, оксидних шарів
хімічними або електрохімічними методами дозволить мінімізувати або навіть
виключити гальванічну корозію алюмінієвого сплаву протягом тривалого часу
експлуатації в теплоносії ПЗ.
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Редкие рассеянные элементы как основа газочувствительных
точечных контактов
В последнее время изучение выдыхаемого газа человека приобретает все
большую актуальность. Анализ этой сложной биологической системы
открывает перспективы для создания неинвазивной комплексной медицинской
диагностики. Наши исследования показали, что наиболее эффективным
инструментом для изучения сложных газовых смесей являются
наноструктурные сенсоры с точечно-контактным газочувствительным
слоем [1]. Целью работы является создание точечных контактов на базе редких
рассеянных элементов и изучение газочувствительных свойств этих структур.
Предметом исследования были электрохимические способы обработки
поверхности вольфрама и ниобия, позволяющие получать сложные отклики на
действие многокомпонентной газовой среды. Контакты создавались принятым
в микроконтактной спектроскопии Янсона модифицированным сдвиговым
методом Чубова – т. н. методом скрутки. Характеристики создаваемых
контактов и их реакция на действие выдыхаемого газа изучались на
микроконтактном спектрометре [2]. Получены отклики точечных контактов на
действие выдыхаемого газа в виде хроновольтамперограмм, отражающих
изменение электропроводности наноструктур во времени. Нелинейный
характер хронорезистограмм показывает, что использование точечных
контактов позволяет выявить сложную динамику адсорбционных процессов на
материале канала проводимости с учетом всей совокупности взаимодействий
между летучими органическими соединениями в этом многокомпонентном
биологическом объекте. Результаты исследований свидетельствуют о том, что
газочувствительные свойства точечных контактов в значительной мере
определяются
природой
и
распределением
поверхностных
фаз,
сформированных на изучаемых металлах.
Список литературы:
1. Kamarchuk G.V. TCNQ derivatives-based sensors for breath gas analysis /
G.V. Kamarchuk, O.P. Pospyelov, Yu.L. Alexandrov e.tc. // In: Breath Analysis for Medical
Diagnosis and Therapeutic Monitoring: Ed. by A.Amann and D.Smith. – World Scientific,
Singapore, 2005. – p. 85–99.
2. Савицький А.В. Сучасний дослідницький комплекс для розв’язання завдань методом
мікроконтактної спектроскопії Янсона / А.В. Савицький, О.С. Заїка, О.М. Плетньов та інш. //
Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. – Issue 35. – 2014. – Р. 189–195.
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Фазовый состав и свойства электротехнического фарфора
с пониженной температурой обжига
Технология электротехнического фарфора предполагает большие
энергетические затраты на производство изоляторов, обжиг которых
традиционно
осуществляется
при
1350÷1400 ºС.
Разработка
масс,
обеспечивающих электротехнического фарфора с комплексом заданных
механических и электрофизических характеристик, позволит существенно
снизить температуру обжига изделий и сократить затраты природного газа.
Целью настоящих исследований является разработка масс для получения
низкотемпературного синтеза фарфора и оптимизация его фазового состава для
обеспечения требуемого уровня свойств согласно ГОСТ 20419-83.
Проектирование новых керамических материалов с комплексом заданных
свойств базировалось на использовании оригинальной методологии
прогнозирования их поведения при воздействии интенсивных механических и
тепловых нагрузок, аналогичных возникающим в условиях эксплуатации
фарфоровых изоляторов. Для реализации такого подхода осуществляли 3D
моделирование структуры материала, основанное на методе конечных
элементов
(МКЭ).
Создана
трехмерная
микроуровневая
модель,
воспроизводящая особенности фазового состава и структуры элементарного
объема изоляторного фарфора. При моделировании поведения материала в
службе модель подвергали силовому и тепловому нагружению с целью
имитации условий службы фарфоровых изоляторов. Оценивали напряженнодеформированное состояние системы и анализировали распределение полей
термосиловых напряжений исследуемой модели. Варьирование вида,
концентрации и свойств фазовых составляющих материала позволило
установить оптимальные параметры структуры материала, при которых
исключаются микроразрушения, возникновение которых приводит к выходу
изолятора из строя. Разработаны составы оксидных и сырьевых композиций,
обеспечивающие получение при обжиге (1200 ºС) материалов с нулевым
водопоглощением
и
следующимисвойствами:
удельное
объемное
о
сопротивление ρv = 4,01·1014 Ом·см (при t = 20 С); электрическая прочность
Ем = 27,99 кВ·мм-1 (при f = 50 Гц); тангенс угла диэлектрических потерь tgδ·103
= 12,11 (при f = 50 Гц). Использование низкотемпературного электрофарфора в
производстве низковольтных изоляторов позволит снизить температуру обжига
на 150 ºС, обеспечить стабильность их функционирования и продлить срок
эффективной эксплуатации.
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Технология и фазообразование клинкерных керамических
материалов широкой цветовой гаммы
Керамические клинкерные материалы являются экологически чистым и
наиболее долговечным продуктами керамических производств, которые
используются в жилищном, промышленном и дорожном строительстве.
Благодаря высокой прочности, морозостойкости и устойчивости к воздействию
негативних факторов окружающей среды керамический клинкер весьма
востребован на рынке строительных материалов. Однако для воплощения
оригинальных замыслов дизайнеров современные клинкерные материалы,
используемые в строительстве и архитектуре, должны обеспечивать
многообразие цветов, форм и размеров. В связи с этим, актуальной задачей
является получение архитектурно-строительного керамического клинкера с
высокими эксплуатационными характеристиками и широкой цветовой гаммой,
Для достижения поставленной цели изучены составы и свойства широко
распространённого полиминерального глинистого сырья Сумской, Харьковской
и Полтавской области, как основы керамических клинкерных масс. Определены
способы интенсификации спекания клинкерных масс на основе
некондиционного сырья, позволяющие получать изделия с плотноспеченным
черепком (с водопоглощением до 6 %) при температуре до 1100 ºС.
Разработаны составы масс для получения изделий желтого, персикового,
оранжевого и коричневого цветов. Расширение цветовой гаммы клинкерных
изделий обеспечено за счет использования беложгущихся тугоплавких глин с
широким интервалом спекания, а также отходов горнодобывающей
промышленности и металлургии.
Изучение фазового состава и цветовых характеристик полученных образцов
позволило экспериментальным путем установить взаимосвязь процессов фазои цветообразования с учетом состава печной атмосферы при обжиге изделия. В
результате планирования эксперимента, с использованием плана Шеффе
неполного третьего порядка, определены математические зависимости,
адекватно описывающие влияние состава клинкерных масс на цветовые
характеристики керамического клинкера. На основе сведений о химикоминеральном составе глин, отсевов, отходов обогащения минерального сырья и
производства ферротитана определены оптимальные соотношения оксидов,
обеспечивающих
формирование
цветонесущих
фаз
в
условиях
восстановительного и окислительного обжига.
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Дослідження процесу вилучення сполук ванадію із відходів
виробництва діоксиду титану
У даний час однією із важливих екологічних проблем в світі є переробка
твердих і рідких відходів. Так багатотоннажна хімічна промисловість є однією
із галузей народного господарства пов'язана з утворенням великої кількості
твердих та рідких відходів. При виробництві титан (IV) оксиду утворюються
тверді відходи, так звані «чорні шлами», кількість яких з кожним роком
збільшується. Дуже актуальним напрямком утилізації різних відходів є
створення маловідходних технологій з використанням шламів. Склад шламу,
концентрація компонентів залежить від сировини і методу виробництва
діоксиду титану. Тому, основним завданням, є знаходження шляхів
знешкодження відходів з мінімальним впливом на навколишнє середовище.
Серед відходів виробництва діоксиду титану важливе місце займає отримання
ванадію, який широко використовується в промисловості і є дуже цінним
металом. Ванадій є широко розповсюдженим елементом, що має важливе
народногосподарське значення і визначає якість сучасної металопродукції.
Великі промислові запаси ванадійвмісних руд і відносно невисока вартість
ванадію дають право вважати його найкращим металом при виплавці
економнолегованих сталей. Найбільшою мірою ванадій використовують в
металургії як легуючу добавку при виробництві високоміцних конструкційних і
швидкорізальних сталей. Зважаючи на те, що хімічний склад шламу дуже
складний, містить велику кількість різноманітних сполук металів
(TiO2 = 57,21 % мас., Fe2O3 = 26,54 % мас.,V2O5 = 0,38 % мас. та ін.), то для
подальшого дослідження та вибору методу вилучення ванадію із шламу,
необхідно спочатку було розглянути прості системи за участю ванадію та
іншого металу. В роботі були розглянуті різноманітні двохкомпонентні системи
оксиду ванадію із сполуками інших металів, що містяться в шламі у великій
кількості, та дослідженно вплив рН середовища на процес вилуження сполук
ванадію. Встановлено залежності та обрано реагенти для кожної окремої
системи з метою вилуження сполук ванадію.
Список літератури:
1. Скоромоха В.М. Виробництво двоокісу титану пігментного сульфатно способом /
В.М. Скоромоха // – Суми: АТЗТ «Арсенал-Пресс», 2002. – 204 с.
2. Музгін В.Н. Аналітична хімія ванадію / В.М. Музгін , Л.Б. Хамзіна // «Наука », Москва,
1981. – 215с .
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Повышение коррозионной стойкости оксидных покрытий на титане
Известно, что оксидные покрытия, модифицированные молибденом,
вольфрамом и другими тугоплавкими металлами владеют повышенной
стойкостью и стабильностью при нагревании в воздухе при температуре до
700 °С и защищают комплексно легированные титановые сплавы от
горячесолевой коррозии.
Методом микродугового оксидирования в водных электролитах на основе
пирофосфата на титане ранее полученные оксидные пленки, которые содержат
кроме TiО2 соединения V, Mo, W, Ce.
Все синтезированные покрытия являются пористыми пленками светлосерого цвета, за исключением тех, что модифицированны ванадием (имеют
коричневый оттенок) с высокой адгезией к основе. Все покрытия имеют черные
стекловидные фазы, которые разрешает предположить образование на
поверхности образцов оксида титана (IV). Это предположение подтверждается
литературными данными, согласно которым, в доискровой области в
фосфатосодержащих электролитах на титане образовывается ТiО2 в
модификации рутила.
В работе приведены результаты расчетов скорости коррозийного
разрушения титановых образцов из МДО-покрытиями, модифицированными
металлами W, Мо, V, Ce. Установлено, что наличие на поверхности МДОпокрытия, увеличивает антикоррозийные свойства полученного пласта, ток
коррозии снижается практически на порядок величины.
Эти
результаты
подтверждаются
и
потенциометрическими
исследованиями. Потенциал свободной коррозии в растворе кислоты смещается
в более положительную зону, по сравнению с не оксидированным титаном. Все
указанные результаты указывают, что формирование на поверхности титана
МДО-покрытия значительно увеличивает коррозийную стойкость титана в
концентрированной
серной
кислоте.
Согласно
полученным
хронопотенциограммам, модифицирование металлами не смещает потенциал
электрода в положительную зону, кроме образцов с церием, что вероятно
связанно с увеличением пористости оксидного пласта.
Таким образом, установлено, что оксидные пласты на титане, сформированные
методом
микродугового
оксидирования
владеют
антикоррозийными
свойствами и снижают скорость коррозии титана в концентрированной серной
кислоте. Введение в состав покрытий соединений Мо, V, Ce повышает
коррозийную стойкость оксидированного титана в 10 раз.
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УДК 621.357.7
Т. ЗОТИ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
О.Л. СМИРНОВА, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Электродные процессы на золотом электроде в кислых
тиокарбамидных растворах
Известно, что золото принадлежит к самым благородным металлам. На
него не действуют разбавленные и концентрированные кислоты. Но в
растворах, содержащих неорганические и органические лиганды, золото
растворяется за счет образования в растворе комплексных соединений. К таким
растворам относятся растворы тиокарбамида (тиомочевины) [1, 2]. Целью
данной работы было изучение кинетики реакций, протекающих на золотом
электроде в кислых тиокарбамидных растворах. Для выполнения
экспериментальных исследований использовались электроды из чистого золота
(Зл 999,9) с рабочей поверхностью 0,5 см2. Вспомогательным электродом
служил платиновый электрод, а электродом сравнения – хлорид-серебряный.
Установлено, что при анодной поляризации золота в кислых тиокарбамидных
растворах наблюдается его растворение с образованием комплексных
соединений, в которых золото входит в состав катиона, а анионом служит
остаток кислоты (цитратной или сульфаминовой). Анодное растворение золота
в растворе тиокарбамида протекает и в нейтральной среде. Стандартный
электродный потенциал реакции окисления золота при этом составляет +0,38
В. Однако, в кислой среде потенциал активации золота смещается в
отрицательную сторону и равен +0,25 В, а скорость анодной реакции
увеличивается примерно на порядок, что указывает на стимулирование
растворения золота образования растворимых продуктов. Лимитирующей
стадией электродной реакции является гетерогенная химическая стадия, т.е.
образование комплексного соединения на границе фаз электрод-электролит
тормозит скорость анодной реакции.
Полученные результаты являются предпосылкой для дальнейшего
исследования катодных процессов на золотом электроде в кислых
тиокарбамидных растворах и частично согласуются с ранее известными
данными, а кроме того имеют элементы научной новизны, делающие их
достаточно перспективными.
Список литературы:
1. Бусев А.И. Аналитическая химия золота / А.И. Бусев, В.М. Иванов // – М.: Наука,
1973. – 274 с.
2. Бек Р.Ю. Исследование электроосаждения золота, серебра и меди из тиомочевинных и
цианистых электролитов на обновляемом электроде: автореф. дис. на соискание уч. степени
докт. хим. наук: спец. 02.00.05 «Электрохимия» / Р.Ю. Бек. – М.: 1978. – 32 с.
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УДК 666.293
М.Н. КАПИНОС, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Л.Л. БРАГИНА, д-р техн. наук, проф. НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Ю.О. СОБОЛЬ, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Н.А. КУРЯКИН, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Разработка состава легкоочищаемого полифункционального
стеклопокрытия для стальных изделий
На сегодняшний день в условиях быстрого развития технологий одной из
актуальных проблем в области производства современной бытовой
нагревательной техники является обеспечение эффективной защиты от
коррозии и легкость очистки поверхности стенок духовых шкафов
электрических и газовых плит от пригоревших пищевых загрязнений.
К известным методам удаления данного типа загрязнений с поверхности
относятся: механические, физико-химические и химические (с использованием
щелочных моющих средств). Применение последних является превалирующим,
однако и наиболее опасным по отношению к здоровью человека и
насыщенности загрязняющими компонентами сточных вод. Поэтому все
больше внимания уделяют вопросам снижения количества моющих средств и
трудоемкости очистки поверхности. Это возможно в случае использования
духовых шкафов с модифицированными традиционными стеклопокрытиями на
поверхности их стенок или c инновационными составами стеклопокрытий со
специальными свойствами.На рынке Украины нагревательная бытовая техника
с легкоочищаемыми покрытиями (ETC) представлена исключительно в
импортном исполнении. Поэтому актуальной задачей является разработка
отечественных конкурентоспособных составов легкоочищаемых эмалей,
наносимых по шликерной технологии, которую используют на многих
предприятиях Украины. Это и явилось целью данной работы. Исследованы
композиции из стекломатрицы-основы в системе Na2O–K2O–CaO–TiO2–B2O3–
P2O5–SiO2, состав которой получен путем решения систем уравнений с
использованием аддитивных формул для расчета свойств эмалей, и
тугоплавких наполнителей (Al2O3, ZrO2, SiO2). Результаты экспериментального
определения свойств по ДСТУ EN 14483-1:2007, ГОСТ Р 54586-2011, методике
Оуэнса-Вендта-Кабле и тесту на легкоочищаемость позволили определить
лучший состав композиции для ETC-покрытия, содержащий 10 масс.ч. ZrO2.
Установлены особенности получения легкоочищаемых покрытий на
основе разработанной стекломатрицы и тугоплавких наполнителей, которые
заключаются в обеспечении высокой химической стойкости, минимальной
свободной поверхностной энергии, а также твердости и гладкости. Лучшее
покрытие отвечает требованиям международных стандартов и рекомендовано
для опытно-промышленных испытаний на отечественных предприятиях по
производству нагревательной бытовой техники.
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УДК 661.321
О.І. КОВАЛЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
В.О. ПАНАСЕНКО, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Дослідження процесу карбонізації амонізованого розсолу в умовах
кристалізації гідрокарбонату натрію
Якість кристалів гідрокарбонату натрію в содовому виробництві є
основним узагальнюючим показником роботи карбонізаційних колон [1]. Від
гранулометричного складу, геометричних розмірів і форми кристалів залежать
вологість осаду NаНСО3, безповоротні втрати «натрію» під час фільтрації та
промивки. Дрібні, мулисті або зрощені голчасті кристали важко фільтруються і
зневоднюються, вимагають значного обсягу води для відмивання від іонів
хлору.
Втрати NаНСО3 при фільтрації за рахунок розчинення в промивної воді
визначають матеріальні витрати аміаку, вапна, хлориду натрію у вигляді
розсолу та енергетичні – електроенергії, пару, а також екологічні показники
содового виробництва (обсяг дистилерної рідини) [2].
Дослідження процесу кристалізації зводяться, головним чином, до
знаходження умов і розробки механізму його протікання з урахуванням
механізму проходження хімічних реакцій і впливу всіх параметрів
досліджуваної системи [3]. При цьому для повноти вирішення всіх питань,
пов'язаних з кристалізацією солі, що цікавить, необхідний складний
молекулярно-кінетичний аналіз елементарних процесів в пересиченій рідкій
фазі, в кристалах, що утворились і на їх поверхні. Провести такий аналіз не
завжди вдається через складність розрахунків і моделювання реального
процесу кристалізації.
У цьому зв'язку, однією з головних характеристик процесу кристалізації
вважали дані щодо гранулометричного складу твердої фази, а температуру фактором, за допомогою якого можна регулювати процес кристалізації.
Подачу води в холодильну зону дослідної колони здійснювали одним, а не
двома паралельними уведеннями. До складу серії колон входили колони з
двохпоточною і однопоточною схемою введення води, що дозволило
порівнювати технологічний режим колон. Температуру суспензії по висоті
колон фіксували з використанням датчиків контрольно-вимірювальних
приладів. Температуру води на вході в холодильну зону і вихід з неї визначали
термометром з ціною поділки 0,1 °C. Через кожну годину з колон відбирали
проби гідрокарбонатної суспензії. Кристали NаНСО3 відфільтровували від
маточного розчину, промивали, висушували до постійної ваги, потім ситовим
аналізом визначили їх гранулометричний склад. На підставі даних ситового
аналізу розраховували середньозважений розмір кристалів. Вміст вологи в осаді
NаНСО3 визначали на лабораторній установці в стандартних умовах.
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Як видно з табл.1 середньозважений розмір кристалів NaHCO3, отриманих
при однопоточному введенні води, збільшується від 103,5 до 126,5 мкм (на
22,0 %) при одночасному зменшенні вологості кристалів від 18,77 до 17,24 %
(на 1,5 %).
В осаді кристалів NaHCO3, отриманому при однопоточному введенні води,
менше частка дрібних частинок (менше 63 мкм) і більше частка частинок
середнього розміру (більше 100 мкм), що свідчить про більшу однорідність
кристалів і кращому гранулометричний склад.
Таблиця 1 - Результати ситового аналізу кристалів NaHCO3, отриманих на
дослідній карбонізаційній колоні при дво- і однопоточному введенні води
Середнє
Середньо*
Введення
відношення (Ã) S(Ã) ;
зважений
Вологість
Розмір
води
маси залишку n = 7;
розмір
кристалів,
осередків
у колоні
на
ситі
до P
= кристалів, %
сит, мкм
загальної маси 95%
мкм
кристалів%
більше 200
1,06
0,14
Дво18,77;
125 – 200
20,81
2,46
поточний 100 – 125
103,5
S(Ã)=0,25
21,22
2,71
63 – 100
39,03
0,98
менше 63
17,88
3,27
більше 200
1,01
0,11
Одно17,24;
125 – 200
44,34
1,69
поточний 100 – 125
126,5
S(Ã)=0,18
29,86
0,82
63 – 100
17,42
3,74
менше 63
7,37
0,87
* S(Ã) - стандартне середньоквадратичне відхилення вибірки для n –
результатів вимірювань (n = 7) при довірчій ймовірності P = 95 %.
Експериментальним шляхом знаходили розподіл по висоті колон
температури карбонізуючого розчину для обох вводів води.
Список літератури:
1. Крашенинников С.А. Технология кальцинированной соды и очищенного бикарбоната
натрия. Учебное пособие для средних ПТУ – 3-е издание, переработанное и дополненное /
С.А. Крашенинников. – М.: Высш. шк., 1985. – 287 с.
2. Матусевич Л.Н. Кристаллизация из растворов в химической промышленности /
Л.Н. Матусевич. – М.: Химия, 1968. – 304 с.
3. Панов В.И. Промышленная кристаллизация / В.И. Панов. – Л.: Химия, 1989. – 124 с.
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УДК 627.357.2
А.А. КОВАЛЬОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.А. ОЛІЙНИК, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
М.О. НАКОРНЯК, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Б.І. БАЙРАЧНИЙ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Металоксидні електродні матеріали для мембранного електролізу
Оксидні матеріали на основі титану, олова, стібію та нікелю знаходять
використання у електрохімічних процесах синтезу кисню та водню, як
електрокаталітичні електродні матеріали. На їх основі можливе створення
електролізерів з твердими електролітами.
У роботі приведені дані про використання таких оксидів як можливих
твердих електролітів для електродні матеріали мають мембранного
електросинтезу кисню та водню. Оксиди отримані шляхом анодного окиснення
металів з паралельною модифікацією їх електропровідними добавками.
Основним компонентом, який обумовлює підвищення провідності
твердого електроліту, є вода, яка входить в структурну будову оксиду.
Одержані змішану електропровідність і активно проводять протони в умовах
синтезу водню.
Всебічні дослідження умов електролізу води з використанням цих оксидів
дозволять розробити режими електрохімічного синтезу водню в установках, які
складаються з сонячних батарей та акумуляторами для збереження енергії з
подальшим її використанням у теплогенеруючих системах [1, 2].
Розроблено електрохімічну установку електросинтезу води на основі
металоксидних електродів, яка дозволяє використати сонячну енергію для
мембранного електросинтезу водню [3].
Робота таких пристроїв дозволяє зменшити використання вуглецевих
джерел теплової енергії, покращити екологічну безпеку у енергетиці [4–6].
Список літератури:
1. Байрачний Б.І. Технічна електрохімія. Ч. 2. Хімічні джерела струму: підручник /
Б.І. Байрачний. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 173 с.
2. Козин Л.Ф. Современная энергетика и экология: проблемы и перспективы /
Л.Ф. Козин, С.В. Волков. – К.: Наукова думка, 2006. – 773 с.
3. Мазанко А.Ф. Промышленный мембранный электролиз / А.Ф. Мазанко,
Г.М. Камарьян, О.П. Ромашин. – М.: Химия, 1989. – 237 с.
4. Кудрявцев Н.Т. Прикладная электрохимия / Н.Т. Кудрявцев // – М.: Химия, 1983. –
576 с.
5. Антропов Л.І. Теоретична електрохімія / Л.І. Антропов // – К.: Либідь, 1993. – 620 с.
6. Байрачний Б.І. Рідкісні розсіяні і благородні елементи. Технологія виробництва та
використання : Підручник / Б.І. Байрачний. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. − 288 с.

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

179

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

УДК 621.35
М.А. КОЗЯР, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
В.М. АРТЕМЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков,
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Кинетика катодных реакций при электроосаждении сплава кобальтмолибден-цирконий из цитратно-пирофосфатного электролита
В наше время стремительного развития новых направлений в энергетике,
микроэлектронике, создания компактного оборудования и приборов
невозможно без использования новейших материалов с широким спектром
функциональных свойств. Одним из путей их создания является формирование
на поверхности традиционных конструкционных материалов тонких слоев
электролитических покрытий. Для расширения возможностей использования
электролитических покрытий, кроме чистых металлов, применяют сплавы с
двумя или более компонентами [1]. Физико-механические и функциональные
свойства многокомпонентных сплавов в существенной степени зависят от их
элементного и фазового состава, что, в свою очередь, определяется природой
электролита, применяемого для их осаждения, и условиями их
формирования [2]. Однако кинетика и механизм процессов совместного
восстановления металлов в сплав изучены в недостаточной степени, что делает
актуальным проведение исследований в этом направлении.
Цель данной работы заключалась в выявлении кинетических
закономерностей электролитического восстановления кобальта, молибдена и
циркония в сплав из цитратно-пирофосфатного электролита, а также
определение природы лимитирующих стадий и механизма катодного процесса.
В ходе эксперимента были получены катодные поляризационные зависимости
на платиновом электроде в цитратном, пирофосфатном и смешанном цитратнопирофосфатном электролитах при различных концентрациях компонентов. В
результате проведенных исследований установлены характеристические
критерии совместного разряда кобальта, молибдена и циркония из приведенных
растворов: стационарный потенциал, потенциалы пика и полупика, ток пика,
критерий Семерано и эффективное число электронов. На основании
полученных данных сделаны предположения о возможном механизме и
кинетических закономерностях формирования тройного сплава.
Список литературы:
1. Gomez E. Electrodeposition of soft-magnetic cobalt-molybdenum coatings containing low
molybdenum percentages / E. Gomez, E. Pellicer, E. Valles // J. Electroanalyt. Chem. – 2004. –
568. – Р. 29–36.
2. Кузнецов В.В. Электроосаждение сплава кобальт-молибден из аммиачно-цитратного
электролита / В.В. Кузнецов, З.В. Бондаренко, Т.В. Пшеничкина, В.Н. Кудрявцев. //
Электрохимия. – 2007. – Т. 43. – № 3. – C. 367-372.
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Разработка эффективной технологии извлечения серебра из
отходов ювелирной промышленности
По мере развития современного производства ювелирных изделий с его
масштабностью и темпами роста все большую актуальность приобретают
проблемы разработки и внедрения мало- и безотходных технологий. Согласно
данных аналитических источников, доля потребления серебра ювелирной
промышленностью составляет 75 % от его общего потребления [1]. При этом
доля вторичного серебра составляет 20−50 %. Поэтому такие отходы
экономически выгодно перерабатывать. Современная технология в основном
решает вопросы рафинирования этих материалов путем целого набора
технологических процессов и операций.
Существующая
технология
аффинажа
благородных
металлов,
содержащихся в отходах ювелирной промышленности, характеризуется
значительными количествами вредных выбросов, таких как оксиды азота вида
NOx [2, 3].
Учитывая все недостатки, нами разработана технология проведения
аффинажа серебросодержащих отходов ювелирной промышленности,
основанная на азотнокислом выщелачивании растворами низкой концентрации
с использованием дополнительного. Термодинамически обосновано, что
процесс селективного выщелачивания серебра азотной кислотой низкой
концентрации из сложных по составу отходов ювелирной промышленности при
использовании дополнительных окислителей (О2, О3, H2O2) в интервале
температур 298−348 К исключает выделение оксидов азота и обеспечивает
перевод серебра в раствор с достаточно высокой скоростью. Показано, что
извлечение серебра в раствор с использованием в качестве окислителя Н2О2
зависит от расхода пероксида водорода. Максимальное извлечение серебра в
раствор 99,5−99,8 % достигается при оптимальной концентрации пероксида
водорода 80 г/дм3. Установленные технологические режимы выщелачивания и
электроосаждения серебра гарантируют его получение с улучшенными
потребительскими характеристиками и минимальным содержанием вредных
примесей.
Список литературы:
1. Байрачний Б.І. Рідкісні розсіяні і благородні елементи. Технологія виробництва та
використання : Підручник / Б.І. Байрачний. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. − 288 с.
2. Бойцов А.В. Благородные металлы / А.В. Бойцов. – М.: Металлургиздат, 1946. − 385 с.
3. Куколевский А.С. Разработка эффективной технологии извлечения серебра и отходов
ювелирной промышленности. Автореферат. − СПб. 2009, 21 с.
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Е.Г. КУЧЕРЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
І.О. СЛАБУН, канд. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
А.В. ПЕТРЕНКО, асп., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Теоретичне обґрунтування та можлива технологія утилізації формаліну –
побічного продукту одержання метанолу неповним
окисненням вуглеводнів
При видобуванні і транспортуванні природного газу утворюються гідрати
його компонентів, які відкладаються на внутрішніх поверхнях трубопроводів і
арматури, збільшують опір трубопроводу аж до повного його перекриття.
Найбільш ефективним інгібітором гідратоутворення є метиловий спирт.
Раціональним є виробництво метанолу безпосередньо на нафтогазовому
промислі неповним окисненням природного газу [1]. Це заощаджує витрати на
транспортуванні метанолу від хімічного підприємства до газового промислу та
запобігає виникненню небажаних техногенних і екологічних ситуацій при
транспортуванні вибухонебезпечної і отруйної речовини. Перевага цього
методу порівняно з традиційним синтезом також у тому, що використовується
стиснений газ газового (газоконденсатного) родовища, а продуктивність за
метанолом, яка відповідає потребам родовища в інгібіторі, забезпечується
спорудженням малогабаритних блочно-модульних установок. Але при цьому
поряд з цільовим продуктом одержують побічний – формалін, який не є
інгібітором гідратоутворення [2]. Його транспортування екологічно небезпечно
та коштовно, тому доцільніше формалін утилізувати безпосередньо на
площадці виробництва МП-ІГ.
Мета досліджень: розробити безвідходний спосіб отримання метанолу
неповним окисненням вуглеводнів природного газу.
Запропонований метод каталітичної утилізації з використанням
каталізатора який забезпечує 100 % розклад безметанольного і метанольного
формаліну. Продукти утилізації запропоновано використати у технології
метанолу, як енергоносій.
Список літератури:
1. Товажнянський Л.Л. Технологія зв’язаного азоту: підручник / Л.Л.Товажнянський,
О.Я.Лобойко та ін.; за ред. О.Я. Лобойка. – Харків: НТУ «ХПІ»,2007. – 536 с.
2. Слабун І.О. Розробка технології метанолу неповним окисненням вуглеводнів з
використанням енергії відхідного газу / І.О. Слабун // Вісник Національного технічного
універсетету «Харківський політехнічний інстітут». Зб. наук. праць. Темат. вип. «Хімія,
хімічна технологія та екологія». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 10. – С. 167 – 174.
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Дослідження електричних характеристик оксидно-нікелевого електрода,
модифікованого сполуками рідкісних розсіяних елементів
На даний час єдиним типом джерел енергії, що знайли широке
використання для живлення різноманітних пристроїв сучасної техніки, є хімічні
джерела струму (ХДС). На позитивному електроді ХДС вторинного типу
(акумулятора) при розряді відбувається процес відновлення активної речовини;
при заряді напрямок реакції змінюється і активна речовина, яка перебуває у
відновленій формі, окислюється. Найбільше поширення у якості позитивних
електродів акумуляторів мають оксидні системи, наприклад, діоксид свинцю у
свинцевих кислотних, оксиди срібла і ртуті у оксидно-срібних та оксиднортутних, оксид нікелю у лужних акумуляторах.
Лужні акумулятори є одним з найбільш затребуваних ХДС, що обумовлене
можливістю їх експлуатації у широкому температурному діапазоні, стійкістю
до механічного впливу, здатністю витримувати глибокий перезаряд і
перерозряд та тривалий час перебувати у розрядженому стані, простота
обслуговування. Недоліком лужних акумуляторів є висока вартість, яка, однак,
часто компенсується значним ресурсом їх роботи.
Позитивним електродом ХДС цього типу є система Ni|NiOOH|OH− з
електропровідною добавкою графіту або тонкоподрібненого нікелю.
Необхідність введення електропровідної добавки викликається тим, що при
протіканні зарядно-розрядного процесу суттєву роль відіграє якість контакта
між активною масою і струмовідводом. У процесі розряду на позитивному
електроді утворюється непровідний Ni(OH)2, причому відновлення починається
на зовнішній поверхні зерна маси. Це приводить до різкого підвищення
значення перехідного опору між зерном і струмовідводом, що обумовлює
передчасне зниження напруги акумулятора до критичного значення і,
відповідно, низьке значення коефіціента використання активної маси.
Зниження перехідного опору також можна досягти шляхом багаторазового
вальцювання (подрібнення) активної маси, яке сприяє зменшенню величини
зерна маси та підвищує ступінь її використання у зарядно-розрядному процесі.
Суттєве збільшення коефіціента використання активної маси і, відповідно,
електричної ємності електрода досягається введенням до складу електроліту і
електрода спеціальних активуючих добавок. Зокрема, у їх якості в електроліт
лужних акумуляторів добавляють сполуки літію і барію. Але найбільш
ефективним є введення активаторів − сполук кобальту, рідкоземельних
елементів (лантану, ітрію, неодиму) безпосередньо до складу активної маси
оксидно-нікелевого електрода.
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Растворение меди и серебра под реверсивным током
Изучение электрохимического поведения меди и серебра в нейтральных
растворах при подачереверсивного тока связано, в первую очередь, с
разработкой и внедрением аппарата обеззараживания оборотных вод ионами
серебра и меди.
Изучение электрохимического поведения проводилось с помощью
потенцостата – гальваностатаIPCPro, трех электродной электрохимической
ячейки, состоящей из основного электрода,противоэлектрода– платиновой
сетки и хлорсеребряного электрода сравнения. В качестве модельного раствора
был выбран 0,1 М водный раствор Na2SO4. Площадь медных и серебряных
электродов составила 5см2. На электроды подавали реверсивный ток силой 5,
10, 20 мА;режим реверса – через каждые 50 с подача тока прекращалась на 50 с.
Такой режим реверса тока позволил, кроме прочего, определить величины
смещения потенциала обесточенного электрода как при анодной, так и при
катодной
поляризации.
Проиллюстрируем
сказанное
следующими
зависимостями (рис. 1, 2).

а
б
Рис. 1 – Поведение потенциала медного электрода: а – во времени; б – под
действием сигнала тока
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Из рис. 1 видно, что смещение электродного потенциала обесточенного
электрода при анодной поляризации медного электрода достигает
величины 40 мВ.

а
б
Рис. 2 – Поведение потенциала серебряного электрода: а – во времени;
б – под действием сигнала тока
В случае с серебряным электродом смещение электродного потенциала
обесточенного электрода при анодной поляризации достигает 180 мВ.
Следует отметить, что если для медного электрода наибольшее смещение
(40 мВ) фиксировалось при максимальной плотности тока (4 мА/см2), то для
серебра зафиксирована обратная зависимость – с увеличением плотности тока
смещение потенциала обесточенного электрода уменьшалась со 180 до 100 мВ.
Предполагаем, что данная тенденция вызвана природой поверхностных
соединений, которые образуются на поверхности меди и серебра при анодной
поляризации (в ограниченном указанном на рисунках диапазоне потенциалов).
Более детальный представление по данному вопросу требует более глубоких
исследований.
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Импедансная спектроскопия в исследовании свойств
анодного оксида ниобия
В настоящее время проводятся интенсивные исследования по созданию
пористых наноструктурированных оксидов переходных материалов, среди
которых особый интерес представляет оксид ниобия, имеющий уникальные
свойства (поры нанометрового размера, высокая химическая и термическая
стойкость, каталитическая активность и др.), что делает его перспективным с
практической точки зрения.
Целью настоящей работы являлось изучение роли активатора и режима
анодирования в формировании нанопористого оксида ниобия аморфного или
кристаллического типов.
Методом электрохимического оксидирования возможно сформировать
анодную оксидную пленку (АОП) на ниобии, которая представляет собой
массив нанотрубок, ориентированных перпендикулярно подложке, имеющих
аморфное или кристаллическое строение, обладающих поверхностной
пористостью. Для АОП использовали растворы 1 М H2SO4 и 1 М H2SO4 с
добавлением различной концентрации HF и NaF (0,25–1 М). С помощью
электрохимической импедансной спектроскопии (ЭИС) были получены
диаграммы Боде и установлено, что диапазон высоких частот отображает
наличие на поверхности ниобия пористого слоя, а низких – барьерного.
Определены эквивалентные схемы, элементы которых характеризуют основные
свойства синтезированных АОП.
Также были построены зависимости сопротивления и емкости АОП от
напряжения их формирования. Полученные результаты показали, что
формирование оксидных слоев в растворе серной кислоты с добавлением F–
приводит к образованию пленок с меньшим сопротивлением, которые
обладают при этом большей электрической емкостью. С увеличением
концентрации фторида, сопротивление оксидного слоя резко уменьшается, а
емкость наоборот растет. Это вызвано увеличением поверхности пористого
оксида, которая с ростом концентрации активатора становится более развитой.
Варьирование режимами анодирования дает возможность получать
кристаллическую структуру оксида. Такая кристаллизация осуществляется при
вольтстатическом
режиме
(от
60 В).
Поверхностная
структура
кристаллического оксида состоит из сильно разветвленных нановолокон оксида
ниобия и создает очень развитую поверхность, которая может иметь
разнообразное функциональное применение.
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Дослідження методів отримання рідких комплексних добрив
Результати статистичних досліджень в галузі виробництва та використання
рідких добрив(РКД) свідчить про підвищення їх ролі в сільському господарстві.
Це пояснюється тим, що РКД мають ряд переваг перед твердими добривами: не
пилять, не злежуються, відрізняються вільною текучістю, а погані кліматичні
умови не оказують великого впливу на їх якісні показники.
В суміші с РКД можливо ефективне використання мікроелементів,
гербіцидів та інсекцитидів, які вводяться безпосередньо в рідкі добрива, а за
своєю агрохімічною ефективністю дорівнюють або перевищують тверді
добрива.
За всіма способами виробництва РКД отримують в результаті взаємодії
рідких, твердих та газообразних компонентів: наприклад ортофосфорної ((30–
54) % Р2О5) чи поліфосфорної ((70–80) % Р2О5) кислоти, розчинів карбаміда та
аміачної селітри ((26–32) % N), карбаміда (46 % N), аміаку (82 % N),
хлористого калія (62 % К2О), твердого поліфосфата амонія (15–61–0) и ін.
Розчинність солей, які входять до складу РКД, визначає їх максимально
можливий вміст в розчині в залежності від температури. Для отримання стійких
прозорих РКД з високим вмістом корисних речовин, тобто для виключення
кристаллизації з них солей, необхідно точне та правильне дозування воды в
початкових компонентах, оптимальний зміст та співвідношення яких
визначається їх розчинністю, кліматичними умовами та порою року [1].
При отриманні та зберіганні РКД на різних стадіях процесу відбувається
гідроліз конденсованих форм Р2 О5 . Швидкість гідроліза визначається
температурою та pH середовища. Підтримання оптимальных значень
температури та pH дозволяє зменьшити гідроліз поліформ Р2 О5 , покращити
якість продукта, знизити тиск паров аміаку над РКД та зменьшити його втрати
[2].
Були проведені дослідження отримання РКД взаємодією аміачної води
(NH3·H2O) з ортофосфорною кислотою (54 % Р2 О5 ).В результаті досліджень
були встановленні оптимальні параметри отримання стійкого РКД з вмістом
азоту (8–10) % та Р2 О5 – (24–28) %.
Список літератури:
1. Кочетков В.Н. Производство жидких комплексных удобрений. / В.Н. Кочетков // М.:
Химия, – 1978. – C. 7–11.
2. Эвенчик С.Д. Технология фосфорных и комплексных удобрений. / С.Д. Эвенчик,
А.А. Бродский // Москва: Химия, 1987. – C. 261.
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Функциональные глазурные покрытия для
санитарно-технического фарфора
За последнее столетие мировое потребление пресной воды увеличилось в 7
раз, тогда как население выросло всего втрое. О том, что к воде нужно
относиться бережно знают все, но не все понимают, как именно ее лучше
беречь. Значительная часть водных ресурсов расходуется на очищение
поверхности санитарно-технических изделий. Решение проблемы экономии
воды может быть достигнуто за счет использования функциональных
глазурных покрытий изделий санитарно-технической керамики, способных к
самоочищению.
В процессе эксплуатации поверхность изделий санитарной керамики
контактирует с водными растворами и суспензиями органических и
неорганических веществ, после высыхания которых на поверхности изделий,
остаются следы загрязнений. Существующие методы нанотехнологий
позволяют создавать в поверхностном слое глазурного покрытия
организованные структуры, позволяющие исключить растекание за счет
уменьшения контакта капель с поверхностью глазури. При этом капля уже не
может удерживаться на наклонной поверхности и скатываться вниз, унося с
собой свои загрязнения.
Идея регулирования структуры и свойств поверхности за счет
направленной ориентации микрокристаллов в поверхностном слое глазурного
покрытия использована при разработке функциональных покрытий для
санитарного фарфора. Решение поставленной задачи возможно за счет
направленной кристаллизации при обжиге соединений цинка и титана, что
позволит получить самоочищающиеся бактерицидные глазури с заданными
санитарно-гигиеническими свойствами.
При разработке функциональных покрытий был использован полный
факторный в качестве факторов были выбраны содержание цинковых или
титановых белил в шихте (5–15 масс. %) и температура обжига (1150–1200 °С).
Откликами служили термостойкость, микротвердость, блеск и химическая
стойкость. В результате эксперимента получены зависимости указанных
факторов от химического состава и температуры их обжига, позволили
установить оптимальные составы покрытий и их состава.
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Беспигментные покровные стеклоэмалевые покрытия серого цвета
На сегодняшний день развитие эмалировочной отрасли связано с
применением энергоресурсосберегающих технологий и составов стеклофритт
нового поколения, обеспечивающих возможность получения качественных
защитно-декоративных покрытий широкой цветовой гаммы на стальных
деталях бытовой техники и, особенно, архитектурно-строительных элементов.
К таким технологиям в первую очередь относится технология порошкового
электростатического нанесения POESTA (PowderElectrostaticalApplication),
характеризующаяся значительным комплексом преимуществ по сравнению с
традиционной шликерной. Однако ее применение ограничивается проблемой
получения равномерно окрашенных стеклоэмалевых защитно-декоративных
покрытий при нанесении порошков, содержащих пигменты. С целью
расширения цветовой гаммы эмалированной продукции актуальной является
разработка стеклофритт для получения на стальных деталях бытовой техники и
архитектурно-строительных элементов по технологии POESTA беспигментных
покровных стеклоэмалевых покрытий серого цвета. Получение стабильного
серого цвета беспигментных стеклоэмалевых покрытий является сложной
задачей, которая обусловлена проблемой поддержания окислительновосстановительного баланса в процессе варки фритты и последующего обжига
покрытий. Для достижения указанной цели было выбрано направление
разработки таких составов силикатных стеклофритт, которые в процессе
вторичной
термообработки
–
обжига
покрытий
–
образуют
мелкокристаллическую фазу, которая в сочетании с ионами металлов
переменной валентности, являющихся красителями, обеспечит требуемый
серый цвет покрытия.
Синтезировано две серии составов стеклофритт, основой для которых выбрана
щелочеборосиликатная стекломатрица, характеризующаяся высоким значением
собственного удельного электросопротивления ρ ≥1010 Ом∙м и температурой
обжига готовых покрытий 820–840 ºС: молибденсодержащие покрытия, в
процессе обжига которых образуются BaMoO4 и CaMoO4 и титансодержащие
покрытия, глушащей фазой которых являетсяTiO2 – рутил. Наличие
микрокристаллической фазы было подтверждено результатами проведения
рентгенофазового
анализа.
Полученные
покрытия
отвечают
необходимымэксплуатационным и эстетико-декоративным характеристикам
иобеспечивают получение по технологии POESTA беспигментных покровных
стеклоэмалевых покрытий серого цвета, соответствующих RAL 7015,RAL 7016
и RAL 7030.
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Дослідження процесу фотокаталітичного окиснення органічних речовин у
водному середовищі
Дефіцит прісної води вже зараз стає світовою проблемою. Але, навіть
розуміючи всю важливість ролі води у житті, люди все одно продовжують
жорстко експлуатувати водні об'єкти, безповоротно змінюючи їх природний
режим викидами та відходами. Біогенні речовини, органічні сполуки стають на
заваді для нормального розвитку прісноводних екологічних систем.
Склад органічних сполук часто невідомий, оскільки приблизно 70 %
всього водоспоживання використовується в сільському господарстві. Значна
кількість води витрачається на побутові потреби населення. Велика частина
води після її використання для господарсько-побутових потреб повертається в
річки у вигляді стічних вод. У природних водах, в основному, склад
забруднювачів на 90 % визначається речовинами природного характеру.
Фотокаталітичне окиснення – один з найбільш нових методів, що
використовується для видалення органічних забруднювачів з води і її
знезараження. Метод відноситься до деструктивних способів очищення, але не
вимагає спеціально приготовлених окиснювачів. Окиснення відбувається за
рахунок розчиненого у воді кисню повітря. Фотокаталіз є екологічно чистим,
тому що при його використанні не залишається побічних продуктів
знешкодження, відсутні виділення в атмосферу токсичних газів, таких як хлор і
озон. У процесах очищення води від органічних домішок в якості каталізатора
використовують виключно оксид титану. На його поверхні можуть бути
окиснені до СО2 і води практично будь-які органічні сполуки. У роботі були
проведенні дослідження з очищення води від різноманітних органічних
домішок шляхом опромінення модельного розчину ультрафіолетовим
випромінюванням. В якості каталізатора використовувалися оксиди титану,
цинку та олова. Для більш швидкого і повного протікання реакції окислення
через розчин подавався кисень або використовувався перекись водню.
В результаті досліджень були встановлені залежності ефективності
використовування того або іншого фотокаталізатору в залежності від часу
випромінювання.
Список літератури :
1. Исмагилов Р.Р. Проблема загрязнения водной среды и пути ее решения [Текст] /
Р.Р. Исмагилов // Молодой ученый. – 2012. – № 11. – С. 127–129.
2. Пармон В.Н. Фотокатализ: Вопросы терминологии// Фотокаталитическое преобразование
солнечной энергии / ред. В.Н. Пармон, К.И. Замараев. Новосибирск: Наука, 1991.
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Дослідження процесу низькотемпературної конверсії оксиду
вуглецю (ІІ) водяною парою на реакційній суміші, яка
за складом сухого газу моделює промислову
Одним з шляхів зменшення енерговитрат у виробництві аміаку є зниження
надлишку водяної пари на ступенях конверсії СО. Це можливо досягти
зменшенням подачі водяної пари у «голові» технології азотоводневої суміші.
Проте, такий шлях зниження собівартості азотоводневої суміші (АВС) для
синтезу аміаку передбачає, окрім термодинамічного підтвердження, наявність
кінетичних рівнянь середньо – та низькотемпературних конверсій (СТК та
НТК), у т. ч. і за менших надлишків водяної пари на відповідному ступені.
Мета роботи: одержання експериментальних даних конверсії СО на
низькотемпературному каталізаторі на газі, який за складом сухого газу
моделює промисловий, з метою подальшого уточнення кінетичних і
адсорбційних констант розробленого раніше кінетичного рівняння.
Експерименти по впливу температури, часу перебування (  0,PR,t ), та n
проведені в проточному, близькому до ізотермічного, реакторі при
Рабс = 0,15 МПа в кінетичній області на каталізаторі СНК-2 фракції
0,70÷1,0 мм [1].
Склад вихідного сухого газу, % об.: СО = 3,3; СО2 = 15,0; Н2 = 60,5;
N2 = 21,2 [2]. Для n (0,22; 0,31; 0,44 і 0,57) досліджували вплив  0P,t та t.
Установлено, що при збільшенні температури (в інтервалі (180–210) оС), часу
e
перебування та n ступінь перетворення СО ( X CO
) збільшується. Характер зміни
e
X CO
від

 0P,t та t практично однаковий для всіх n. Одержані дані будуть

використані для уточнення кінетичних і адсорбційних констант кінетичного
рівняння реакції (1) і для оцінки його адекватності експериментальним даним.
Список літератури:
1. ТУ У 6-04687872.047-2000. Каталізатор мідь-цинк-алюмінієвий (СНМ-У, СНК-2). –
Введ. 2000.05.12. – Северодонецк: ГНИПИ «Химтехнология». – 2000. – 45с.
2. Производство аммиака мощностью 475 тыс. т/год (АМ-80). Технология
производства: Проект: Пояснительная записка и чертежи. – Раздел 2. – Т. 2, кн. 1. – М. :
ГИАП, 1986. – 230 с.
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О.І. ФЕСЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.В. САВВОВА, канд. техн. наук, доц. НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Перспективні склокристалічні покриття по титану для стоматології
Сучасний стан проблеми розвитку дентальної імплантології визначається
вдосконаленням традиційних методів отримання матеріалів даного
призначення та пошуком нових рішень при їх синтезі, зорема для біопокриттів
на внутрішньокісткові стоматологічні імплантати. Особлива увага в даному
напрямку приділяється керамічним матеріалам на основі гідроксиапатиту
(ГАП) – основного неорганічного мінерального компоненту кістки. Однак,
низька тріщиностійкість ГАП-кераміки вимагає розробки методів її
модифікації. Дана проблема може бути вирішена за рахунок присутності в
готовому виробі кристалів лейциту, які здатні протидіяти розвитку сколів,
частково поглинаючи енергію тріщин [1]. Створення склокристалічних
покриттів з наявністю лейциту та ГАП дозволить вирішити актуальну задачу
поєднання високої біосумісності та механічної міцності, зокрема при нанесенні
покриття на стоматологічні титанові штифти, що і склало мету даної роботи.
Для синтезу модельних стекол було обрано систему R2О – RO – RO2 – CaF2
– R2O3 – P2O5 – SiO2, де R2О – Na2О, К2О, Li2О; RO – CaO, ZnO; RO2 – TiO2;
R2O3 – B2O3, Al2O3 та синтезовано модельні стекла з маркуванням FA. Варку
модельних стекол здійснювали у шамотних тиглях при температурах
1200÷1280 ºС протягом 6 годин з наступним охолодженням на металевому
листі. За результатами рентгенофазового, градієнтно-термічного та
петрографічного аналізів встановлено, що отримані стекла характеризуються
тонкодисперсною кристалізацією з наявністю лейциту та ГАП.
Біосумісні покриття по титану отримували за традиційною шлікерною
технологією, як методу простого в реалізації та що не вимагає додаткових
витрат. Шлікерні суспензії, одержані шляхом змішування порошків стекол та
водних розчинів високомолекулярних сполук, наносили поливом на зразки
титанового сплаву ВТ1-00. Зразки з покриттями висушували при температурах
80÷120 С та випалювали при – 830÷840 С протягом 1÷1,5 хвилин. Міцність
зчеплення на вигин дослідних покриттів склала 4÷5 балів за ДОСТ 24405-80 та
їх температурний коефіцієнт лінійного розширення – (90÷100)·10-7 град-1, що є
необхідною умовою одержання бездефектних покриттів по даному сплаву.
Отже, встановлено можливість синтезу склокристалічних покриттів для
дентальної імплантології на основі обраної системи та перспективність його
нанесення з застосуванням традиційного шлікерного емалювання.
Список літератури:
1. Жолудев Д.С. Керамические материалы в ортопедической стоматологии /
Д.С. Жолудев // Проблемы стоматологии. – 2012. – №5. – С.8–14.

192

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

УДК 621.35
М.А. ЧУДЕСА, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
В.В. ШТЕФАН, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
О повышении коррозионной стойкости серебра
На сегодняшний день стремительно развиваются все отрасли
промышленности. Во многих из них используют серебро в чистом виде и
сплавах. Но не смотря на свое «благородство» серебро поддается
коррозионному разрушению. Существует несколько способов защиты серебра
от потускнения. Одним из них является пассивация металла. Наиболее часто
пассивацию серебра проводят в электролите, приготовленном на основе
хромата. Таким способом получают качественное защитное покрытие, но
применение вышеуказанного раствора пассивации экологично небезопасно, так
как соединения 6-валентного хрома токсичны.
Целью работы является применение нового экологически безопасного
электролита пассивации серебра на основе оксометаллатов.
В работе были получены конверсионные покрытия на основе
оксометаллатовс разным содержанием пассиватора, а также при разной
времени обработки с целью определения оптимального режима. Изучение
коррозионных характеристик образцов проводили методом поляризационного
сопротивления. Поляризационные зависимости снимали в 1 М водном растворе
NaNО3 с помощью потенциостата IPC-pro 8.64 при скорости развертки
потенциала 10 мВ/с.
Исходя из полученных данных использование оксометаллатов в роли
пассиватора неизбежно сказывается на коррозионных характеристиках
конверсионного покрытия. Сопоставление поляризационных зависимостей
чистого серебра и запассивированных образцов при разной концентрации
реагентов и времени пассивации позволяет судить о защитных свойствах
покрытий.
Из зависимостейможно сделать вывод, что за счет пассивной пленки
потенциал свободной коррозии с увеличением концентрации пассиватора
сместился в сторону более электроотрицательного значения потенциала, то есть
усложняется катодная реакция коррозионного процесса, при этом сила тока
уменьшается на целый порядок величины.
На основании расчетных данных была определена оптимальная
концентрация реагентов раствора и время обработки. Расчетные данные
свидетельствуют о том что полученное конверсионное покрытие на
поверхности, серебра обладает качественными коррозионностойкими
характеристиками, при этом применение разработанного раствора не только
экологически безопасно, но и эффективней известного раствора на основе
хромата в 2 раза.

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015

193

ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

УДК 661.332.9
К.О. ШИЯН, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
В.О. ПАНАСЕНКО, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна
Технологія карбонату калію висолюванням з кристалізацією
У
агропромисловому
комплексі
карбонатні
солі
калію
є
висококонцентрованими безхлорними калійними добривами з вмістом K2О від
47 % до (55–60) % ефективність яких особливо значна для кислих ґрунтів.
KНСО3 має переваги перед K2СО3 в частині зберігання на складі та
використання за призначенням. Він належить до мало гігроскопічних речовин і
зберігає свою сипучість на протязі всього терміну зберігання, що є важливим
фактором його використання в якості безхлорного калійного добрива.
Вивчення розчинності в системі КНСО3–KCl–Н2О при 30°С проводили
препаративних методом у водяному термостаті при температурі 30 ± 0,1°С. Для
визначення складу рівноважних твердих і рідких фаз, вмісту хлорид-, карбонаті гідрокарбонат-іонів використовували ваговій, об'ємний, потенціометричний
методи аналітичного контролю, метод полум'яної фотометрії. Дані щодо
розчинності в системі представлені на рис.1.
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Рис. 1 - Комбінована проекція ізотерми розчинності системи
КНСО3–KCl–Н2О при 30 °С
На діаграмі розчинності є наступні поля: Н2О–R1–е12–R2–Н2О, що
відповідає області ненасичених розчинів; КНСО3–R1–е12–КНСО3 і KCl–R2–е12–
KCl – двофазні рівноваги насичених розчинів і кристалів гідрокарбонату і
хлориду калію відповідно; область КНСО3–R1–е12–КНСО3, що є полем
нонваріантної рівноваги евтонічного розчину, склад якого зображений точкою
е12, кристалів гідрокарбонату і хлориду калію. Ізотерма має простий евтонічний
тип з висолюванням KCl і кристаллізацією; судити щодо впливу KCl на
розчинність КНСО3 не є можливим через великий розкид експериментальних
даних. КНСО3 на даній діаграмі є умовним компонентом, вміст якого дорівнює
сумі вмістів КНСО3 і К2СО3 у насиченому розчині. Вміст К2СО3 в точках
відображено вертикальними штрихами, спрямованими вниз від точки проекції.
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УДК 663.762.3
Н.А. ЮЗЕНКО, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Я.Н. ПИТАК, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Использование отходов от обжига магнезита в производстве
периклазошпинельных материалов
В настоящее время стоимость огнеупоров на основе магнезита очень
высока, поэтому очень эффективно использование пылеуноса от обжига
магнезита в качестве основного сырья, так как впоследствии это снижает
себестоимость продукции в несколько раз.
Целью данной научной работы является разработка теорнтических основ и
технологии получения периклазо-шпинельных огнеупоров с пониженной
химической активностью для службы в высокотемпературной зоне цементной
вращающейся печи.
Периклазошпинельные огнеупоры применяют для футеровки зоны
спекания во вращающихся печах при обжиге цементного клинкера. Обжиг
сырьевой смеси для производства клинкера проводится при температуре
1470 ºС в течение 24 часов в длинных вращающихся печах (185 м, 230 м).
На стойкость изделий для футеровки зоны обжига вращающихся печей
положительное влияние оказывает уменьшение пористости огнеупоров. На
показатель открытой пористости изделий влияет процесс шпинелеобразования.
Так как в Украине нет месторождений природного магнезита, рационально
использовать в качестве основного сырья пылеунос после обжига магнезита. В
процессе обжига магнезита и особенно во вращающихся печах достаточно
большое улавливание пыли сырья доходит до 3035%. В результате
пылеочистки собираются огромные количества магнезитового пылеуноса,
который может быть переработан на испеченный порошок обжигом во
вращающихся печах. В фазовом отношении уловленная пыль сырья
представляет собой смесь в различных соотношениях неизменного магнезита,
каустического магнезита, периклаза, силикатов и углистых веществ. Такое
использование уловленной пыли сырья позволяет экономить около 25%
исходного
сырого
магнезита.
Для
достижения
уровня
свойств
регламентируемым действующим стандартом для магнезитовых огнеупоров, в
состав сырьевой смеси мы вводим добавки ZrO2 (12 масс.%) и
электрокорунда, что позволило увеличить химическую устойчивость,
увеличить термостойкость на 1015 теплосмен разрабатываемых периклазошпинельных изделий. Температура начала деформации огнеупоров под
нагрузкой увеличивается на 1020º.
Таким образом добавка диоксида циркония и электрокорунда в шихту для
изготовления
периклазо-шпинельных
огнеупоров,
полученных
с
использованием продуктов пылеуноса при обжиге магнезита позволит
увеличить длительность службы футеровки в вращающихся печах до 2,53 лет.
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УДК 621.35
А.К. ЮРОВ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
В.В. ШТЕФАН, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Осадження оксидних плівок на цирконії
Цирконій у наш час є досить затребуваним металом для ядерної
енергетики що зумовлено комплексом його фізико-хімічних властивостей,
таких як низький перетин захоплення нейтронів та висока температура
плавлення. Але середовище ядерного реактору є досить агресивним – висока
температура та опромінення, що потребує від металу високої корозійної
стійкості. Існує багато способів для захисту цирконію від корозії, одним з яких
є його оксидування. На сьогодні переважна більшість електролітів має у своєму
складі фториди, які є екологічно небезпечними, або високі напруги
формування, що потребують обладнання високої потужності.
Мета нашої роботи – вивчення способів отримання оксидних плівок на
цирконії методом мікродугового оксидування, склад електроліту не повинен
містити фторид-йонів та забезпечувати оптимальні параметри електролізу, такі
як низькі значення напруги формуваннята густини струму.
Оксидування проводили у гальваностатичному режимі, як джерело струму
використовувався випрямляч Б5-50, який дозволяв змінювати напругу від 0 до
300В. Вимірювання сили струму проводилося за допомогою амперметру
М2044, а напруга вимірювалася вольтметром М2018. Коміркою слугував
термостійкий стакан об’ємом 60мл з рубашкою, в якій циркулювала
охолоджуюча вода. Катодом слугував сплав ОТ4-1. Для приготування розчину
використовували дистильовану воду та хімікати марки х.ч. Оксидування
проводилося при значеннях густини струму від4 до 10 А/дм2. Перемішування
електроліту проводилося за допомогою магнітної мішалки ММ-5. Структура
покриттів досліджувалася за допомогою металографічного мікроскопу Leica
DM ILM з цифровою відеокамерою Leica DFC 295. У нашому пошуку було
знайдено склад електроліту, який забезпечує процес мікродугового
оксидування поверхні цирконію. При концентрації 0,5 моль/л спостерігалися
покриття насиченого білого кольору, але не суцільні навіть після тривалого
оксидування. Напруги формування були у діапазоні від 160 до 194 В. Також на
внутрішній стороні зразків оксидування майже не відбулося. На доіскровій
стадії напруга формування прямо пропорційно залежить від густини струму.
У результаті проведених досліджень були отримані оксидні плівки на
цирконії методом мікродугового оксидування. На основі проведеної
роботизапропонований новий електроліт для мікродугового оксидування
сплаву Zr 1% Nb без вмісту фторидів, з малою напругою формування, а також
для формування якісного оксидного покриття необхідні достатньо низькі
густини струму. Покриття, отримані з цього електроліту виходять суцільні,
мають добру адгезію, а електроліт – добру здатність до розсіювання.
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