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Вступ. У сучасних умовах проблема ефективного лікування артеріальної
гіпертензії (АГ) набуває особливої актуальності у зв'язку з надзвичайно великою
поширеністю даного захворювання, яка вже набула характеру пандемії.
Необхідність адекватного контролю АГ обумовлена також тим, що АГ —
найбільш важливий фактор ризику серцево-судинних захворювань і смертності.
Контроль артерального тиску є найбільш легким і дешевим способом
профілактики серцево-судинних захворювань і смертності [1, 2]. При цьому
виникає необхідність контролю стану пацієнта не тільки в умовах стаціонару під
безпосереднім наглядом лікаря, а й в період між такими стаціонарними
спостереженнями. Це потрибує використання сучасних засобів контролю АТ, що
мають достатні медико-технічні характеристики для оперативної ефективної
медичної діагностики стану пацієнта.
Ціль досліджень. Аналітичний огляд медико-технічних характеристик
існуючих приладів діагностики АГ з метою визначення можливості їх
використання у сучасних мобільних телемедичних комплексах
Загальна частина. Враховуючи сучасні потреби процедури діагностики
АГ, вожна викреслити загальні вимоги до медичних діагностичних засобів
контролю біомедичних показників сердцево-судинної системи паціента.
Насамперед, дане медичне обладнання повинно забезпечувати контроль
біомедичних показників серцево-судинної системи організму пацієнта з
врхуання особливостей захворювання та достатньою для процедури діагности
якістю визначених показників. Причому особливе значення має пролонговані
дослідження, що проводяться по заздалегідь визначених алгоритмах. Це може
бути моніторування показників протягом фіксованого проміжку часу з оцінкою
навантажень і умов проведення, на тлі застосування медикаметозной терапії
або без такої. Таке обладнання повинно мати можливість гнучкого
мікропроцесорного управління отриманням біометричної інформації,
можливість системної обробки, зберігання, передачі та подання цієї інформації
в зручній для аналізу формі. На цей час проводяться розробки такого
обладнання поруч науково-технічних медичних організаціяи та фірмами як за
кордоном, так і в Україні.
4

Матеріали конференції, 2018 Ч.2.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

Таблиця 1 – Малогабаритні прилади дистанційної діагностики АГ
Назва
приладу

ABPM-04

Фірма

MEDITEC
H,

Країна

Угорщина

Призначення

Добовий
монітор
АТ

Наявність
інтерфейсу

USB

Особливості
застосування

Аналіз та
інтерпрета
ція
результаті
в
досліджен
ня на
екрані ПК

Технічні
особливості

Живлення
від 4-х
акумулято
рів типу
АА

Ціна, тис. грн.

45,507

Монітор АТ
BTL-08
ABPM
HOLTER
«ЮнитРеактивФарма»
Великобрит
анія
Система
монітору
АТ

«HolCARD CR-07»

Холтеровський
монітор
Кардіосенс АТ

ВАТ 41-2

ASPEL

НПО «ХАИМедика»

БІОМЕД

Польща

Україна

Україна

Система
амбулаторного
моніторингу
кровяного тиску

Холтеровський
монітор

Холтер АТ

Оптический/
USB

USB

Bluetooth

Bluetooth

Час
моніторингу
кровяного
тиску 24, 27,
48, 51 годин

Автоматичне
елімінування
неправильних
вимірювань, а
також розміщення
результатів у
вигляді таблиці

5-ти або 7-ми
електродним
знімним кабелем
відведень ЕКГ

Аналіз та
інтерпретаці
я результатів
дослідження
на екрані ПК

Живлення
реєстратора від
двох
акумуляторів
або батарейок
формату АА
76,000

Два
елементи
живлення
типу ААА від 3,2 В до
2,0 В
36,000

Живлення
AA,
2 × 1.5 V
Розміри
98 × 69 × 29
мм
39,434

Флеш-карта
Compact Flash

38,793

Висновки. Проведений огляд показав, що на сьогоднішній день є ряд
сучасних і досить інформативних телемедичних засобів, які можуть
використовуватися для дистанційного моніторингу контролю ефективності
лікування пацієнтів з АГ. Матеріали проведенного огляду будуть використані
при розробці пропозицій щодо оснащення сучасними засобами медичної
діагностики гіпертонічних станів Центру телемедичної діагностики АГ в
Національному інституті терапії імені Л.Т. Малої НАМН України, м. Харків,
що на цей час проводить кафедра промислової та біомедичної електроніки НТУ
ХПІ.
Список літератури:
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Мировой опыт по применению современных технических средств в
электроэнергетической
отрасли
свидетельствует,
что
повышение
эффективности передачи электрической энергии необходимо рассматривать
комплексно.
Технологической основой создания электрических сетей нового поколения
и модернизации существующих должны стать:
1) компактные линии электропередачи различных классов напряжения с
применением самонесущих изолированных и защищенных проводов, а также
высокотемпературных проводов;
2) кабельные линии различных классов напряжения, выполненные
кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена;
3) газоизолированные линии;
4) универсальные компактные устройства подстанционного оборудования,
выполненные как за счет применения новых видов изоляции и оптимизации
изоляционных промежутков, так и путем комбинации отдельных
высоковольтных устройств в одном корпусе;
5) экологически и пожаробезопасные полностью герметизированные и
автоматизированные подстанции (ПС) для различных классов напряжения
подземного исполнения.
Практика сооружения сетевых объектов в промышленно развитых странах
говорит о том, что они, как правило, разрабатываются индивидуально и
испытываются на конкретные условия. При таком подходе обеспечивается
наименьший расход материалов и других ресурсов на строительство, а также
гарантируется соответствие сооружения локальным природным условиям, его
экологическая безопасность. Временные экономические потери, вызываемые
увеличением объемов проектирования в этом случае, как правило, с лихвой
окупаются эффектом удовлетворительной эксплуатации в последующие
40−50 лет физической жизни объектов.
Важным техническим решением является применение комплектнораспределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ), поскольку
электрическая прочность элегаза значительно превосходит электрическую
прочность воздуха.
Современный уровень и технология изготовления КРУЭ позволяют с
достаточной степенью надежности производить КРУЭ в общем кожухе на три
6
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фазы вплоть до напряжений 500 кВ, однако в настоящее время общепринято
производство КРУЭ в общем кожухе до напряжений не более 170−220 кВ, что
обеспечивает наиболее оптимальное построение ПС.
Стремление к использованию КРУЭ объясняется следующими их
достоинствами: компактностью − площадь, занимаемая КРУЭ, составляет
несколько
процентов
от
площади,
требуемой
для
открытого
распределительного устройства (ОРУ), а объем ячейки КРУЭ более чем в 100
раз меньше объёма ячейки ОРУ; высокой надежностью и безопасностью в
обслуживании; стойкостью к загрязненной окружающей среде; возможностью
установки в сейсмически активных и труднодоступных районах; простотой
монтажа.
С целью дальнейшего увеличения компактности ОРУ наблюдается
тенденция к объединению в одном герметизированном отсеке разных
аппаратов, например, выключателя с трансформаторами тока, с
разъединителями и заземлителями, так называемых комбинированных
выключателей типа РАSS (Plug And Switch System − система «присоединяй и
включай»).
Дальнейшее повышение компактности по отношению к традиционной ПС
с КРУЭ при одновременном исключении пожароопасности, достигается путем
применения силовых элегазовых трансформаторов, мощность которых
достигла 300−400 МВА, а номинальное напряжение 330 кВ.
В результате, в ряде развитых стран в мегаполисах уже реализованы
проекты полностью герметизированных и автоматизированных (без
обслуживания) компактных ПС 66−362 кВ с элегазовой изоляцией. Указанные
ПС являются наиболее безопасными, с точки зрения взаимодействия объектов
подстанционного оборудования с экологическими компонентами окружающей
среды. Кроме того, эти ПС являются пожаробезопасными и располагаются под
землей, а это значит, что экономический эффект связан не только со
значительным сокращением используемой земли, но и возможностью
возведения над ПС многоэтажных зданий.
Внедрение современных технических средств в электроэнергетической
отрасли, в частности в электрических сетях, позволит повысить эффективность
передачи электрической энергии, надежность работы отрасли в целом, снизить
негативное влияние электроэнергетических объектов на экологические
компоненты окружающей среды, кроме этого, сократить использование земли
под электроэнергетические объекты.
Список литературы:
1. Бабушкин, В. М. Электрические сети: развитие, новые решения: пособие для
электроэнергетиков / Бабушкин В. М., Нейман В. А., Чевычелов В. А. / Сер. Энергетика:
реабилитация, развитие. – К. : Энергетика и электрификация, 2001. − 116 с.
2. Барбашов И. В. Общая характеристика и основы анализа установившшихся режимов
современных электрических систем и сетей: текст лекций / И. В. Барбашов − Х. : НТУ
«ХПИ», 2013. − 240 с.
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Однією із актуальних проблем кабельної техніки є забезпечення контролю
електромагнітних властивостей суцільних та багатопроволочних жил силових
кабелів, оскільки їх електромагнітні властивості є серед багатьох факторів, що
визначають втрати напруги та електроенергії в стаціонарному режимі роботи
кабельної лінії, а також важливу технічну характеристику кабельних ліній, їх
пропускну спроможність. Традиційно, в кабельній техніці такий контроль
проводиться шляхом використання мостів постійного струму. Проте
актуальним також є використання безконтактних електромагнітних методів
вимірювання електропровідності і, відповідно, електричного опору жил
силових кабелів. Певною їх перевагою в даному випадку є відсутність
необхідності компенсації перехідного опору у проводах, що з’єднують
досліджуваний зразок із мостом постійного струму, а також можливість
проведення вимірювання діаметру досліджуваного зразка. До недоліків, в
першу чергу, варто віднести можливість проведення контролю
електромагнітних характеристик матеріалів жил кабелів у досить обмеженому
діапазоні значень узагальненого параметру контролю х, що визначається за(1):
(1)
де a– радіус досліджуваного зразка, γ – питома електропровідність матеріалу
досліджуваного зразка, ω – кутова частота, μ – абсолютна магнітна проникність
матеріалу.
Обмеженість можливості застосування в даному випадку, навіть при
проведенні контролю при промисловій частоті, обумовлена необхідністю
уникнути суттєвого скін-ефекту з метою забезпечення достатньо глибокої
дифузії магнітного поля в досліджуваному зразку. При сталій частоті змінного
струму в намагнічуючому соленоїді, вказана обставина суттєво обмежує
діапазон перерізів жил, для яких можливе проведення контролю
електропровідності за допомогою електромагнітних перетворювачів. До того ж
визначення
електропровідності
проводиться
шляхом
встановлення
відповідності виміряних параметрів перетворювачів із параметрами
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перетворювача, що розраховані для суцільних зразків, що обмежує можливості
використання електромагнітних перетворювачів для багатопроволочних жил.

а
б
Рис. 1 – Значення узагальненого параметру контролю x, типові для дослідження
суцільних зразків; a – алюмінієвих, б –мідних

На даний час широке поширення отримали параметричні та
трансформаторні електромагнітні перетворювачі із повздовжнім магнітним
полем. При використанні трансформаторних перетворювачів в яких
інформацію про електромагнітні властивості досліджуваних зразків отримують
шляхом вимірювання напруги, що наведена на вимірювальному соленоїді, який
охоплює досліджуваний зразок.
В роботі розроблено трансформаторний електромагнітний перетворювач, в
якому визначення активної та реактивної складових напруги на
вимірювальному соленоїді проводиться за допомогою кореляційного методу
визначення різниці фаз, шляхом аналізу осцилограм в середовищі MATLAB.
Визначення
електропровідності
за
допомогою
електромагнітних
перетворювачів зводиться до експериментального визначення узагальненого
параметру контролю x. Після чого величину електропровідності матеріалу
можна знаходити за (2):
(2)
Список літератури:
1. Герасимов, В. Г. Неразрушающий контроль качества изделий электромагнитными
методами / В. Г. Герасимов, Ю. А. Останин, А. Д.Покровский. – М.: Энергия, 1978. – 216 с.
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Вступ. Найбільшу частку електроприводів складають привода на базі
асинхронних двигунів, тому поліпшення їх енергетичних характеристик
призведе до значної економії електроенергії, а підвищення їх характеристик до
рівнів міжнародних стандартів відкриває можливості експорту вітчизняних
двигунів до європейських країн. Тому задача підвищення ККД та
характеристик асинхронних двигунів існуючих серії є актуальною.
Мета роботи. Завданням даної роботи є дослідження впливу
співвідношення пазів статора та ротора асинхронного двигуна на його ККД та
характеристики.
Матеріали дослідження. Суть виконаних досліджень полягає в аналізі
впливу співвідношення пазів статора і ротора на ККД та робочі характеристики
двигуна. Зазвичай співвідношення кількості пазів статора і ротора обирається
по рекомендаціям, які ґрунтуються на досвіді проектування. В якості базового
двигуна було обрано АД типу АИР112М8, який спроектовано за методикою
О.Д. Гольдберга [1]. В цьому двигуні співвідношення пазів статора і ротора
48/44. Для полегшення вибору кількості пазів ротора були використані
рівняння, що виключають надмірну вібрацію та шум машини [2]. З
урахуванням вказаних обмежень були обрані наступні співвідношення пазів
статора і ротора: 48 – 36, 48 – 35. Для дослідження було використано сучасний
пакет програм Ansys Maxwell, що дозволили прискорити розрахунки та
отримати більш точні результати. Для обраних співвідношень проводимо
маніпуляції за допомогою методики описаної у [3] для базового двигуна та для
двигунів з обраним співвідношення. Результати розрахунків зведенні до
таблиці 1 та наведені механічна характеристика (рис. 1) та характеристика
η(Pout) (рис. 2).
Таблиця 1 – Дані для порівняння варіантів розрахунку
Варіант
розрахунку Qs/ Qr

Is, А

η, %

cos φ, в.о.

kM, в.о.

kM1, в.о.

kІ, в.о.

48/44

6,73

80

0,62

3,7

2,36

6

48/36

6,54

80,8

0,63

3,67

2,45

6,1

48/35

6,69

80,5

0,62

3,65

2,36

6
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Рис. 1 – Механічна характеристика двигуна.

Рис. 2 – Характеристика η(Pout).

Висновки. Результати показали, що зменшення кількості пазів ротора
призводить до підвищення ККД двигуна та поліпшення його енергетичних
характеристик (в даному випадку поліпшується перевантажувальна здатність
двигуна), але кожний асинхронний двигун потребує індивідуального підходу до
вибору співвідношення пазів статора і ротора, що видно з результатів.
Список літератури:
1. Гольдберг, О.Д. Проектирование электрических машин. / О.Д. Гольдберг , Я.С. Гурин,
И.С. Свириденко. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001.– 430 с.
2. Шубов, И.Г. Шум и вибрация электрических машин. / И.Г. Шубов. 2-е изд., перераб.
и доп. – Л.: Энергоатомиздат., 1986.– 208 с.
3. Заблодський, М.М. САПР електромеханічних пристроїв: навчальний посібник
/ М.М. Заблодський, В.Є. Плюгін, К. Бур. – Алчевськ, Ладо, 2013. – Ч. 2. – 320 с.
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Регульований електропривод (ЕП), в якому інтегровані всі технічні
досягнення в області електромашинобудування, силової перетворювальної
електроніки, засобів систем управління і обчислювальної техніки, є
структурним елементом автоматизації сучасних технологічних машин, однак
реалізувати практично проектні можливості компонентів сучасного обладнання
відповідного нового рівня якості управління і регулювання в ряді випадків
виявляється проблематичним через вплив на динаміку електромеханічної
системи (ЕМС) пружних механічних ланок. Негативний вплив пружних ланок
проявляється в істотному зростанні динамічних навантажень коливального
характеру на електричне і механічне обладнання з відхиленням перехідних
процесів від запропонованих технологією і різким скороченням терміну служби
деталей механічних передач по зносу і витривалості.
Обмеження динамічних навантажень в ЕМС, забезпечення заданої
точності руху виконавчих органів машин з пружними ланками передач є
фундаментальними завданнями ЕП [1], тому задача оптимізації динаміки ЕП,
коли в результаті електромеханічного перетворення, енергія пружних коливань
відводиться в електричну підсистему і в процесі досягнення рівноважного
стану перерозподіляється, а надлишок розсіюється (або повертається в мережу),
є актуальною науково-практичною задачею. Розв’язання поставленої задачі
дозволить оптимізувати ЕМС за критерієм мінімуму колебательности і часу дії
навантажень на основі фізичних закономірностей демпфірування коливань, при
цьому може бути використано стосовно до ЕП постійного і змінного струму з
лінеаризованою механічною характеристикою для двомасової розрахункової
схеми механічної частини.
Для аналізу динамічних властивостей ЕМС з урахуванням прийнятих
припущень і узагальненої структурної схеми [1] використовується характеристичний поліном [2], в якому коефіцієнти і постійні часу представляються
узагальненими нормованими параметрами для спрощення пошуку оптимальних
поєднань параметрів ЕМС. Закономірності електромеханічної взаємодії і
перетворення енергії при збереженні фізичного змісту процесів демпфірування
пружних коливань встановлюється за допомогою нормування [3], запропонованого на підставі положень теорії коливань [4].
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Умови процесів оптимального перетворення енергії для граничного
випадку максимуму взаємодії, і мінімального часу її відведення і поглинання.
Енергія пружних механічних коливань цілком (повністю) переходить від
механічної підсистеми до електромагнітної підсистеми при коливальному
характері процесів взаємодії і рівності парціальних частот [5], тобто при
дотриманні симетрії в електромеханічної системі [6].
Загальною і прямою оцінкою швидкості перетворення і розсіювання
енергії є логарифмічно декремент, який визначається на підставі розташування
коренів:
  2 /  p ,
де α і Ωp – показник загасання і резонансна частота пари комплексносполучених коренів з меншим загасанням λ [2].
Процеси електромеханічної взаємодії (перетворення енергії) в ЕП
матимуть на підставі визначення (5) для даного 1.0 < γ <5 (γ – коефіцієнт
співвідношення інерційних мас ЕП) граничне значення декремента
 1
   max  2
5 
при частоті вільних коливань 0   2   2  1 / Т у  12 (Ω12 – частота вільних
коливань двомасової механічної частини; Ту – постійна часу вільних коливань).
Рівність частот парціальних підсистем повної ЕМС забезпечує
компенсацію сил пружного зв'язку силами інерційного, при цьому існують
також приватні (локальні) екстремуми процесів перетворення енергії в ЕМС з
граничним демпфуванням для розподілу різних комплексно-сполучених
коренів, але з рівними значеннями декремента [2] λ12 = λ34 = λmax. Таким чином,
в ЕМС з граничним демпфуванням реалізуються оптимальні процеси
перетворення і розсіювання енергії пружних коливань і в динаміці ЕМС
можливі процеси як з компенсацією сил пружного зв'язку, так і процеси рівних
декрементів коливань.
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Застосування хімічної і променевої терапії в процесі лікування
онкологічних хворих порушує засвоєння поживних речовин, призводить до
тривалої інтенсифікації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і
високої генерації активованих кисневих метаболітів (АКМ), що
упроводжується зниженням надійності антиоксидантного захисту організму [1].
Метою роботи є автоматизація методу антиоксидантної оцінки харчових
продуктів для онкологічних хворих з використанням сучасних мікпроцессорних
сімейств.
Даний метод заснований на взаємодії харчового продукту з
електрогенерірованним бромом, а також є зручним для отримання реагенту,
придатного не тільки для окислення тих чи інших відновників, а й для
бромування органічних сполук. Такий спосіб використання брому в якості
титранту обумовлений його здатністю вступати в радикальні і окілістельновідновні реакції, а також в реакції електрофільного заміщення і приєднання по
кратним зв'язкам, що дозволяє охопити практично всі групи біоантіоксідантов
[2].
Для апаратної реалізації методу необхідно реалізувати установку, що
складається з двох ланцюгів індикаторного і генераторного. Перший ланцюг
містить трьохелектродну колбу з двома платиновими електродами, джерело
постійної напруги - 0В-5,0В і мікроамперметр для відображення значення
струму. Генераторний ланцюг складається з джерела постійної напруги,
мікроамперметра для відображення струму і двох електродів, один з яких
поміщається в буферний розчин для генерації вільних іонів брому під дією
струму.
В роботі планується автоматизація процесу за рахунок використання
мікроконтролерних систем. Це дозволить удосконалити процеси отримання
досліджуваних даних і обробки результатів.
Список літератури:
1. Меньщикова, Е.Б. Окислительный стресс. Проаксиданты и антиоксиданты. /
Е.Б. Меньщикова и др. // М., Слово. – 2006, 556с./
2. Ziyatdinova, G.K. The application of coulometry for total antioxidant capacity
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Світова електроенергетика традиційно розвивалася шляхом централізації
систем генерування при створенні все більш потужного енергетичного
обладнання та його об'єднання в енергетичні комплекси. Як наслідок, були
сформовані великі територіально протяжні енергетичні системи: європейська
ENTSO-E, ОЕС України, ЄЕС Росії та інші.
Впровадження джерел розподіленої генерації (ДРГ) в системи
електропостачання (СЕП), зокрема побудованих на основі використання
відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), крім зниження екологічного
навантаження на навколишнє середовище та вирішення багатьох проблем,
пов'язаних з викидами і відходами при виробництві електроенергії, дозволить,
по-перше, суттєво підвищити ефективність використання первинних ресурсів
та в майбутньому – знизити вартість електричної енергії, по-друге,
розвантажити як системоутворюючі, так і розподільні електричні мережі, і
нарешті, «підштовхнути» процес модернізації об'єктів електроенергетики і, тим
самим, підвищити надійність електропостачання [1].
Згідно проекту «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» [2]
пріоритетами розвитку електроенергетичної галузі стануть оптимізація
структури генеруючих потужностей з урахуванням особливостей залучення до
енергетичного балансу відновлюваної енергетики та розвиток мереж
електропостачання, що передбачає зниження ступенів трансформації та
наближення високовольтних мереж до споживача, підвищення гнучкості
системи шляхом реалізації принципу «інтелектуальних мереж».
В рамках концепції різноманітні вимоги усіх зацікавлених сторін зведено
до групи ключових цінностей нової електроенергетики [2]:
• доступність – забезпечення споживачів енергією згідно необхідних їм
параметрам часу, місця та якості;
• надійність – можливість протистояння енергосистеми фізичним і
інформаційним негативним впливам без тотальних відключень або високих
витрат на відновлювальні роботи, а також її максимально швидке відновлення
(самовідновлення);
• економічність – оптимізація тарифів на поставку та зниження загальносистемних витрат на генерацію та розподілення електричної енергії;
• ефективність – максимізація ефективності використання всіх видів
ресурсів і технологій при виробництві, передачі, розподілі та споживанні
електроенергії;
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• органічність з навколишнім середовищем – зниження негативного впливу
на навколишнє середовище;
• безпека – недопущення ситуацій в електроенергетиці, потенційно
небезпечних для людей і навколишнього середовища.
З метою стимулювання споживача до використання нетрадиційних та ВДЕ
в Україні було введено «зелений» тариф − спеціальний тариф, за яким
закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики,
що використовують ВДЕ.
При збільшенні кількості ВДЕ в енергосистемі збільшується ризик
пошкодження ізоляції обладнання через використання інверторів для
перетворення струму при генерації на сонячних та вітряних електростанціях.
Проблеми проявляються в зміні форми синусоїди та імпульсах
перенапруги. Саме ці фактори призводять до пошкоджень ізоляції та її пробоїв.
Нестабільна генерація призводить до виникнення проблем у системі
розподілення та передачі електроенергії. Цю нестабільність необхідно
компенсувати за допомогою систем акумуляції або високоманеврових
електростанцій на традиційних видах палива. Мінливість електропостачання
призводить до постійних змін в точці регулювання напруги.
Окрім особливостей використання ВДЕ розподілена генерація також
призводить до нових проблем:
• підвищення напруги в розподільній мережі;
• виникнення надлишків потужності та проблем з регулюванням частоти;
• поява реверсивних потоків потужності;
• необхідність забезпечення стійкості системи за умови відключення
великої кількості установок;
• складність обслуговування фідерів з активними споживачами та
розподіленою генерацією.
Концепція інтелектуальних мереж пропонує наступні рішення: створення
системи автоматичного керування енергією, системи зберігання енергії,
віртуальні електричні станції.
Системи автоматичного керування енергією включають в себе розподілені
інтелектуальні пристрої та аналітичні інструменти для підтримки комунікації
на рівні об’єктів енергосистеми, працюючі в режимі реального часу, операційні
додатки нового покоління (SCAD/EMS/NMS), які дають змогу використовувати
нові алгоритми та методи керування мережею, в тому числі і її активними
елементами.
Список літератури:
1. Кириленко, О. В. Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в
електричних мережах / О. В. Кириленко, В. В. Павловський, Л. М. Лук`яненко // Технічна
електродинаміка. – 2011. – №1 – С. 46-53.
2. Міненерговугілля. Проект «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року».
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Концепция «умных электрических сетей» впервые появилась в 2003 году
и базировалась на идее развития задач цифровой обработки данных
в электрических сетях. При этом многие базовые технологии умных сетей,
к которым следует отнести развитие комплекса телеметрии, «умные приборы
учета электроэнергии», системы мониторинга потребления энергоресурсов,
возникли гораздо раньше. В последнее время все чаще можно услышать термин
«умные сети», на эту тему проводится множество конференций и дискуссий по
внедрению данной системы в электроэнергетику разных стран.
«Интеллектуализация» электрических сетей ставила перед собой не только
задачи повышения надежности электроснабжения и эффективности
использования
энергии.
Прежде
всего,
подразумевался
переход
электроэнергетики на принципиально новый уровень управления режимами
работы электрических сетей. Концепция предполагала именно оптимизацию,
усовершенствование существующих объектов, а не колоссальное, с точки
зрения финансов, новое строительство.
Работа энергосистемы в идеальном сценарии выглядела бы следующим
образом. Во-первых, выработка и потребление электроэнергии будут
двунаправленными. «Умная» система, в которую войдут не только мощные
централизованные
источники
электроэнергии,
но и объекты
малой
и распределенной
генерации
(например,
частные
солнечные
или
ветрогенераторы), должна выстраивать оптимальные, с позиций рынка
электроэнергии и надежности электроснабжения, алгоритмы управления
генерацией и потреблением. Например, электромобиль, подключенный
к электрической сети, сможет выступать в роли накопителя электроэнергии,
превращая автовладельца в участника розничного рынка электроэнергии.
Во-вторых, новый тип счетчиков исключал бы воровство энергии,
существующее сегодня во всем мире. При возникновении аварий «Умная
система» автоматически восстанавливает питание потребителей, существенно
повышая надежность и качество электроснабжения. Применение этих
технологий исключает перерыв электроснабжения и низкий уровень
напряжения у потребителя. Технология «умных электрических сетей»
характеризуется несколькими инновационными свойствами, такими как:
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 Активная двунаправленная схема взаимодействия в реальном масштабе
времени информационного обмена между элементами и участниками сети, от
генераторов энергии до оконечных устройств электропотребителей.
 Охват всей технологической цепочки электроэнергетической системы от
энергопроизводителей
(как
центральных,
так
и
автономных)
и
электрораспределительных сетей до конечных потребителей.
 Обеспечение практически непрерывного управляемого баланса между
спросом и предложением электрической энергии. Для этого элементы сети
должны постоянно обмениваться между собой информацией о параметрах
электрической энергии, режимах потребления и генерации, количестве
потребляемой энергии и планируемом потреблении, коммерческой
информацией.
 Умеет эффективно защищаться и самовосстанавливаться от крупных
сбоев, природных катаклизмов, внешних угроз.
Оценки показывают, что переход к инновационному варианту развития
на базе интеллектуальной энергетики будет сопровождаться существенным
снижением вводов новых электростанций и связанных с ним сетевых объектов
для выдачи мощности. Вследствие, чего снижение капиталовложений является
наиболее значимым системным экономическим эффектом.
Вторым наиболее крупным эффектом является снижение топливных затрат
электростанций. Дополнительный эффект может быть достигнут с учетом
экономической стоимости выбросов парниковых газов. Нет сомнения, что
будущее принадлежит Умным Сетям, и что производство электрической
энергии значительно изменится к тому времени, когда такие сети станут
реальностью. Крупные электростанции продолжат обеспечивать основную
поставку электрической энергии, но наряду с ними станут использоваться и
возобновляемые источники электроэнергии, вызывая колебания в сети. В не
очень отдаленном будущем, гибкие промежуточные хранилища временных
излишков энергии в сети, видимо, будут использовать мобильные, и
стационарные хранилища энергии. Эти устройства будут включаться и
выключаться при помощи датчиков и интеллектуальных счетчиков
потребления энергии, обеспечивая эффективное управление нагрузкой.
Видимо, и в нашей стране в скором будущем появится возможность
выбора поставщика электроэнергии (как мы уже привыкли поступать с
тарифами мобильной связи), а про аварийные отключения электроэнергии в
целых районах и вовсе забудем.
Список литературы:
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Процесс низкотемпературной сернокислотной коррозии, протекающий на
конвективных поверхностях теплообмена котлоагрегата, зачастую приводит к
нарушению нормальной работы этих поверхностей и снижению эффективности
работы всего котлоагрегата.
Причины низкотемпературной коррозии заключаются в том, что при
определенной температуре металлических стенок поверхностей нагрева
происходит конденсация водяных паров, содержащихся в дымовых газах, и на
трубах появляется роса. Различают несколько ключевых способов снижения
скорости протекания низкотемпературной коррозии: уменьшение содержания
оксидов серы в дымовых газах; замена металлов поверхностей,
коррозионностойкими материалами; изменение способа сжигания топлива;
повышение минимальной температуры стенки подверженных коррозии
поверхностей.
В настоящее время разработаны и применяются разнообразные способы
предварительного подогрева воздуха. Наиболее распространенным способом
является рециркуляция горячего воздуха с подачей некоторой его части на
всасывающий воздуховод дутьевого вентилятора. Недостатком такой схемы
является увеличение объемов воздуха, перекачиваемого дутьевым
вентилятором, и соответственно расхода электроэнергии на дутье.
Организация предварительного подогрева воздуха, несмотря на снижение
тепловой эффективности котлоагрегата и капиталные затраты, связанные с
введением дополнительных поверхностей нагрева и тягодутьевых мощностей,
может быть эффективным способом снижения низкотемпературной коррозии.
Таким образом, наиболее активно низкотемпературная коррозия
проявляется в воздухоподогревателях, в которых имеют место наиболее низкие
температуры греющего и нагреваемого теплоносителей. Защита оборудования
от коррозии позволяет в значительной степени снизить затраты на ремонт и
замену оборудования.
Список литературы:
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При продвижении отечественной продукции на мировой рынок
необходимо выполнить требования мировых стандартов и методик. Для
проведения испытаний необходима разработка специального стенда.
Стенд предназначен для проведения испытаний как серийно выпускаемых
гликолевых охладителей, так и опытных образцов.
Для стенда предусмотрено проведение следующих видов испытаний:
– Определение полезной холодопроизводительности охладителя, с учетом
потерь холодопроизводительности на компенсацию теплопритоков в ванну с
гликолем и от помп, перекачивающих хладоноситель к потребителю. В
заданных климатических условиях.
– Определение теплопритоков к продуктопроводу или разливочной
колоне в заданных климатических условиях работы оборудования и при
различных
температурах
подаваемого
хладоносителя.
Определение
температурного уровня и расхода хладоносителя необходимого для
надлежащей работы продуктопровода или колоны.
– Испытание комплекта разливочного оборудования (охладитель,
продуктопровод, разливочная колона) при которой охладитель обеспечивает
требуемые параметры транспортируемого продукта на выходе из
продуктопровода. В заданных климатических условиях работы охладителя и
продуктопровода.
Преимущества данного стенда:
- Возможность установки имитирующей электрическую мощность,
выделяемой проточным нагревателем в автоматическом режиме;
- Предусматривается возможность проведения испытаний двух
охладителей одновременно
- Запись, отображение и архивирование всей измеренной информации,
настройка измерительного оборудования с помощью одного программного
продукта.
Список литературы:
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ISO 23953-2
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Lemmon, E.W., Huber, M.L., McLinden, M.O. NIST Standard Reference Database
23: Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties-REFPROP, Version 9.1, National
Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program, Gaithersburg, 2013.
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З розвитком газотурбінних установок (ГТУ) у зв’язку з підвищенням
початкових параметрів газу з’явилась необхідність утилізувати теплоту газів,
що йдуть із газової турбіни.
Одним із засобів утилізації теплоти газів, що йдуть є котел-утилізатор.
Котел-утилізатор (КУ) представляє собою теплообмінник протиточного типу, в
якому за рахунок теплоти газів, що йдуть з ГТУ відбувається підігрів
живильної води, її випаровування та перегрів отриманої пари до розрахункових
параметрів, яка потім використовується в паровій турбіні або на виробництві.
Мета даної роботи – це вибір оптимального варіанту конструкції котлаутилізатора для парогазової установки ПГУ-345 ПАТ «Турбоатом».
Розрізняють одноконтурні (рис.1) та багатоконтурні (рис.2,3) котлиутилізатори. В одноконтурній схемі підігрів живильної води, її випаровування
та перегрів отриманої пари відбувається при постійному тиску робочого тіла,
який складає 3−5 МПа та постійній витраті живильної води по тракту.
Доцільність використання багатоконтурних схем обумовлена бажанням
підвищити ККД КУ за рахунок зменшення втрат з газами, що йдуть. Для
зменшення температури газів необхідно підвищити витрату живильної води,
але при використанні одного контуру це приведе к тому, що не буде досягнута
розрахункова температура пари на виході з котла. В багатоконтурній схемі
витрата живильної води в КУ не є постійною величиною по тракту. На вході в
котел вона максимальна, що сприяє зменшенню температури газів, що йдуть, а
на виході − мінімальна, що дозволяє перегріти пар до розрахункової
температури. Для двоконтурних котлів приймають тиск 5−7 МПа в контурі
високого тиску і 0,5−0,7 МПа в контурі низького тиску.
Основними рівняннями для розрахунку котла-утилізатора є рівняння
теплового балансу для кожної окремої поверхні нагріву. Зокрема, з рівняння
теплового балансу для сукупної поверхні пароперегрівача та випарника котла
знаходять необхідну витрату пари на паротурбінну установку:

Gп.  Gг I г  I ек / i0  iек  ,
з рівняння теплового балансу для економайзера знаходять ентальпія і
температуру відхідних газів з котла:
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I в.г.  I ек 
Gг

в.г.  I в.г. / C рг .
В результаті розрахунку котлів-утилізаторів різних схем отримуємо всі
параметри пари, води та газу по тракту і будуємо теплову Q  t ( ) діаграму, де
Q − тепло, що передається газами робочому тілу по ходу їх руху в котліутилізаторі. На рисунках (1,2,3) представлені схеми котлів-утилізаторів, що
розраховуються в даній роботі.

Рис. 1 – Схема одноконтурного котлаутилізатора

Рис. 2 – Схема двоконтурного котлаутилізатора

Рис. 3 – Двоконтурний котел-утилізатор складного типу
установки ПГУ-345

Результати розрахунків показали, що для установки ПГУ-345
одноконтурний КУ не виробляє необхідну кількість пари, а також, недостатньо
охолоджує гази. У випадку з двоконтурним КУ, ситуація краще, але все одно
досягнути необхідної температури газів неможливо. Тому для більш
ефективного охолодження газів необхідно використовувати більш складну
схему КУ, яка розроблена ВАТ «Турбоатом».
Список літератури:
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2. Парогазовая установка ПГУ-345. Техническое предложение. ПАТ ТУРБОАТОМ,
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Охлаждение вин в результате своего физико-химического, биологического
и химического действия дает разносторонний эффект. Известно, что понижение
температуры помещения, в котором хранится вино, вызывает в нем осаждение
виннокислых солей. Охлаждение способствует также выпадению других солей,
дубильных и красящих веществ и коагуляции белковых и пектиновых веществ,
которые, находясь в вине, затрудняют очистку молодых вин.
Коллоидные пектиновые вещества, помимо помутнения, образуемого ими
при переходе во взвешенное состояние в вине, могут препятствовать
выпадению осадков. Вызывая коагуляцию белковых и пектиновых веществ и
выделяя их в осадок, холод производит своего рода оклейку вин.
Коагулированный пектин и белки увлекают за собой взвешенные в вине
мельчайшие частицы различных веществ и самые разнообразные бактерии,
споры плесеней и другие микроорганизмы, всегда находящиеся в вине.
Заметное улучшение вкуса, которое наблюдается всегда в винах после
воздействия на них низкой температуры, несомненно, подтверждает, что
обработка вин холодом ускоряет их созревание.
Существуют разные типы теплообменных аппаратов, но одним из простых
являются витые или змеевиковые теплообменные аппараты которые можно
изготовить на элементарном оборудовании. Именно этот тип аппарата был взят
за аналог для непрерывного охлаждения игристого вина.
Теплообменник рассчитан на оптимальное охлаждение вина, соблюдая
общие стандарты с минимальными потерями энергии.
Преимущества данного теплообменника:
- Относительно низкая себестоимость;
- Минимальные затраты на электроэнергию;
- Максимальная энергоэффективность и минимальные теплопотери;
- Поддержание идеального микроклимата для длительного хранения.
Список литературы:
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Електроенергетична галузь України перебуває в стані реформування,
оскільки в теперішній час відбувається перехід до нової лібералізованої моделі
ринку електроенергії – двосторонніх договорів та балансуючого ринку (ДДБР).
Перехід від існуючої до нової моделі енергоринку в України відбувається
поетапно, що затверджено відповідними законодавчими документами [1].
Проте на шляху переходу відбуваються зміни, що регулюється та
відображається відповідними законодавчими актами і нормативно-технічними
документами [2, 3]. Зазначені документи вводять новий підхід до виробництва
та розподілу електроенергії, регламентують нових учасників ринку та
формують нові принципи формування тарифу на електричну енергію.
Виробники матимуть змогу укладати двосторонні транзакції купівлі-продажу з
учасниками ринку (комерційними споживачами). А підприємства, які
здійснюють розподіл електроенергії, повинні бути організаційно та
адміністративно відділені від виробників та постачальників. В законопроекті
[3] представлені гарантії незалежності та вільного доступу до мереж учасників
ринку на підставі публічних договорів.
Нововведенням є впровадження кількох ринків електроенергії: ринка «на
добу вперед» і внутрішнього ринка, балансуючого ринка, ринка допоміжних
послуг. Кожен з них буде мати окрему мету функціонування, порядок
функціонування та купівлі-продажу електричної енергії, розрахунок її вартості
за результатами, умови встановлення обов'язкових обсягів продажу
електроенергії. Будь-які зміни в механізмі роботи енергоринку призводять до
змін енергосистеми в цілому та окремих її елементів, тому слід визначити
наскільки та як саме зміниться функціонування електростанцій, електричних
мереж, систем автоматичного регулювання та споживачів.
Так як при впровадженні ДДБР зникає єдиний покупець, то з'являється
поняття інформації балансів: вироблена і спожита електроенергія та
зобов'язання учасників ринку повідомляти і виконувати погодинні графіки
навантаження відповідно до обсягів купленої та проданої електричної енергії і
носити фінансову відповідальність за урегулювання небалансів. Для цього
вводяться такі поняття як відповідальність за баланс, балансуюча група
(об'єднання учасників ринку, яке створюється на підставі договору про
створення балансуючої групи, в рамках якої визначено договір учасника ринку,
який входить в таке об'єднання і несе відповідальність за баланс). Такий підхід
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закладає для ринку електроенергії України законодавчу рамку, відповідну
правилам, прийнятим в ЄС, які забезпечують в енергетичній галузі
максимально коректні і нейтральні правила функціонування ринку.
Перехід до нової моделі ринку дозволить у подальшому об’єднаній
енергосистемі (ОЕС) України повноцінно приєднатися до Європейської мережі
системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E). Для цього потрібно
провести масу інституційних і структурних рішень, які на сьогоднішній день
ще відсутні: провести підготовчу роботу і прийняти масу підзаконних актів за
виконанням закону [3]; технічно забезпечити перехід (програмне забезпечення,
будівництво вставок для того, щоб можна було синхронізуватися з
європейським ринком, тощо). Синхронізація ОЕС України з ENTSO-E буде
представляти собою комплекс заходів, пов’язаних, насамперед, із питаннями
регулювання частоти та потужності, гнучкого регулювання режимів та
розроблення протиаварійної автоматики [4]. Для інтеграції ОЕС України в
ENTSO-E необхідно провести роботи з ремонту, реконструкції та модернізації
багатьох елементів енергосистеми, які вже відпрацювали свій ресурс. Також
необхідно провести комплекс робіт з будівництва нових магістральних мереж, а
для підвищення надійності роботи вже існуючих та збільшення пропускної
спроможності контрольованих перетинів, позбавлення підстанцій магістральної
мережі від нехарактерних для них функцій необхідне будівництво та
реконструкція розподільчих мереж.
У нових умовах функціонування енергоринку України необхідно буде не
лише модернізувати чи будувати електромережі, але й адаптувати системи
автоматичного регулювання потужності та частоти, що дозволить успішно
приєднатися до ENTSO-E. Адаптація систем автоматизації повинна відповідати
новітнім технологіям, в першу чергу концепту Smart Grid, окремі ідеї якого вже
успішно реалізували та використовують багато країн Європи та усього світу.
Така модернізація матиме позитивний економічний ефект, що забезпечить
надійну і якісну передачу електроенергії від джерел живлення до приймачів в
потрібний час і в необхідній кількості.
Таким чином, зміни в структурі та функціонуванні енергоринку України
позитивно вплинуть на прозоре та ефективне приєднання до мереж
розподільчих компаній і значно зменшать вплив на замовників приєднання з
боку монополістів, але й стануть поштовхом до реконструкції та будівництва
об'єктів електромереж та будівництва нових вузлів генерації електроенергії.
Список літератури:
1. Закон України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» від
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Збільшення одиничних потужностей та розмірів сучасних лопатевих
гідротурбін, підвищення витрат режимів експлуатації, робота на часткових та
перехідних режимах, задоволення вимог надійності та довготривалості
приводить до необхідності визначення та зниження рівня нестаціонарності
потоку в проточній частині лопатевих гідротурбін. Порівняння результатів
натурних і модельних досліджень пульсацій тиску, що характеризують
нестаціонарність потоку, показує, що гідравлічна нестаціональність досить
добре моделюється. Однак, враховуючи складність, тривалість і значну вартість
експериментальних досліджень, виникає необхіднність на попередніх етапах
розробки проточної частини нових чи модернізації існуючих гідротурбін,
розрахувати пульсаційні характеристики, що визначають нестаціонарність
потоку - численним шляхом. В даній доповіді розглядаються результати
теоретичних та експериментальних досліджень нестаціонарності потоку,
обумовленого обертанням вихрових джгутів за робочим колесом гідротурбіни у
відсмоктуючій трубі. Причиною формування на неоптимальних режимах
роботи гидротурбіни вихрових джгутів є виникнення циркуляції (закрутки)
потоку за робочим колесом і, перш за все, у втулки.
Потік за лопатевою системою у відсмоктуючій трубі гідротурбіни
характеризується певним розподілом циркуляції вздовж радіуса відсмоктуючої
труби. У загальному випадку потік за робочим колесом не є потенційним, тобто
Vu R  const. При зрушенні потоку вниз за робочим колесом вздовж осі турбін
окружна швидкость у втулки робочого колеса збільшується, т.к. зменшується
радіус обтічника. В умовах реальної рідини швидкість не може збільшитися до
нескінченності, а тиск не може стати нижче від тиску пароутворення. Із-за
асиметрії потоку вихровий джгут у відсмоктуючій трубі приймає
спиральовидну форму і при своєму русі донизу індукує змінні поля швидкостей
і тисків. Амплітуда пульсацій тиску на стінках відсмоктуючої труби залежить
від інтенсивності вихрового джгута та його геометричних параметрів, частота
пульсацій тиску обумовлена частотою обертання вихрового джгута навколо осі
лопатевої гідротурбіни.
Список літератури:
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ОТ СКОРОСТИ ВЕТРА
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Для Украины вопросы энергосбережения являются важной проблемой,
нерешенность которой может угрожать ее энергетической безопасности,
особенно учитывая отсутствие в стране больших собственных запасов нефти,
газа, ядерного топлива. По расчетам специалистов, при нынешних объемах
добычи, угля на Земле хватит лет на 150-200, а нефти и газа - максимум на
столетие. Поэтому перед человечеством стоит задача освоения возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Для Украины наиболее перспективным ВИЭ
является энергия ветра, и актуальна разработка технических решений,
направленных на повышение их КПД, снижение порога минимальной скорости
ветра, расширение территории для их возможного использования. Поэтому
работа, посвященная совершенствованию работы ветроэнергетических
установок (ВЭУ) актуальна. Целью работы является проведение расчета
конструкции ветроагрегата для установления связи мощности ВЭУ со
скоростью ветра. В работе выполнен аэродинамический расчет и проведено
сравнение полученных данных с экспериментальными результатами
эксплуатации ветроагрегата АВЭ-250С Аджигольской ветростанции, [1].
Расчеты выполнены с использованием импульсной теории, теории режима
турбулентного следа и концевых потерь по Прандтлю. Мощность определяется,
как N= ω·M, кВт, где
M=


·Сm(z,φi)·V2·R3, Н·м,
2

где ω - частота вращения ротора; М - аэродинамический момент; Сm(z,φi) коэффициент момента (функция от двух переменных: быстроходности z и угла
установки лопасти φ). Обозначим Сn= Сm·Z, где Z = ω·R/V.
Тогда формула для определения мощности в зависимости от скорости
ветра примет вид:
N=


·Сn(z, φi)·V3·R2, кВт.
2

Полученное выражение не является точной аналитической связью
мощности со скоростью ветра, она носит дискретный характер, что
предопределяет наличие интерполяционной погрешности. Величина ошибки
интерполяции может быть уменьшена за счет сокращения интервала
дискретности скорости ветра и увеличения объема измерений. В связи с тем,
что зависимость мощности от скорости ветра не имеет аналитического
Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.
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выражения, аппроксимация ее каким - либо аналитическим выражением вносит
дополнительную погрешность, которая не может быть оценена достаточно
корректно. Более достоверную зависимость мощности Nred от скорости ветра
можно получить, используя метод статистической обработки на каждом
отдельно взятом интервале усреднения, предварительно приводя измеренные
величины к номинальным условиям и данным значениям скорости ветра.
Приведение к номинальным условиям позволяет учитывать данные
окружающей среды (давление Pred, температуру Tred и направление ветра).
760 273  Tred
N red  N meas 

 cos , кВт,
Pred
288
α - угол между вектором скорости ветра и осью головки ветроагрегата.
Приведение расчетной мощности Nred к табличной Ntb при установлении ее
зависимости от скорости ветра Vmeas является необходимым условием для
определения их связи со скоростью ветра и ее нижней границы.
Cn tb  Vtb3
N tb  N red 
,
3
Cn meas  Vmeas
где Сntb=f(Ztb; φtb), Сnmeas=f(Zmeas; φmeas).
На рис. 1 приведено сравнение расчетных и экспериментально полученных
данных для ветроагрегата АВЭ-250С.
В процессе анализа оптимизации
интервала усреднения по времени
выяснилось, что для ветроагрегатов,
удаленных
от
метеовышки
на
расстояние 50-150 м, оптимальным
является интервал, равный одной
минуте. Увеличение его в 2-3 раза
приводит
к
увеличению
числа
измерений без увеличения точности.
Удовлетворительная
сходимость
расчетных значений мощности с
опытными значениями достигается при
количестве обработанных значений для
каждого табличного значения скорости
ветра более 100, [1].
Вывод: Предлагаемая в работе
зависимость
мощности
ВЭУ
от
скорости ветра является достаточно
Рис. 1 - Зависимость мощности от скорости точной и может быть рекомендована
ветра N=f(V) ветроагрегата АВЭ-250С
для практического использования.
Список литературы:
1. Renewable Energy. Power for a Sustainable Future. // Oxford University Press in
Association with The Open University. – 2004. - 452 p.
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Одним із важливіших факторів, визначаючих надійність, економічність і
маневреність турбоагрегату, являються узгодження взаємних теплових
подовжень роторів і корпусів. Задача визначення оптимальних осьових і
радіальних зазорів в проточній частині в останній час набула великого значення
внаслідок появи потужних багатоциліндрових парових турбін с великою
довжиною валопроводу і високими начальними параметрами пари.
Метою роботи являється визначення абсолютних і відносних
температурних подовжень ротору і статору парової турбіни К-500-23,5 на
режимі номінальної потужності, а також проведення дослідження теплового
стану ротора при змінні ширини зазору і ширини камери ущільнення.
Внаслідок осьових перетікань теплоти температура ротора не дорівнює
температурі робочої пари на відповідних ділянках. Тому розрахунок
температурного поля ротора проводився за методикою [1]. Спочатку були
визначені коефіцієнти тепловіддачі на характерних конструктивних ділянках
ротора, граничні умови тепловіддачі приводили до поверхні валу, розподіл
середньої температури по довжині вала розраховували методом кінцевих
різниць.
В роботі виконано дослідження змін абсолютних і відносних
температурних подовжень ротору і статору парової турбіни на номінальному та
частковому навантаженні турбіни. Температурне подовження залежить від
начальних параметрів пари, так для номінального режиму відносні подовження
ротору склали 7,3 мм, для режимів 80% і 50% - 5,8 і 2,3 мм відповідно.
Абсолютне подовження статору склало для 100%, 80%, 50% режимів – 15,3 мм,
14,1 мм, 13,0 мм відповідно.
Так як на економічність турбіни впливає витрата пари, в роботі проведено
дослідження змін зазору δ в кінцевих ущільненнях на величину витрати пари G.
Цей розрахунок допоміг виявити найбільш оптимальний варіант для зменшення
витрати пари в ущільненнях, який склав δ = 0,5 мм. При цьому сумарні витрати
пари склали 15 кг/с.
Список літератури:
1. Пустовалов, В. М. Розрахунок теплових подовжень і зміни зазорів у проточній частині парової
турбіни/ Пустовалов, В. М., Іванченко О. М.// Харків НТУ «ХПІ». – 2008. –С. 34.
2. Дорфман,Л.А. Гидравлическое сопротивление и теплоотдача вращающихся тел./ Л.А .
Дорфман // – М.: Физматиз, 1960. – 260 с.
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Швидкодіючі автоматичні вимикачі, вживані на тягових підстанціях, є
основними апаратами розподільних пристроїв постійного струму напругою 3,3
кВ. Вони призначені для захисту установок і ліній постійного струму при
короткому замиканні і неприпустимих перевантаженнях, а також комутації
електричної енергії в ланцюгах постійного струму тягових підстанцій і лінійних
пристроях тягового електропостачання.
Забезпечення надійності експлуатації установок, ліній постійного струму
та ін. залежить у великій мірі від швидкості дії захисної апаратури. Але
потрібна не тільки велика розривна здатність автоматичного вимикача, але і
його динамічна і термічна стійкість. Якщо вимикач володіє великою термічною
і динамічною стійкістю, але працює повільно, то він не може захистити
апаратуру чи лінії від надмірних перегрівів. Руйнування може бути відвернене
лише в тому випадку, коли вимикач не тільки швидко обриває струм короткого
замикання в ланцюгу, але і обмежує його до порівняно невеликої величини в
процесі зростання шляхом меншого власного часу апарату.[1]
Під час реконструкції пропонується заміна вимикача ВАБ-28 на ВАБ-206,
який володіє підвищеним ресурсом по електричній зносостійкості. Він має
вбудоване реле струму з «сухими» контактами (замість диференціально
шунтового реле) і малогабаритну станцію управління, завдяки чому він легко
розміщується на елементі викочування вічка КРУ та використовується для
реконструкції вічок старого типа із стаціонарно встановленими автоматичними
швидкодіючими вимикачами. Завдяки хорошій швидкодії вбудованого реле
струму є можливість змінювати чутливість до швидкості наростання струму.
Основні переваги вимикачів серії ВАБ-206 такі як високий комутаційний і
механічний ресурс, вбудоване реле струму, вироблений з екологічно безпечних
матеріалів, простота конструкції і обслуговування ШВ, а також здатність
працювати як в індуктивних, так і в безіндуктивних ланцюгах, дозволяють
швидкодіючим вимикачам серії ВАБ-206 повністю відповідати всім сучасним
вимогам і особливостям систем тягового електропостачання України, країн
СНД і Балтії. Для більшої наочності переваг вимикача серії ВАБ-206 над
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старими вимикачами серії ВАБ-28, порівняємо їх технічні характеристики у
табл. 1.
Таблиця 1 – Порівняння технічних характеристик замінюваного (ВАБ-28)
та нового (ВАБ-206) вимикачів.
Тип вимикача
Найменування параметрів
ВАБ-28
ВАБ-206
Номінальна напруга, кВ
Найбільша робоча напруга, кВ
Номінальний струм, А
Номінальний струм відключення, кА
Струм термічної стійкості, кА
Час протікання струму термічної
стійкості, с
7 Час відключення, с:
- власний час відключення
- повний час відключення
1
2
3
4
5
6

3,3
4,1
3000
15
18,4
1,6

3,3
4,1
5000
25
30
2

0,006 – 0,008
0,04 – 0,048
0,5 – 0,6

0,006
0,02
0,062

8 Власний час включення, с
0,7 – 0,8
9 Мінімальна безструмова пауза при Електромагніт
АПВ, с

0,3
Електромагніт

Із цієї таблиці бачимо, що автоматичний швидкодіючий вимикач ВАБ-206
у всьому має перевагу над вимикачем ВАБ-28. Це означає, що вимикач ВАБ206 набагато надійніший і має більш довгий строк служби.
Вимикач має наступні показники надійності та довговічності:
- ресурс по механічній стійкості до першого ремонту - 10000 циклів
(включення - пауза - відключення);
- термін служби до першого ремонту - не менш 6 років, якщо до цього
строку не вичерпані ресурси по механічній або комутаційній стійкості;
- термін служби - не менш 18 років.
Всі ці переваги дають зрозуміти доцільність заміни автоматичного
вимикача ВАБ-28 на більш надійний і довговічний вимикач ВАБ-206.
Список літератури:
1.
ГОСТ 2585-81. «Выключатели автоматические быстродействующие
постоянного тока. Общие технические условия» (с изменением №1). – Введ. 01.01.88.
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УДК 62.83
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О ВЫБОРЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
А. А. ВАТУТИНА1, В. О. КОТЛЯРОВ2,
1
2

магистрант кафедры «АЭМС», НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА;
доцент кафедры «АЭМС», канд. техн. наук, НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА;

Проектирование систем электропривода – это сложный процесс, который
нуждается в изучении, оптимизации и автоматизации. Одной из причин его
сложности является разнообразие требований к объекту проектирования и
большое пространство поиска проектных решений. Особенно это актуально в
случае мехатронных систем, которые отличаются сложной структурой и
разнообразием проектных решений. Выбор лучших решений невозможно
делать «вручную», требуется автоматизация их принятия на основе описания
требований и известных вариантов решений.
При этом автоматически
полученные результаты проектирования должны быть понятными
проектировщику, от САПР требуется их обоснование. Такое обоснование еще
более важно при изучении проектирования студентами.
Эффективным средством поиска и обоснования проектных решений
является применение в САПР методов искусственного интеллекта (ИИ), в
частности методов представления знаний. Известны различные модели и языки
представления знаний для различных предметных областей. Большинство из
них принадлежит к следующим классам: продукционные модели,
семантические сети разных видов, нейронные сети, модели, учитывающие
неопределенность знаний (fuzzy-логика, сети Байеса), и многие другие. В
промышленных экспертных системах, в САПР, чаще всего применяется
продукционная модель. Но все большее применение находят семантические
сети, концептуальные графы и онтологии. Семантическая сеть — это модель
предметной области, представленная в виде графа, вершинами которого
являются понятия, а ребрами – отношения между ними, то есть связи понятий.
Как модель знаний о проектировании эта сеть имеет существенные
преимущества: описание знаний создается на уровне, близком к естественному
языку; обеспечивается легкость объединения моделей знаний; возможные
отношения между понятиями образуют небольшое и хорошо формализованное
множество; из полной сети, представляющей все знания, легко выделить
участок, который необходим для поиска знаний в каждом конкретном случае.
Представленные в виде семантической сети знания могут интерпретироваться,
использоваться для анализа и поиска проектных решений как
проектировщиком, так и компьютерными программами, реализующими
алгоритмы искусственного интеллекта и проектирования. Используя
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специализированные языки, проектировщик может формулировать запросы на
поиск проектных решений, ответы на которые будет искать САПР с помощью
машин логического вывода, методом шаблона или другими средствами.
Более широкие возможности, чем семантические сети, предоставляют
концептуальные графы и онтологии, которые достаточно просты для
непосредственного использования проектировщиками и предоставляют
широкий набор выразительных средств и методов для представления и
автоматического поиска знаний о проектировании. Как показал анализ,
наиболее целесообразными для использования в учебных целях оказались
концептуальные графы. Они находят применение и в промышленных САПР.
Однако, к средствам образования предъявляются дополнительные требования.
В первую очередь, это наглядность визуализации знаний, простота поиска,
возможность ограничить знания только изучаемыми темами и другое.
При обучении проектированию мехатронных систем необходимо
учитывать их особенности, усложняющие этапы проектирования. Речь идет о
сложности объекта проектирования и требований к нему. Мехатронная система
состоит из подсистем, каждая из которых имеет свою элементную базу. С
развитием техники номенклатура этой базы постоянно расширяется.
Увеличивается и роль программного обеспечения, входящего в состав
мехатронных систем. Прогнозируют, что к 2020 году до 60% функций этих
систем будут реализовываться программно, в то время как в 2000 году доля
программного обеспечения составляла только 30%. К мехатронным системам
и к их отдельным составляющим предъявляется большое число требований, в
силу чего увеличивается сложность поиска в пространстве проектных решений.
Для анализа проектных решений и особенностей их представления
средствами искусственного интеллекта в САПР мехатронных систем был
выбран узкий класс технических решений на базе микропроцессорной
платформы Raspberry Pi, предназначенной для обучения начинающих
программистов и проектировщиков. Близкие возможности предоставляют и
некоторые другие платформы. Целесообразность использования таких
платформ зависит от требований к объекту проектирования. Выявленные
знания о применении этих платформ в мехатронных системах были
представлены в виде концептуальных графов с использованием
специализированных программных средств, таких как пакет CoGUI.
Преимуществами использования этого пакета являются простота применения и
широкий набор средств, необходимых для представления и поиска проектных
решений в образовательном процессе.
Таким образом, в результате проведенных исследований была показана
эффективность применения концептуальных графов и ряда других средств
искусственного интеллекта для представления знаний о проектировании
мехатронных систем в ходе обучения и упрощения восприятия учащимися
этого сложного процесса. Концептуальные графы так же целесообразно
использовать при созданиив САПР мехатронных систем, используемых в
инженерной практике.
Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.
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УДК 621.224
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАДИАЛЬНО-ДИАГОНАЛЬНЫХ ГИДРОТУРБИН НА
ВЫСОКИЕ НАПОРЫ
Д.Ю. ГАХОВА 1*, О.В. ПОТЕТЕНКО 2, Л.К. ЯКОВЛЕВА 3*
1

магистрант кафедры «Гидравлические машины», НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА
профессор кафедры «Гидравлические машины», канд. техн. наук, НТУ «ХПИ»,
Харьков, УКРАИНА
3
старший преподаватель кафедры «Гидравлические машины», НТУ «ХПИ», Харьков,
УКРАИНА
*
email: ws.dasha95@gmail.com
2

Впервые в мировой практике гидротурбостроения были разработаны
различные
варианты
конструкций
радиально-диагональных
(РОД)
гидротурбин, защищенных тремя патентами Украины, исследован рабочий
процесс, определены универсальные характеристики РОД гидротурбин на
сверхвысокие напоры до 1000 м.
Комплексные модельные исследования с помощью шаровых 5-и
канальных зондов и путем замера распределения давления на поверхностях
лопасти радиально-осевой модельной гидротурбины РО 400 (на напоры 400 м)
с диаметром рабочего колеса D1  400 мм позволили провести
широкомасштабный анализ потерь энергии в различных каналах проточной
части гидротурбины и определить причины этих потерь.
Анализ показал, что если модельные гидротурбины с диаметром рабочего
колеса D1  500 мм в оптимальной зоне универсальной характеристики
турбины (на напоры 100-250 м) имеют порядок гидравлического КПД (94-94,5
%), то это позволяет получить КПД натурной гидротурбины порядка 96-97 %.
Вследствие этого радиально-осевые гидротурбины используются на ГЭС
на напоры до 400-500 м и изредка с низким КПД на 600 м.
Широкомасштабные исследования рабочего процесса новых типов
радиально-диагональных
гидротурбин
показал
целый
комплекс
эксплуатационных преимуществ этих гидротурбин по сравнению с радиальноосевыми и ковшовыми гидротурбинами, а именно:
1. Возможность их надежной эксплуатации на напоры свыше 500 м вплоть
до 1000 м.
2. На 2-3 % более высокий КПД в оптимальной зоне и на 5-7 % более
высокий среднеэксплуатационный КПД.
3. Расширение зоны надежной эксплуатации по напорах и расходах
(мощностях) в 1,5-1,7 раза.
4. Увеличение пропускной способности на 50-70 %, что позволяет при том
же диаметре рабочего колеса повысить мощность гидроагрегата в 1,5-1,7 раза
ниже.
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УДК 621
ПОШУК ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СТАБІЛІЗАТОРІВ БОЙОВИХ МАШИН
Д.О. ГНАТИШИН1*, П.А. БОНДАРУК2
1

магістрант кафедри ЗВД, ВІТВ НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
доцент кафедри ЗВД, канд. техн. наук, ВІТВ НТУ «ХПІ», Харків, Україна
*
email: alpine.d.unleashed@gmail.com
2

Підтримання високої боєздатності збройних сил значною мірою залежить
від озброєння, яким оснащені підрозділи, в тому числі і від його технічних
характеристик, що напряму впливають на ефективність ведення бою.
Розкриваючи дану проблему в контексті бронетанкового озброєння, зокрема
БМП, зазначимо, що одним із важливих елементів, котрі мають значний вплив
на ефективність озброєння машин, є їх стабілізатори, технічні характеристики
яких визначають швидкість розпізнавання і пошуку цілей, точність ведення
вогню при стрільбі з місця і з ходу. Детальний аналіз проблеми показав, що на
даний момент такими зразками є стабілізатор БМП-2 – 2Е36 та стабілізатори
2Е52 та СВ-500, котрі можуть бути встановлені на техніку типу БМП. Проте з
цих зразків 2Е36 можна вважати технічно застарілим і таким, що незадовільняє
сучасним вимогам; стабілізатори 2Е52 та СВ-500 за своїми ключовими
характеристиками однакові, за винятком того, що для живлення СВ-500
використовується статичний перетворювач напруги. Однак і їхні
характеристики потребують покращення, для досягнення потрібного нам рівня
ефективності ведення вогню. В роботі показано, що штатні електроприводи
мають затяжні характеристики при розгоні та гальмуванні в режимах
перенесення вогню. Ці недоліки суттєво впливають на живучість бойових
машин, так як збільшується час до пострілу. Тому пропонується використання
допоміжного джерела енергії – конденсаторної батареї, для підвищення
потужностей виконавчих двигунів в перехідних режимах із-за наявності в них
індуктивності. В момент включення електроприводу в роботу, енергія розряду
конденсаторів на якірну обмотку виконавчих двигунів забезпечить суттєве
збільшення струму в них, а значить і моменту на якорях двигунів до отримання
необхідного номінального значення обертів та напруг від основного джерела
живлення. Крім того, для відключення конденсаторної батареї при досягненні
двигунами 0,75nном передбачено відцентровий вимикач, а при рівності напруг
конденсаторів та бортової мережі – електронний ключ. Таким чином втілення
даного рішення дасть можливість зменшити час на розгін та гальмування
виконавчих двигунів, а значить і загальний час на перенесення вогню.
Список літератури:
1. Изделие 2Э36-1 ТО и ИЭ, М. Воениздат 1986. С. 8-16
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Вступ. Впровадження сучасних інформаційно-вимірювальних технологій
активного моніторингу та медичної діагностики активно використовуються для
одержання інформації, що до динамічних властивостей біологічних об’єктів.
Використання параметрів спектральної не стаціонарності, як математичних
моделей дисперсного в LED перетворення дозволяє досліджувати наприклад
особливості динаміки QRS комплексу кардіо сигналів в автоматичному режимі.
Такі перетворення розширяють простір інформаційних ознак для аналізу не
тільки кардіосигналів, але й інших біопотенційних процесів, що пов’язані
функціональною кардіо судинною системою.
Мета роботи. Підвищення вірогідної кардіо-діагностики за рахунок
використання
математичних
моделей
індетифікації параметрів не
стаціонарності біопотенціалів крові.
Загальна частина. Робота присвячена дослідженню математичних
моделей, спектральної не стаціонарності випадкових вимірювальних сигналів.
В якості об’єктів дослідження обрано біопотенційні сигнали, що
характеризують електричні властивості крові, яка піддається механічним
факторам впливу. Обрано дві моделі, що призначені для генерації рівней
факторного впливу:механічна модель, що реалізована у вигляді
випробувального стенду с дозованими динамічними нагрузками, та у вигляді
природного об’єкту серцево-судинної системи людини. Інформацію о
динамічній не стаціонарності біопотенційних сигналів було одержано у формі
коефіцієнтів між спектральної кореляції. Використання таких коефіцієнтів
дозволило провести класифікацію моделей нестаціонарності електричних
властивостей крові, незалежно для частотного та часового інтервалів
спостереження. Ефективність такої класифікації була доведена для задач
активного моніторингу кардіо сигналів та багатосторонньої класифікації
біохімічного складу рідких біологічних взірців.
Висновки. Статистично доказано існування ефектів механічного
факторного впливу на електричні властивості крові. Доказано підвищення
класифікації кардіо-патології по спектрально нестаціонарних сигналів.
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МИКРОВОЛНОВАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТИПА ДВУХ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН НА ОСНОВЕ ВТСП С НЕЛИНЕЙНЫМ
ПОВЕРХНОСТНЫМ ИМПЕДАНСОМ
И.Э. ГОНЧАРУК 1*, Н.Т. ЧЕРПАК 2
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магистрант кафедры ТКФ, НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА
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В данной работе проведен численный эксперимент с микроволновой
линией передачи (ЛП) типа двух параллельных пластин, изготовленных из
ВТСП YBa2Cu3O7-x. Проанализирована зависимость выходной мощности
сигнала от продольной координаты z и входной мощности Pin сигнала в 3 см
диапазоне длин волн. Для этого был рассчитан коэффициент затухания
α=1.768*10^-4 м-1, при условии, что поверхностное сопротивление ВТСП
пластины Rs=0.2 мОм, расстояние между пластинами равно d=3 мм. Далее, на
основании [1, 2] можно получить и провести расчет в программном пакете
Mathcad зависимости выходной мощности от продольной координаты z и
входной мощности Pin:

.
Полученный результат качественно подтверждается экспериментом при
фиксированной длине ЛП в виде копланарной линии несмотря на то, что мы
здесь не учитывали неравномерность распределения микроволнового поля в
поперечном сечении ЛП, что имеет место в копланарной линии. Он позволяет
оптимизировать длину ЛП, предназначенную для работы в нелинейном
режиме.
Список литературы:
1. Vendik, O.G. Nonlinearity of superconducting transmission lines and microstrip resonators
/ O.G. Vendik, T.B. Samoilova // High temperature superconductor devices for microwave signal
processing. - 1997 - №3 – с.64
2. Черпак, Н.Т. Исследование сверхпроводящей микроволной линии передачи в
сильных магнитных полях / Н.Т. Черпак, А.А. Лавринович, Е.В. Храмота // Радиофизика и
электроника. – 2006 - №1 – 64 - 68.

Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.

37

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 621.31
ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПРОСТЫХ
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В общем случае уточненный расчет электрических сетей требует учета
нелинейности характеристик элементов сети и статических характеристик
мощностей по напряжению источников питания и потребителей.
К нелинейным элементам электрических систем и сетей относятся
источники питания, нагрузки потребителей, а также ветви намагничивания
трансформаторов и автотрансформаторов, шунтирующих реакторов,
поперечные элементы схем замещения линий [1]. Для определения параметров
установившихся режимов простых замкнутых электрических сетей
используются «классические» методы контурных уравнений, наложения,
размыкания по точкам потокораздела и т. п. [1, 2]. Так потокораспределение в
кольцевой электрической сети и сети с двусторонним питанием находятся при
принятых допущениях об отсутствии потерь и равенстве напряжений во всех
узлах. Это потокораспределение является приближенным; оно может
рассматриваться лишь как первое приближение и должно быть уточнено. В
случае сети с двухсторонним питанием полученное на начальном этапе
потокораспределение уточняется наложением на потоки мощности,
рассчитанные в кольцевой электрической сети (при UА = UБ), уравнительной
мощности, направленной от источника питания с большим напряжением в
сторону источника питания с меньшим напряжением. На втором этапе расчета
кольцевой электрической сети и сети с двухсторонним питанием уточняются
потоки на участках сети путем учета потерь мощности. При этом кольцевая
сеть рассматриваются как совокупность двух разомкнутых сетей, связанных в
точке потокораздела. Третий завершающий этап расчета заключается в
определении напряжений в нагрузочных точках сети. Исходными данными для
него служат напряжения на шинах ИП (UА и UБ) и найденные на предыдущем
этапе расчета уточненные значения мощности на участках сети.
Для определения параметров установившихся режимов кольцевой
электрической сети и сети с двухсторонним питанием могут использоваться
методы систематизированного подбора и подбора с коррекцией по
уравнительной мощности без разрезания сети по точкам потокораздела [1−3].
Анализ первого («классического») подхода к определению параметров
установившихся режимов простых замкнутых электрических сетей позволяет
признать, что учет нелинейности характеристик элементов сети и статических
характеристик мощностей по напряжению источников питания и потребителей
при расчете кольцевой электрической сети и сети с двусторонним питанием на
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основе контурных уравнений в три этапа практически не выполним. Такой же
вывод
следует
сделать
относительного
применения
метода
систематизированного подбора для расчета простых замкнутых электрических
сетей. Согласно результатам расчетов, приведенным в [3], метод
систематизированного подбора громоздок и дает весьма приближенный
результат. Предпочтительным для расчета простых замкнутых электрических
сетей с учетом нелинейных характеристик элементов схем замещения
электрических сетей и статических характеристик мощностей по напряжению
источников питания и потребителей является использование метода подбора с
коррекцией по уравнительной мощности без разрезания сети по точкам
потокораздела. Расчет электрических сетей любой конфигурации с учетом
нелинейности характеристик элементов схем замещения электрических сетей и
статических характеристик мощностей по напряжению источников питания и
потребителей начинается с определения приведенных к стороне высокого
напряжения нагрузок узлов для условий всех рассматриваемых
установившихся режимов с учетом требований встречного регулирования
напряжений на вторичной стороне ПС и всего диапазона изменений
коэффициентов трансформации трансформаторов, снабженных устройствами
РПН [4]. Исходными данными для расчета являются предварительно принятое
значение мощности на головном участке сети и заданное значение напряжения
источника питания. При расчете для каждой узловой точки используется
приведенная мощность, сответствующая напряжению, найденному для данного
узла. Расчет ведется вплоть до получения напряжения на противоположном
конце замкнутой электрической сети. Обычно это напряжение не равно
заданному, что свидетельствует о несоответствии полученного расчетного
режима действительному. Тогда определяется компенсационная мощность,
протекание которой по сети приводит к сближению значений напряжений по
концам замкнутой электрической сети с заданными. Дальнейший расчет
основан на повторении аналогичных вычислений, пока не будет достигнута
желаемая точность расчета. Учет характеристик нелинейных елементов при
анализе режимов электрических сетей требует большого объёма вычислений и
реализуется в виде компьютерных программ.
Список литературы:
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Для улучшения теплозащитных характеристик экранно-вакуумной
теплоизоляции (ЭВТИ) на криососудах было решено использовать в них
прокладочные изоляционные материалы с развитой адсорбционной удельной
поверхностью (Sy) для улучшения вакуума. С целью выбора эффективных
таких материалов по параметру Sy следовало разработать более простой новый
метод ее определения (не по адсорбции молекул N2 или Ar в заполненном
монослое при азотной температуре, используемых в химической
промышленности [1]), а, например, по емкости молекул H2O, которая
покрывает полислоями все материалы в условиях окружающей среды.
Согласно теоретической работы [2] вакуумирование P(τв) и газоотделение
W(τв) представляет 4 последовательно протекающие процессы, схематично
предоставленно на рис 1. Экспериментально они не исследовались.
В настоящей работе исследовались поверхности для трех изоляций:
стекловуали ЭВТИ-7 и для бумаг УСНТ-10(с углеродными нитями) и АНТ-10(с
ацетохлориновыми волокнами).
Измеренные при температуре 294К для исследуемых материалов
зависимости P(τв) и W(τв) за длительное время вакуумирования (7-8 суток) со
скоростью откачки 2.9*10-2 м3/с, позволили установить все 4 этапа
вакуумировани и установить их подобный характер. Поэтому только одна из
полученных зависимостей представлена на рис. 1.

Рис.1. Изменение процесса вакуумирования P (τв) и газоотделения w(τв) согласно
теории [2]: 1- из свободного объёма; 2,3- десорбционный процесс из полислоев и монослоя,
соответственно; 4– диффузионный процесс из внутренней структуры материала; 5–
касательная в точке D для определения давления молекул газа в монослое.
40

Матеріали конференції, 2018 Ч.2.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

Изменение давления для молекул воды (и других молекул) в заполненном
монослое должно описываться (согласно теории [2]) уравнением:

,

(1)

где τж -время жизни молекул в адсорбированном состоянии.
В полулогарифмических координатах соотношение (1) представляет
уравнение прямой:

,

(2)

Таким образом на участке от точки D до точки С зависимости P(τв) и W(τв)
будут описывать процесс откачки молекул воды из монослоя. Определив
сумарный обьем откачанных молекул воды VΣ из него, определим удельную
поверхность материала по уравнению (3):

P

S
y
lg(
,

(3)

где w0 – посадочная площадка для молекулы воды (равная 13*10-20 А2[3]), а Nчисло Авогадро.
В результате установлено что удельные поверхности изоляционных
материалов с точностью 10% равны 528,617 и 726 м2/кг.
При этом в сравнении с теплоизоляцией со стекловуалю ЭВТИ-7 новые
материалы с более развитой поверхностью обеспечили снижение давления в
теплоизоляции на 30 и 53% что увеличело ресурс работы криососудов с
жидким азотом на 16 и 23%.
Полученные результаты позволили подтвердить четыре этапа длительного
процесса вакуумирования и разработать новый более эффективный метод
определения удельной поверхности по молекулам воды в заполненном
монослое, что более эффективно в сравнении с существующими методами.
Список литературы:
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В современном мире, с растущими показателями потребления и
ограниченными энергоресурсами, стремительные обороты набирает развитие
технологий добычи энергии из альтернативных, возобновляемых источников.
Вместо привычных теплоэлектростанций и АЭС приоритет отдан «зеленой»
энергетике, куда входит энергия солнца, ветра, воды, недр планеты и т.п.
Лидером по данным 2016 года является Швеция, где доля возобновляемых
источников энергии в валовом конечном потреблении энергии составляет 49%,
а Евросоюза в целом – 17%.
Хорошие перспективы развития имеет солнечная энергетика в силу
доступности, неисчерпаемости источника энергии в условиях постоянного
роста цен на традиционные виды энергоносителей и, теоретически, полной
безопасности для окружающей среды. Ежегодный прирост электроэнергии
вырабатываемый на солнечных электростанциях составляет около 35%.
Для получения электроэнергии из солнечной энергии используются панели
солнечных батарей. За последние 10 лет эффективность средних коммерческих
кристаллических кремниевых модулей на основе пластин увеличилась с 12% до
16%, а эффективность модуля CdTe увеличилась с 9% до 13% за тот же период.
Однако такая эффективность является довольно низкой. Чтобы обеспечить
достаточную мощность, нам нужно либо повысить эффективность солнечных
панелей, либо найти способы получить больше энергии от используемых
солнечных панелей (СП).
Большинство панелей, используемых в повседневной жизни, находится в
фиксированном положении. Фиксированная установка проста и дешева,
применяется для простейших и необслуживаемых систем, например, солнечные
панели, монтируемые на крышах, но при данной установке панели не
производят столько энергии, сколько могли бы, т.к эффективная площадь
падающего на панель солнечного излучения изменяется в течении дня, что
приводит к недополучению примерно 30% энергии. Следовательно, нужны
позиционеры солнечных панелей - трекеры. Трекер – это устройство, которое
позиционирует рабочую плоскость СП перпендикулярно солнечному
излучению. Простейший трекер - однокоординатный - изменяет угол наклона
СП, универсальный - двухкоординатный – изменяет угол наклона и азимут СП.
В зависимости от типа системы слежения панель либо направлена
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перпендикулярно солнцу, либо в самую яркую область неба. Трекеры
значительно повышают эффективность СП ранним утром и поздним вечером,
увеличивая общее количество энергии, производимой системой, примерно на
20-25% для одноосевого трекера и около 30% или более для двухосевого
трекера в зависимости от широты В работе рассматривается двухкоординатный
трекер, т.к. он обеспечивает наилучший результат.
Для получения максимально возможной энергии необходимо быть
постоянно направленным на солнце, чтобы обеспечить перпендикулярное
падение солнечных лучей на солнечную панель. Во-первых, когда солнечная
панель перпендикулярна солнечному свету, она получает больше света на своей
поверхности, чем если бы она была под углом. Во-вторых, прямой свет
используется более эффективно, чем свет, падающий под углом.
Можно использовать системы с обратной связью по уровню излучения, где
в качестве датчика используется фотоприемник. Такая система реагирует на
смещение солнца и поворачивается за его движением. Но у таких систем
существуют недостатки. На их работу могут влиять факторы не связанные с
движением солнца такие как движение облаков или загрязненность
фотоприемника.
Целесообразней использовать системы с запланированной траекторией
(без обратной связи по уровню излучения) на основе шаговых двигателей. Так
как траектория движения солнца предсказуема, определить угол солнца
относительно местоположения установки в любое время года можно при
помощи простой математики. Такие системы используют программу, которая
изменяет угол панели на основе даты, времени и физического местоположения.
СП находится в математически наиболее эффективном положении, даже при
сильно облачной погоде. Но у этих систем есть и недостатки такие как
стоимость шаговых двигателей, возможность потери ориентации СП из-за
потери шага, необходимость применения редукторов с улучшенными
характеристиками.
Для устранения проблем с потерей ориентации в системах с вычисляемой
траекторией можно использовать обратную связь по положению. Возможны
варианты использования оптических датчиков положения (енкодеров) или
трехкоординатных акселерометров. Предлагается использовать систему
акселерометров. Для задания угла наклона и азимута необходимо знать точное
время, ориентацию в пространстве (по сторонам света) и координаты точки
расположения СП. По этим данным может быть вычислена текущая позиция
солнца. Как время, так и координаты могут быть получены с помощью GPS.
Направление на север определяется при помощи электронного компаса.
Координаты могут вводиться при установке станции, как и данные об ее
ориентации, а время отсчитываться от заданного с помощью локальных часов.
По текущей позиции солнца и с использованием данных акселерометров может
быть установлена соответствующая позиция солнечной батареи.
Разрабатываемая система позволяет как подключать систему GPS и
внешний компас, так и использовать ранее введенные данные.
Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.
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Датчик имеет 2 контакта для анализа влажности поверхности, которые
касаются непосредственно пола. Контакты лучше выполнить из нержавейки,
либо сделать из меди, а после залудить оловом. То есть, контакты не должны
быть сильно подвержены окислению.
Эти контакты подключены к + питания и ко входу встроенного в
микросхему компаратора. Как только контакты погружаются в воду, от
плюсового контакта через резистор и «сопротивление воды» начинает течь ток
ко входу компаратора, напряжение на 2-й ножке микросхемы начинает расти до
порога переключения. В результате чего на 3-й ножке микросхемы напряжение
падает (появляется логический ноль) при этом открывается транзистор Т1 и
через него начинает течь ток в нагрузку, в частности засвечивается светодиод,
на коллекторе Т1 появляется логическая единица.
Рассматриваемый датчик протечки может применяться автономно, либо
как составной элемент охранной системы. Если датчик применяется автономно,
в качестве вида оповещения о сработке можно рассматривать установку в
каждый датчик звуковой пищалки — «бузера» со встроенным генератором.
Прогнозируемое время работы от 3 качественных щелочных батареек
типоразмера АА (расчетная емкость 2500 мАч) составляет 2500/0,4мА=6250
часов 6250/24=260 дней. Можно так же применить 3-4 Ni-Mh аккумулятора с
малым током саморазряда.

Рис. 1 – Схема платы
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Питання економного використання всіх видів енергії, у тому числі
електричної, і підвищення економічності роботи систем електропостачання є
важливою державною проблемою.
Енергоаудит великих торгівельних центрів ускладнюється масштабністю
робіт, різновидністю обладнання, складністю інженерних систем та високих
навантажень на електричну мережу.
Основними факторами, що знижують ефективність функціонування
електропостачальних систем великих торгівельних центрів, є провали напруг,
гармонічні складові та несиметрія напруг які призводять до високого рівня
втрат електричної енергії на трансформаторних підстанціях. [1]
Несиметрія найчастіше з`являэться в мережах з непропорційно
навантаженими фазами, що є причиною модернізації мереж електропостачання
з метою оптимізації навантаження трансформаторних підстанцій. Поява напруг
та струмів зворотної та нульової послідовності призводить до додаткових втрат
потужності та енергії. Найпоширенішим способом зниження рівня вищих
гармонік є приєднання фільтруючих пристроїв як в місцях їх генерації так і в
вузлах мережі з недопустимим рівнем гармонік струму.
Метою роботи є дослідження впливу непропорційних нелінійних
навантажень великих торгівельних центрів на якість електроенергії в живлячій
мережі. На підставі результатів досліджень обраний метод підвищення якості
електроенергії та зменшення впливу вищих гармонік на витрати в мережі.
За допомогою експериментальних досліджень в бібліотеці SimPowerSys
програмного комплексу Matlab виконано дослідження впливу фільтруючих
пристроїв та модернізації системи електропостачання на ефективне
функціонування живлячої мережі та на якість електроенергії. Проведено аналіз
способу зменшення втрат в мережі.
Результати досліджень, та аналізу приведені у доповіді та дозволяють
зробити висновки про ефективність використання фільтруючих пристроїв та
модернізації систем електропостачання в мережі з нелінійними
навантаженнями.
Список літератури:
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Добове (холтерівське) моніторування ЕКГ – метод тривалої реєстрації
електричної активності серця в умовах звичайного життя і активності пацієнта.
Звичайна ЕКГ дає лікарю детальну інформацію про роботу серця: частоту
серцевих скорочень, їх ритмічності, про роботу провідної системи серця, про
наявність ішемії (недостатнє кровопостачання).
Запис ЕКГ здійснюється за допомогою спеціального портативного апарату
– рекордера (реєстратора), який пацієнт носить із собою (на ремені через плече
або на поясі). Для здійснення контакту з тілом пацієнта використовуються
одноразові клейкі електроди. Під час дослідження пацієнт веде свій звичайний
спосіб життя (працює, робить прогулянки і т.п.), відзначаючи в спеціальному
щоденнику час і обставини виникнення неприємних симптомів з боку серця,
прийому ліків і зміну видів фізичної активності.
Система має складатися з декількох частин, зокрема з модулю
безпровідного зв’язку, який буде під’єднано до приладу. Також дуже важливою
задачею є передача інформації на сервер лікувального закладу для можливості
нагляду лікарем за пацієнтом.
У сучасних цифрових електрокардіографах передбачена можливість
реєстрації ЕКГ одночасно за кількома відведеннями. Аналогові сигнали,
вимірювані електродами проводів відведень, потім перетворюються в цифрову
форму і записуються оперативним пристрієм для подальшої обробки.
Аналіз записаних даних включає в себе вимір основних параметрів
електрокардіограми, обробку результатів вимірювань за допомогою логічних
блоків, а також сигналізацію і відображення результатів.
Проведення вимірів не обов’язково може передавати записи результатів,
обидва ці процеси можуть виконуватися паралельно один одному, що дозволяє
зменшити час отримання діагностичних даних.
Позитивні електроди проводів відведень підключаються до входів 1,2…1.
Посилені вхідним підсилювачем, сигнали через фільтр нижніх частот
подаються на аналоговий комутатор, який потім підключає кожне відведення
до аналогово-цифрового перетворююча. Коди з виходом АЦП записують в
оперативний пристрій.
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Генератор , лічильник-дільник відведення, лічильник годин інтервалів,
дешифратор ДНО и ДНІ утворюють схему синхронізації, яка забезпечує
синхронно управління всіма блоками електрокардіографа.
Лічильник інкрементує адресою осередків оперативної пам’яті в
залежності від тимчасового інтервалу. Він змінює адресне слово
накопичувального регістру ОЗУ після закінчення запису цифрових кодів і всіх
відведень.
Для забезпечення злагодженої роботи всіх вузлів електрокардіографа
необхідно забезпечити схему синхронізації, яка виробляє сінхроімпулси для
формування початкового моменту часу для цифрових пристріїв (рис. 11). В
якості такого моменту вибирається початок формування зубця R.
Амплітуда зубця R має невелику величину і крутий переднії фронт. У схемі
синхронізації застосовується диференційий RC-ланцюг і діод VD, який відсікає
негативну частину імпульсу.
Позитивний імпульс подається на вхід компаратора COMP. Граничний
рівень порівняння досить високий і задається подільником. Для формування
двополярних сигналів застосовуються інвертори И1 і И2. Підсумкові
синхроімпульсів подаються на вхід Y.

Рис.1 – Структурна схема
електрокардіографа

Рис.2 – Типова блок-схема
електрокардіографа.

Список литературы:
1. Дабровски, А. Суточное мониторирование ЭКГ / А. Дабровски, Б. Дабровски,
Р. Пиотрович– М .: Медпрактика, 2000 – 208 с.
2. Зотов, Д. Д. Современные методы функциональной діагностики в кардиологии
/ Д.Д. Зотов, А.В. Гротова – СПб. .:Фолиант, 2002. – 119с.

Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.

47

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 681.5.033 + 681.587.72
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ
СТАНКА С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ
Д. С. ДЕМЧЕНКО1*, А. А. ХУДЯЕВ2
1

магистрант кафедры АЭМС, НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА
доцент кафедры АЭМС, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА
*
email: starkedem@gmail.com
2

В приводах подач металлорежущих станков с ЧПУ следящий привод
находит исключительно широкое применение. Повышение статической и,
особенно, динамической точности следящих электроприводов (ЭП) механизмов
подачи (МП) при любых пространственных перемещениях инерционных
рабочих органов (РО) является одной из актуальных задач в станкостроении.
Возможные пути ее решения заключаются в разработке более сложных
структур высокоточных систем управления и соответствующих им
конструкций исполнительных устройств следящих приводов, позволяющих
одновременно повысить быстродействие и качество управления РО.
Во многих случаях весьма эффективными оказываются структурные
методы повышения точности САУ. Они позволяют сравнительно просто и
наглядно определить общую структуру и, следовательно, алгоритм
функционирования проектируемой системы управления. Существенное
повышение динамической и статической точности следящих ЭП подач
современных станков с ЧПУ может быть достигнуто за счёт применения
многоканального управления. В настоящее время многоканальные системы
грубого и точного управления ЭП, построенные по итерационному принципу
последовательных приближений, объединены в общем классе итерационных
многоканальных систем автоматического управления ЭП.
Целью магистерской квалификационной работы (МКР) является синтез,
анализ и сравнительная оценка эффективности высокоточного итерационного
двухканального ЭП МП с двумя винтовыми парами (ВП), учетом обобщенной
динамической модели (ОДМ) и условного компенсатора (УК) процесса резания
(ПР) применительно к подаче РО прецизионного координатного
металлорежущего станка модели 24К70АФ4. Теоретические положения МКР
базируются на результатах работ [1, 2].
Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены
следующие основные задачи:
1) определены операторы и рассчитаны необходимые параметры моделей
ПР, упругой системы станка РО-резец и условного компенсаторы процесса
резания (УКПР);
2) разработана математическая модель движения предлагаемого
двухканального ЭП подачи, учитывающая влияние нелинейностей трения в МП
и компенсацию динамического взаимовлияния каналов по нагрузке; 3)
48
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получены
структурно-алгоритмические
схемы
компенсированного
двухканального ЭП МП в двумя ВП и аналогичного по назначению
одноканального ЭП подачи с учетом ОДМ ПР;
4) по разработанным имитационным компьютерным моделям рассчитаны
и построены электродинамические характеристики синтезированного
двухканального ЭП и сравниваемого традиционного одноканального ЭП МП
станка при различных типовых управляющих воздействиях;
5) выполнен сравнительный анализ показателей качества и оценка
точности функционирования одноканального и двухканального ЭП подачи с
компенсацией влияния ОДМ процесса механообработки (торцового
фрезерования) изделия.
Структурно-алгоритмическая схема предлагаемого двухканального ЭП
подачи с двумя ВП и СПР-настройкой каналов управления, построенная с
учетом ОДМ ПР, модели оператора УКПР и влияния нелинейности трения в
МП станка, показана на рис. 1.
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Рис. 1– Структурно-алгоритмическая схема предлагаемого ЭП МП
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Опыт эксплуатации рудовосстановительных электропечей (РВП)
показывает, что поддержание оптимального шихтового, электродного и
электрического режимов конкретного технологического процесса является
основой достижения максимальной технико-экономической эффективности
выплавки сплава. Решение этой задачи обеспечивается выбором оптимальных
геометрических параметров ванны печи; печного контура и поддержанием
рационального электрического режима плавки, что создает, требуемое с точки
зрения термодинамики, распределение вводимой энергии в рабочем
пространстве ванны печи.
Данные о распределении активной мощности, плотности тока,
потенциалов и температур в объеме рабочего пространства ванны получены в
результате инструментальных исследований действующих РВП [1, 2], что дало
возможность сформировать картину строения рабочего пространства ванны
печи при выплавке разных сплавов и решить ряд задач по оптимизации их
выплавки.
Авторами решалась задача разработки математической модели
распределения плотности тока в сечении самообжигающегося электрода,
удельной активной мощности в объеме рабочего пространства ванны РВП и
магнитного поля на поверхности колошника по методу вторичных источников
в форме интегральных уравнений Фредгольма ІІ рода с привлечением
экспериментальных данных действующих печей [1].
Поскольку структура реакционной зоны рабочего пространства круглой
трехэлектродной РВП симметрична оси каждого электрода, исходя из условий
осевой симметрии рассматривалось меридиальное сечение электрода и
реакционной зоны с подводом тока через сверхпроводящий контакт электрода,
находящегося в неоднородной среде, и отводом через сверхпроводящую ванну
сплава.
Алгоритм расчета поля плотности тока, удельной активной мощности и
магнитного поля следующий:
1. Рассчитывается распределение вторичных источников на поверхности
раздела сред с разной проводимостью γ1 ÷ γ6 .
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2.
По распределению вторичных
источников
рассчитывается
напряженность поля в выбранных точках сечения электрода и рабочего
пространства печи.
3. Рассчитывается плотность тока (ji) и удельная активная мощность в
выбранных точках рабочего пространства ванны печи j = γiEi и pi = γiEi2.
4. По распределению вторичных источников рассчитывается векторный
потенциал, как функция координат ванны, а, следовательно, индукция поля и
его напряженность в выбранных точках на поверхности колошника:
 0 ddl
 R
Adl
Ф

(1)
Ф   Adl ; B   0 H ; H 

 4
.
 0 cos   0 S cos 
 0 S cos 
При расчете считали, что магнитная проницаемость содержимого ванны
соответствует магнитной проницаемости выделенных зон, а геометрия ванны и
электродов отвечает в масштабе параметрам действующей печи.
Модель разработана для полусферической формы торца электрода и
глубины его погружения в ванну печи 1 м. В работе представлены эпюры
распределения плотности тока по сечению электрода и линии равной удельной
активной мощности в рабочем пространстве в предположении, что мощность
сосредоточена в центре выбранных элементарных площадок сечения ванны.
Анализ показывает, что значения удельных активных мощностей в
выделенных точках, полученные расчетным и экспериментальным путем
совпадают с инженерной точностью.
Практическое использование предлагаемой модели при расчете параметров
рудовосстановительной печи может выглядеть следующим образом:
1. Определение основных электрических и геометрических параметров
печи с помощью известных инженерных методов расчета.
2. Расчет математической модели проектируемой печи для выявления
влияния геометрии ванны на распределение мощности в объеме ванны печи и
нахождение оптимального значения диаметра распада электрода и глубины
ванны.
3. Уточнение предварительно рассчитанных геометрических параметров
рудовосстановительной печи.
4. Определение возможных потерь в металлоконструкциях электропечи.
Математическая модель может быть использована при реконструкции и
проектировании печей, для определения потерь в ее металлоконструкциях на
стадии проектирования.
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Промышленное освоение сверхпроводников (СП) II рода (так называемых
«жестких» СП-ков), явившееся результатом многолетних теоретических и
экспериментальных исследований в разных странах, открыло возможности
создания силового электротехнического оборудования с использованием
явления СП-сти. Это позволило уменьшить массу и габаритные размеры
электрических машин, увеличить их предельную мощность и КПД, в частности,
турбогенераторов (ТГ), получить машины с минимальным моментом инерции,
с малым временем реверса, со специальными характеристиками. В 1986 г. была
открыта высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП), что активировало
внимание ученых и специалистов, [1]. Поэтому исследования возможности
внедрения ВТСП-ков в турбогенераторостроение актуально.
Целью работы является анализ и выбор конструктивных решений ТГ с
обмотками из ВТСП-ков и способы их криостатирования.
Стремление к реализации преимуществ использования явления СП-сти в
электрических машинах (ЭМ) поставила перед промышленностью новые
проблемы научного, опытного и конструкторского плана. Эти проблемы
возникают из-за физических процессов, протекающих в СП-ковых ЭМ, а также
вследствие особенностей их конструкции. К ним относится наличие криостата,
в котором при сверхнизких температурах реализуются условия, необходимые
для возникновения СП-мости. Практическая возможность использования ВТСП в
технике определяется технологией получения ВТСП материалов с нужными
параметрами в виде проводов, лент, покрытий и т. п.
Известно, что крио-ТГ со СП-щей обмоткой возбуждения обладают
повышенным КПД, большей мощностью в тех же габаритах, меньшим
синхронным реактансом, повышающим устойчивость системы. Предельная
мощность, при которой крио-ТГ с НТСП становятся предпочтительнее
«теплых» ТГ, по разным оценкам составляет 600—1500 МВт. Применение
ВТСП может повысить КПД машин на 0,1-0,2 %, существенно упростить
проблему тепловой и электрической изоляции, повысить напряжение и
надежность. Криотурбогенератор состоит из статора, ротора и вращающегося
криостата с помещенного в него СП-щей системой возбуждения, (рис. 1). Ротор
1 представляет собой криостат, состоящий из системы соосных цилиндров с
вакуумными промежутками, теплового экрана 2, теплообменников 3, тепловых
мостов и двух полувалов для вращения криостата в подшипниках.
52

Матеріали конференції, 2018 Ч.2.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

Рис. 1 - Конструктивная схема криотурбогенератора:
1 — ротор;. 2 — тепловой экран; 3 — теплообменники;
4 — сверхпроводящая система возбуждения; 5 — токоввод

Во внутреннем сосуде криостата находится СП-щая система возбуждения
ТГ 4. Температура, необходимая для работы СП-щей обмотки, поддерживается
путем подачи жидкого газа и отвода паров через систему концентрических
трубок, расположенных в центральном отверстии полувала и соединенных с
внешними линиями через магнитожидкостное уплотнение. Обмотка
возбуждения (ОВ) состоит из двух седлообразных катушек, намотанных из СПщего провода. Запитка ОВ током производится через контактные кольца на
валу ротора и далее через пластинчатый токоввод 5, охлаждаемый выходящими
парами газа. Исследователями были изготовлены и исследованы вращающиеся
криостаты для ТГ с неметаллическим и ферромагнитным статорами в двух
вариантах: с Nb-Ti и Nb-Sn обмотками возбуждения. Оба ротора имели
идентичную конструкцию и отличались только материалом ОВ, что дало
возможность непосредственно сравнить характеристики генераторов.
Сравнение производилось для генератора с ферромагнитным статором.
Результаты испытаний показали, что основные преимущества генератора с
использованием Nb-Sn обмотки заключаются в снижении расхода криоагента и
в возможности повышения стабильности СП обмотки при скачкообразном
изменении тока возбуждения. При одинаковых выходных параметрах расход
криоагента в генераторе с обмоткой из Nb-Sn примерно в два раза меньше, чем
у генератора с Nb-Ti, и составляет 10—12 л/час.
Существует еще одна проблема - обеспечение высокой надежности
токовводов. Перепад температур на токовводах составляет около 300 К, они
имеют внутренние источники тепловыделения, и поэтому представляют собой
один из наиболее напряженных в эксплуатационном отношении узлов СП-вого
электротехнического устройства, являясь потенциально опасным источником
аварий в криогенной зоне.
Список литературы:
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З кожним роком кількість пристроїв, що використовують радіоресурс,
неухильно зростає. З метою контролю їх роботи в ефірі виконується процедура
радіомоніторингу [1]. Ефективність радіоприймальних пристроїв, що
використовуються у комплексах радіомоніторингу у значному ступені залежить
від характеристик, використовуваних антен. У цій роботі з метою поліпшення
умов прийому пропонується використання коротких рамкових антен.
Антена – пристрій, що призначений для випромінювання або прийому
радіохвиль. У малих рамкових антенах (магнітних) струм розподіляється
рівномірно, тоді як в електричних рамкових антенах його розподіл близький до
синусоїди [1]. Рамкові антени є дуже чутливими до магнітної компоненти
електромагнітного поля. Після аналізу властивостей магнітної рамкової антени
було зроблено висновок, щодо доцільності її використання, особливо у міських
умовах.
Для практичного дослідження властивостей такого типу антени був
розроблений та виготовлений практичний екземпляр, який складається з двох
основних функціональних частин (рис. 1):
безпосередньо антена;
механізми настроювання.
Блок антени складається із рамки, змінного конденсатору, сервоприводу,
який настроює конденсатор та електромагнітних реле[2].

Рис. 1 – Загальний вигляд магнітної антени

Через високу добротність, антена є досить вузькосмуговою, особливо у
нижній частині КВ-діапазону, що в свою чергу потребує настроювання антени в
резонанс на робочій частоті. Настроювання антени відбувається за допомогою
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пульта дистанційного управління, живлення антени відбувається за допомогою
петлі узгодження [3].
Для того щоб перевірити ефективність використання запропонованої
антени були проведені експериментальні дослідження. Для цього була зібрана
лабораторна установка, яка зображена на рис. 2.

Рис. 2 – Лабораторна установка

З метою порівняння якості роботи магнітної антени була використана
нерезонансна антена електричного типу.
Для порівняння ефективності роботи магнітної антени в міських умовах
був проведений експеримент, під час якого була можливість оцінити якість
прийому сигналу при використанні магнітної антени та антени типу «луч» (рис.
3). Обидві антени були розташовані в одному місці і підключені за допомогою
антенного комутатора до одного радіоприймального пристрою. Таке
підключення дозволяє оперативно переключатися між двома антенами, для
оцінювання ефірної обстановки в один і той же час. Смуга спостереження у
цьому випадку складала 25 кГц.

а
б
Рис. 3 – Ефірна обстановка в околицях спостерігаємого сигналу:
а - магнітна антена; б - антена типу «луч»

З рис.3 видно, що при використанні магнітної антени відношення «сигналшум» є більшим ніж при використанні антени типу «луч», що свідчить про
більш ефективну роботу магнітної антени в міських умовах при високому рівні
завад.
Список літератури:
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В Україні енергетична ефективність існуючих будинків у великій мірі не
задовольняє сучасним вимогам [1]. На сьогодні ставиться широке питання про
енергоефективність та енергозбереження 2. Велика частка загального попиту
на енергію як в України, так і в цілому в світі витрачається на архітектурнобудівельну галузь. Отже, в цій галузі існує великий потенціал підвищення
енергоефективності, а його реалізація дасть змогу знизити енергоспоживання,
яке пов'язане в першу чергу з комунальними послугами. Іншим аспектом цієї
задачі є гарантування комфортного середовища в приміщеннях. Офісні та
адміністративні будівлі на сьогоднішній день споживають значну кількість
теплової енергії на підтримання працездатності систем кондиціонування та
вентиляції, тому вдосконалення цих систем має велике значення.
Об’єктом дослідження є система вентиляції та кондиціонування
громадської будівлі. Окрім офісних та технічних приміщень в будинку
передбачено два великих приміщення типу консультативних залів з великою
кількістю людей, які можуть заходитися в приміщенні одночасно. Це
обумовило коло питань, які треба розглянути щодо підвищення
енергоефективності будівлі.
Основними шляхами економії енергії в спорудах є зменшення теплової
енергії на підігрів вентиляційного повітря та зменшення тепловтрат (й
відповідно, теплоприпливів) в огороджувальних конструкціях. З підвищенням
показників теплового захисту частка теплових втрат за рахунок повітрообміну в
загальному балансі збільшується. Найбільш доцільним в цій ситуації є
впровадження системи рекуперації теплоти повітря, що видаляється. Для
обраної будівлі було розглянуто системи рекуперації з рекуператорами
пластинчатого та роторного типу при різних варіантах рівня теплового захисту
будівлі. Роторний рекуператор є більш капіталоємним, але його застосування
сприяє підтримці не тільки температури внутрішнього повітря, але й його
відносної вологості, що благотворно впливає на мікроклімат в приміщенні.
Список літератури:
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Все частіше виникають актуальні питання щодо проблеми ефективного
використання та споживання паливно-енергетичних ресурсів в промисловості.
Ведеться пошук технічних рішень, які можуть знизити собівартість теплової та
електричної енергії. Вирішення проблем енергоємності виробництва та
енергозабезпечення економіки є найважливішими умовами економічного
розвитку і енергетичної безпеки країни. Увесь цей процес модернізації
теплоенергетики, що спостерігається в індустріально розвинених країнах, є
надзвичайно актуальним і для економіки та енергетики України. Політика
відновлення енергетичного та промислового потенціалу країни повинна
займати
визначальне
місце
в
державній
програмі
підвищення
енергоефективності і в першу чергу – в зв’язку з проблемою зменшення обсягів
споживання країною природного газу. Тому, як один з найбільш реальних
варіантів використання паливно-енергетичних ресурсів пропонується побудова
нових мультипаливних котельниг агрегатів, або модернізація існуючих
установок, які можуть в якості палива, які здатні працювати на різних видах
палива. Роботи із проектування таких установок, а також по модернізації і
реконструкції вже існуючих котельних установок, припускають рішення
складних технічних завдань у вигляді виконання різноманітних розрахунків для
визначення оптимальних характеристик котельного встаткування. Ці технічні
завдання можуть бути вирішені на основі широкого використання сучасної
обчислювальної техніки, систем і методів автоматизованого проектування
Математичне моделювання енергетичних котельних агрегатів відноситься
до класу важких завдань з огляду на складність виробництва, і, як наслідок,
при алгоритмізації такого виду завдань виникають певні труднощі. Ця
проблема може бути вирішена на основі широкого використання засобів
обчислювальної техніки і комп'ютерних технологій. Основними цілями
математичного моделювання енергетичних котельних агрегатів являються:
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– скорочення термінів розробки нових котлів та запуску їх у виробництво
внаслідок більш досконалої організації всього циклу;
– проектування і налагодження проектних рішень на моделях на ранніх
стадіях конструювання без виготовлення дорогого прототипу;
– підвищення якості та конкурентоспроможності виробів шляхом
впровадження
комп’ютерних
технологій,
включаючи
геометричне
моделювання, математичні методи аналізу і оптимізації майбутньої
конструкції.
Інформаційне забезпечення комп'ютерного моделювання котельних
агрегатів повинно включати в себе комплекс пакетів прикладних програм, які
будуть відображати реальний хід проектування цих енергетичних об'єктів.
Кожна з програм призначена і корисна для визначення конкретних параметрів
або значень при моделюванні котельного агрегату.
Наведемо приклади основних програм для комп’ютерно моделювання
математичної моделі котельного агрегату:
- Тепловий розрахунок котлоагрегату;
- Розрахунок температури металу стінки труби;
- Розрахунок на міцність суцільнозварних конструкцій;
- Аеродинамічний розрахунок котлоагрегату;
- Розрахунок теплофізичних властивостей теплоносіїв;
- Гідравлічний розрахунок котлоагрегату;
- Розрахунок надійності роботи котлоагрегату.
Основу існуючих САПР котельних установок становлять математичні
моделі теплових розрахунків і їхні комплекси, що реалізують, програм, що
включають у себе сучасні методи багатофакторної оптимізації
При математичному моделюванні котельного агрегату послідовно
опрацьовуються певні етапи: розрахунок конструкції, виготовлення креслень,
розрахунок динаміки роботи котла. Кожному етапу відповідає своя
математична модель: статична, параметрична, динамічна.
Комплекс програм повинен бути призначений для проведення теплових
розрахунків парових мультипаливних котлів будь-якої конструктивної схеми.
Список літератури:
1. Левин, М. М. Система КРОКУС – автоматизированное проектирование, комплексные
расчеты, оптимизация котельных установок / М. М. Левин, П. И. Волковицкая, Ю. П. Лаптин
и др. // Энергетика и Электрификация. – 2001. № 7. – С. 45–48.
2. Бернаджевский, В. С. Основные положения теплового расчета паровых котлов на
ЭВМ / В. С Бернаджевский, Н М. Оскорбин // Теплоэнергетика. – 2002. № 8. – С. 48–50.
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Вступ. Зважаючи на постійне збільшення споживання електроенергії в
Україні, а також на неможливість широкого використання відновлювальних
джерел енергії через високу вартість їх виробництва і невеликі одиничні
потужності, на сьогодні, єдиною гарантованою можливістю забезпечення
потреб суспільства в електроенергії, буде збільшення споживання традиційних
паливно-енергетичних ресурсів, що призведе до загострення економічних
питань, пов’язаних зі збільшенням вартості і обмеженістю їх запасів, а також
матиме негативний вплив на екологічне становище в країні. Враховуючи
вищенаведене, стає необхідним використання сучасних заходів для підвищення
ефективності добування, транспортування, генерації, і споживання
енергоресурсів. До найбільш ефективних новітніх заходів відносяться заходи з
оновлення і модернізація існуючого енергетичного обладнання.
Мета дослідження. Визначення придатності використаннярозрахунку
теплової схеми в осередку програмного комплексу DNA [1] (розробленого
групою авторів у датському технічному університеті) для використання його
вякості вихідної математичної моделі теплової схеми і подальшого її
використання для оптимізації.
Основна частина. В процесі роботи була виконана оптимізація теплової
схеми KUNDBYнаявної в пакеті документації програмного комплексу
DNAзображено на рис. 1.Пошук оптимального значення параметрів пари і
масові витрати у відбори виконувався з використанням теорії планування
експерименту (центральнокомпозиційні насичені плани Рехтшафнера[2]) і
методики створення формальної макромоделі підвищеної точності, а також
сучасні методи оптимізації ЛПτ-пошуку[3] та «Рій бджіл»[4].
Результати дослідження. В якості параметрів оптимізації було обрано
тиск пари за відсіками і витрату пари через відсік, критерій якості теплової
схеми N/b (величина зворотна питомій витраті палива) – значення виробленої
на валу потужності при спалюванні 1 кг умовного палива.
Отримані результати оптимізації наведені в табл. 1підтвердили, що дана
теплова схема була створена розробниками з рівнями параметрів дуже
близькими до оптимальних. Разом з тим розроблений метод оптимального
проектування теплових схем ефективно працює і дозволив знизити витрату
умовного палива на 5800 т/рік. Такий результат було досягнуто лише за
рахунок підбору оптимізованих параметрів таким чином, щоб більший
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тепловий перепад або витрата спрацьовувався у відсіках з більшим відносним
внутрішнім ККД і більшою масовою витратою.

Рис.1 – Теплова схема KYNDBU
1 – парогенератор; 2, 7, 8, 9 – відсіки турбіни; 3 – конденсатор;
4 – конденсатний насос; 5 – деаератор; 6 – живильний насос;
10, 11 регенеративні підігрівачі низького тиску; 12, 13, 14 – засувки.

Таблиця 1 – Результати оптимізації
P2
P4
P6
Варіанти
бар
бар
бар
Вихідний
7,500 1,900 0,380
Оптимальний 7,429 1,923 0,385

M3
кг/с
254
257

M5
кг/с
232,0
229,4

M7
кг/с
221,4
220,5

N/b
(кВт*год)/кг
3,0952
3,0997

Висновки. Дане дослідження показало, що методика розрахунку теплової
схеми з використанням програмного комплексу DNA, завдяки її
універсальності в сенсі вибору початкових наближень і можливості
використання широкого вибору наявних моделей складових компонентів
придатна для використання її в якості математичної моделі., для подальшої
оптимізації теплових схем потужних парових турбін за допомогою сучасних
методів багатопараметричної оптимізації.
Список літератури:
1. Elmegaard, B. TheEngineer‘s “DNA byExample”. Edition 4. Department of Mechanical
Engineering Technical University of Denmark. 2003.
2. Rechtschaffner R. L. Saturated fractions of 2n and 3n factorial designs /
R. L. Rechtschaffner // Technometrics. – 1967. – № 4. – Р. 569-575.
3. Соболь И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями /
И.М. Соболь, Р.Б. Статников. – М.: Наука, 1981. – 110 с.
5. Усатий А.П. Всережимная многопараметрическая многокритериальная оптимизация
проточной части турбин в интегрированном информационном пространстве: диссертация /
Харьков: НТУ «ХПІ», 2012. – 358с
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На ранній стадії розвитку вакуумної комутаційної апаратури існувала
проблема виникнення перенапруг при відключенні ВВ внаслідок обриву дуги
струму до його природного переходу через нульове значення (явище «зрізу
струму»).
В даний час проблема перенапруг, викликаних безпосередньо зрізом
струму, втратила свою актуальність. Завдяки підбору оптимального матеріалу
для виготовлення контактів, але в повній мірі вирішити проблему виникнення
ВЧ перенапруг при комутації ВВ не вдалось, оскільки здатність вакууму гасити
дугу струму високої частоти тягне за собою наступні несприятливі процеси:
1) ескалація перенапруг в циклі високочастотних повторних пробоїв при
відключенні;
2) перенапруги в циклі високочастотних попередніх пробоїв при
включенні;
3) перенапруги, викликані віртуальними зрізами струму.
У процесі багаторазових повторних запалень між контактна міцність
вимикача зростає. Одночасно зростають напруги повторних запалень,
амплітуда струму частотних запалювання, а також перенапруження на
відключеній обмотці («ескалація перенапруг»). Багаторазові повторні
запалювання створюють серію імпульсів з крутими фронтами, які впливають на
виткову ізоляцію обмоток.
Ескалація перенапруг триває поки не буде виконано одну з трьох умов:
а) перехідна відновлювальна напруга не перевищить зростаючу пробивну
напруга;
б) сумарний струм в ВВ більше не буде переходити через нульове
значення або швидкість його переходу перевищує 250-350 А/мкс.
в) відбудеться порушення ізоляції комутованого обладнання.
Список літератури:
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Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.

61

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 620.92:621.311
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕРАЦІЇ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ
«АКТИВНИЙ БУДИНОК»
Д.О. ЗОЛОТАРЬОВ1*, Л.І. ЛИСЕНКО2
1

магістрант кафедри ЕС, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
доцент кафедри ЕС, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: denz010295@gmail.com
2

Украина, будучи членом Европейского энергетического сообщества,
уделяет большое внимание широкому внедрению ВИЭ. В 2016 г. Украина
подписала и ратифицировала Парижское соглашение, в соответствии с которым
разработан Национальный план действий по декарбонизации энергетики.
Согласно этому плану страна планирует сократить выбросы парниковых газов
до 60% в 2030 году по сравнению с показателями 1990 г. Реализация этого
плана будет осуществляться, среди прочего, за счет масштабного внедрения
современных энергосберегающих технологий. Согласно [1], в 2035 г. доля ВИЭ
должна составить не менее 25% (рис. 1) от общей первичной поставки энергии.

Рис. 1 – Изменение структуры ОППЭ в Украине к 2035 г

Одним из путей достижения вышеуказанной цели является
децентрализация генерации электроэнергии за счет применения современных
технологий, к которым относится технология «активный дом».
Активный дом – это дом по стандарту «Energy-Plus», который производит
электроэнергии больше, чем достаточно для электроснабжения всех
электроприемников здания, что позволяет отдавать излишек в энергосистему.
Базовым параметром активного дома является объединение технологий
«пассивный дом» и технологии «умный дом».
Целью работы является оценка эффективности применения технологии
«активный дом» в Украине и ее вклада в децентрализацию генерации ОЭС.
Объектом исследования являются фото- и ветроэлектрические системы,
осуществляющие децентрализованное электроснабжение «активных» домов в
климатических условиях Харьковской области. «Активные» дома связаны
между собой в единый массив посредством технологии Smart Grid.
В процессе исследования проведен анализ применяемых ВИЭ и показано,
что уровень интенсивности солнечного излучения и скорость ветра в данном
регионе достаточны для использования комбинированных систем ФЭС+ВЭС.
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На рис. 2 проиллюстрировано покрытие усредненной суточной нагрузки
«активного» дома 01.10.2015 посредством комбинированного применения 14
ФЭМ 266 Вт и 1 ВЭУ 4 кВт. Закрашенная область на рисунке показывает
покрытие нагрузки за счет ВИЭ.

Рис. 2 – Усредненный график электропотребления и вклад ФЭС+ВЭС

На основе фактических данных выработки электроэнергии наземной ФЭС
мощностью 100 кВт, расположенной на окраине г. Харькова, определена
корректность данных по солнечной инсоляции, полученных с помощью [2]. На
рис. 3 показано соотношение солнечной радиации, падающей на
горизонтальную INASA и наклонную Iрасч поверхности, кВтч/м2день, к выработке
ФЭС, WФЭС/100, кВтч/день, за сентябрь 2015 г. Как видно, все три параметра
коррелируют друг с другом. Также были оценены коэффициенты,
учитывающие отклонение реальних условий работы ФЭМ от стандартних
(1000 Вт/м2, 25С).

Рис. 3 – Сопоставление INASA, Iрасч и WФЭС/100

В ходе работы проведено технико-экономическое обоснование
применения
технологии
«активный»
дом
для
децентрализации
электроснабжения на базе данных по выработке Харьковской ТЭЦ-3.
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Сонячна теплова технологія є конкурентоспроможною на деяких дуже
обмежених ринках. Найпоширенішим використанням для сонячної теплової
технології є нагрівання води в сонячному кліматі. Ще одне використання для
виробництва електроенергії, таке як система «Vanguard» і система
«Shannendoah Valley Parabolic dish». Проте через складний дизайн та витрати на
виробництво та обслуговування, сонячні теплові системи відстають у світі
альтернативних енергетичних систем.
В роботі розглядається два варіанти компонування системи виробництва
електричної енергії. Перший варіант – система в котрій приймачем сонячного
випромінювання слугує прямоточний геліоколектор з мідними трубками в
скляній вакуумній трубці максимальний робочий тиск робочого тіла 25 бар.
Особливістю даної системи є миттєве використання прийнятої енергії (без
проміжного накопичення теплоносія). Другий варіант – геліоколектор з
запаяними мідними трубками. Проміжний теплоносій дозволяє накопичувати
значні об’єми теплової енергії котру можна використовувати в періоди без
сонця.
Концентратор отримує приблизно 1,064кВт/м2 сонячної інсоляції (залежно
від часу року), яка концентрується і потрапляє на приймач. Концентруючи
вхідне випромінювання, робоча температура системи значно збільшується, це
підвищує ефективність конверсії від сонячного світла до електрики. Для
сучасної системи з коефіцієнтом концентрації 96, концентратор теоретично
здатний виробляти температури до 439 градусів за Цельсієм. Проте внаслідок
деградації оптики та інших різних факторів досягнуто температури до 287
градусів Цельсія. Виявлено, що колектор (концентратор + приймач) дає
ефективність 95,6 відсотка.
Для максимального використання енергії пару використовується
технологія ОЦР (органічний цикл Ранкіна). Це дозволяє за рахунок нижчої
температури випаровування робочого тіла використовувати більш низько
потенціальне тепло, що дозволяє використовувати систему на протязі більшого
проміжку часу за рік.
Робоче тіло яке потрапляє на колесо турбіни це органічний холодоагент
r245fa з точкою кипіння в 90ºС при 10 бар.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭСКАЛАТОРА
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Характерной особенностью ЭП эскалаторов метрополитена является их
переменный характер нагрузки. Снижение нагрузки днем и поздно вечером
доходит до 5 – 10% от номинальной.
При этом мощность двигателя выбирается по наиболее тяжелому режиму.
Вследствие этого, в течении большей части времени электродвигатель работает
с низким КПД и коэффициентом мощности.
Для экономии электроэнергии при отсутствии пассажиров можно
предусмотреть отключение электродвигателя и последующий его пуск до
номинальной скорости при появлении нагрузки, но такой метод не применим,
так как частые прямые пуски из-за больших электрических и механических
нагрузок, вызванные большими пусковыми токами, приводят к быстрому
выходу из строя эскалатора и приводного двигателя.
Улучшить энергетические показатели недогруженного асинхронного
двигателя можно за счет снижения питающего напряжения, обеспечивающего
уменьшение намагничивающего тока, потери в активном сопротивлении
статора и потребление двигателем реактивной мощности, что приведет к
повышению cosφ.
При этом, помимо прямой экономии электроэнергии следует иметь ввиду
и ту экономию, которая за счет совершенствования управления может
обеспечить снижение износа механического и электрического оборудования, а,
следовательно, и тех энергетических и материальных ресурсов, которые
потребовались бы на его замену при производстве ремонтных работ.
Регулирование питающего напряжения приводного двигателя эскалатора
можно обеспечить с помощью преобразователя частоты.
Также возможность регулирования скорости в широких пределах
позволяет исключить вспомогательный электродвигатель для медленного
движения при ремонтных и регламентных работах.
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ВИТОКИ НАФТИ ПРИ РОБОТІ ШТАНГОВИХ СВЕРДЛОВИННИХ
НАСОСІВ.
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Енергетика займає в економіці кожної країни ключові позиції та значною
мірою визначає розвиток держави загалом. В енергетичному балансі України
60% займає нафта і газ. Саме цим енергоносіям протягом останніх років
надавалась найбільша увага з боку суспільства. Для механізованого видобутку
пластової рідини з нафтових свердловин використовують різні способи, проте
найбільшого розповсюдження знайшли штангові свердловинні насосні
установки (ШСНУ).
Одним з основних вузлів ШСНУ є штанговий свердловинний насос.
Штанговий свердловинний насос - це одноплунжерний насос диференціальної
дії.з
довгим
циліндром,
кульковими
клапанами
і
прохідним
плунжером.Головно проблемою цього виду насосів є витоки добиваємої
рідини,в нашому випадку - нафти.
Витоки рідини в насосі складаються із витоку у парі «плунжер - циліндр»
та витоків в клапанних парах. В першому випадку це пояснюється тим, що з
плином часу робочі поверхні плунжера, циліндра і клапанів насосу
зношуються, в результаті чого збільшуються зазори між ними і зростає витік
рідини. Знос деталей особливо інтенсивний в свердловинах, продукція яких
містить пісок, а також при наявності у відкачуємій рідині корозійної пластової
води і сірчистих газів. Чим більше глибина скважини, тим більш ретельним
повинен бути пригін плунжера, оскільки із збільшенням глубини скважини і
відповідно глубини спуску насоса зростає тиск на плунжер,зумовлююче
збільшення витоків. По друге запізнювання посадки кульки в сідло. Це
відбувається в результаті того, що посадка обертової кульки в нерухоме сідло
не відбувається строго по осі сідла, викликаючи, тим самим явище
запізнювання. тому що виникає ефект Магнуса - фізичне явище, що виникає
при обтіканні обертового тіла потоком рідини або газу. В результаті дії цього
ефекту утворюється сила, що впливає в даному випадку на кульку певної маси і
спрямована перпендикулярно напрямку потоку. Ефект вперше описаний
німецьким фізиком Генріхом Магнусом в 1853 році. Це, в свою чергу, викликає
витік рідини в клапані Все описане відноситься як до всмоктуючих, так і до
нагнітальних клапанів штангових глибиннихнасосів
При проведенні попередніх розрахунків окремо визначається витоки
нафти у парі плунжер – циліндр та в нагнітальному і всмоктуючому клапанах
Допустимою нормою добової втрата нафи при роботі ШСНУ є норма,яка не
перевищує 3% від добового дебіту свердловини.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В
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Эффективность потребления электрической энергии промышленным
предприятием определяется своевременным обеспечением технологического
процесса, требуемым количеством электроэнергии заданного качества при
наименьших потерях и при условии сохранения надежной устойчивой работы
электроприемников. Наиболее значимой частью мероприятий по повышению
эффективности электропотребления является снижение потерь за счет
регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.
Компенсация реактивной мощности позволяет повысить эффективность
использования электроэнергии за счет снижение потерь активной энергии,
нормализация напряжения. По величине коэффициента реактивной мощности
можно судить о том, какая часть потребляемой энергии полезно используется
для совершения работы.
Основным средством компенсации на промышленных предприятиях
являются батареи силовых конденсаторов (БСК), подключаемые параллельно к
электросети, т. е. поперечная компенсация. К их преимуществам относятся:
простота, относительно невысокая стоимость, недефицитность материалов,
малые удельные собственные потери активной мощности, а к недостаткам —
отсутствие плавного регулирования отдаваемой в сеть реактивной мощности,
пожароопасность, наличие остаточного заряда. Конденсаторные батареи
устанавливаются вблизи от места потребления реактивной мощности, при
необходимости снабжаются автоматическим регулированием для изменения
присоединенной мощности при разных режимах нагрузок.
Использование конденсаторных установок позволяет: разгрузить
питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные
устройства, снизить расходы на оплату электроэнергии, сделать
распределительные сети более надежными и экономичными.
Для выбора БСК были определены наибольшие суммарные активные и
реактивные электрические нагрузки предприятия. Требуемая мощность БСК
определяется как:
Q c = P· (tgφ1 – tgφ2),
(1)
где tgφ1, tgφ2 – коэффициент мощности до и после установки БСК;
P – потребляемая активная мощность.
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Суммарная мощность конденсаторных установок предприятия составила
около 570 кВАр.
Результаты потребления активной и реактивной мощностей и
коэффициента мощности после установки БСК приведены на рис. 1,2.
До внедрения автоматической конденсаторной установки cosφ = 0,85,
после внедрения автоматической конденсаторной установки cosφ = 0,99.

Рис. 1– Потребления активной и реактивной энергии предприятия

Рис. 2 – Изменение коэффициента мощности (cos) предприятия

Анализируя конечные результаты электропотребления активной и
реактивной мощностей, следует отметить в целом положительный результат по
практическим значениям коэффициента мощности.
Компенсация реактивной мощности - самый эффективный способ
энергосбережения
на
промышленных
предприятиях.
Применение
конденсаторных установок снижает потребление активной энергии в среднем
на 10% и исключает платежи за реактивную энергию. Правильный выбор
мощности конденсаторных установок и их характеристик обеспечивает
благоприятный режим эксплуатации электроустановок предприятия.
Список литературы:
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В современном обществе наблюдается резкое повышение требований к
эффективности энергообеспечения широкого круга потребителей, обеспечение
надежности и качества снабжения электрической энергией. Это может
достигаться путем интеллектуализации энергетических сетей на основе
концепции Smart Grid. Одним из основных направлений этой системы являются
цифровые подстанции (ЦПС), которые позволяют сегодня модернизировать и
развить электроэнергетику. Термин «цифровая подстанция» означает
подстанцию, на которой доступ к информации, ее передача и обработка
производится в цифровом виде.
Для успешного развития процессов автоматизации передачи и
распределения электроэнергии используется система диспетчерского
управления на базе ЦПС [1].
Внедрение ЦПС представляет собой сложную задачу. Первым крупным
пилотным проектом по внедрению ЦПС стала подстанция TVA Bradley 500 кВ
(США), введенная в эксплуатацию в 2008 г. Внедрение проекта позволило
улучшить совместимость между устройствами различных производителей,
повысить квалификацию персонала сетевой компании. Большое развитие ЦПС
получили в Китае. В 2006 г. была введена в эксплуатацию первая цифровая
подстанция 110 кВ Qujing, Yunnan. К 2009 г. Китай занял лидирующее место в
мире по цифровым подстанциям, введя в эксплуатацию 70 подстанций [2].
Основными разработчиками концепций ЦПС являются следующие:
- EPRI (Electric Power Research Institute) - Американский Институт
Исследований в Электроэнергетике;
- IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) Международный Институт Инженеров Электроники и Электротехники;
- CIGRE (International Council on Large Electric Systems) - Международный
совет
по
крупным
электрическим
системам,
который
является
негосударственной и некоммерческой международной организацией.
Такие подстанции оснащены интеллектуальным оборудованием с
применением электронных измерительных трансформаторов с цифровыми
выходами, выключателей со встроенными контроллерами управления,
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традиционных
выключателей,
оснащаемых
внешним
контроллером
управления. Для обмена информацией между первичным и вторичным
оборудованием применяются оптические кабели, по которым в виде цифрового
сигнала передается информация о мгновенных значениях параметров и
управляющие команды [3].
На ЦПС информацию можно разделить на два вида:
1. Обязательная информация, поступающая на диспетчерский пункт;
2.
Дополнительная
информация,
которая
необходима
для
функционирования подстанции, она поступает на диспетчерский пункт только
по запросу диспетчера.
ЦПС можно объединить в единую информационную сеть обмена
информацией между ними, что позволит повысить надежность работы
электрооборудования и упростить работу диспетчеров. ЦПС имеют
территориальную привязку, что позволяет использовать в информационноуправляющих системах такой программный продукт, как геоинформационные
технологии, по информационным срезам которых можно идентифицировать
состояние оборудования ЦПС [4].
Система диспетчерского управления на базе ЦПС позволяет повысить
надежность работы энергосистемы, путем контроля режимов работы сети и
диагностики состояния оборудования в автоматическом режиме. ЦПС являются
удаленным объектом, в котором используются IT-технологии. Необходимо
защищать их от несанкционированного доступа и кибератак на
интеллектуальные устройства измерения и диагностики, а также на сервер
подстанции, в котором хранится архивная и текущая информация [5].
Таким образом, разработка и внедрение ЦПС требует создания единой
автоматизированной системы управления, что позволит повысить
эффективность работы энергосистемы, улучшить эксплуатационные показатели
оборудования, повысить уровень безопасности и безаварийности эксплуатации
энергоустановок, повысить эффективность сбора, обработки, хранения и
передачи информации.
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/ А. В. Машковцев, В. Н. Педяшев // Образование путь к успеху. - Международный форум
«УЕЕБ 2012»: Сборник научных трудов. - М.: МТИ «ПТУ», 2012. - С. 130.
5. Максимов, В. В. Система сбора и передачи технологической информации ОАО «ФСК
ЕЭС» // В. В .Максимов, К. Е. Сипачев // «Релейщик №4». - 2009 - С. 44 - 50.
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УДК 699.865
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УТЕПЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ
Я.В. КОВТУН1, А.Н. НАЗАРЕНКО2
1

магістрант кафедри теплоенергетики и гидроэнергетики ,ЗГИА ,Запорожье,
УКРАИНА.
2
доцент кафедри теплоенергетики и гидроэнергетики, канд. техн. наук, ЗГИА,
Запорожье , УКРАИНА.

Введение
Внезапно возросшая актуальность утепления фасада квартиры связана со
стремительным подорожанием энергоносителей и тарифов ЖКХ, которое
обуславливает необходимость экономии финансов, и более эффективного
расхода отопительных ресурсов.
Цель работы утепления — сократить до минимума обмен теплом
помещений внутри дома с улицей.
Постановка задачи заключается чтоб рассмотреть наиболее популярные и
экономичные материалы на утепления.
Проблема в том, что большинство эксплуатирующихся в настоящее время
многоквартирных домов построены уже почти полувека назад, и их
теплоизоляция далеко не такая эффективная, как бы хотелось их владельцам.
Самый важный вопрос, а какой же утеплитель выбрать? Ведь такой большой
выбор в настоящее время. Рассмотрим ниже.
Утепление
пенопластом – это самый
дешевый,
универсальный,
практичный, удобный при монтаже материал. Пенополистирол также является
достаточно недорогим материалом, и, при этом, его теплоизоляционные
свойства на порядок лучше, чем у обычного пенопласта. Минеральная вата
является одним из наиболее эффективных утеплителей, однако стоимость
данного материала существенно превышает стоимость аналогов, поэтому, для
теплоизоляции фасадов она используется достаточно редко. Пеностекло – это
наиболее дорогой материал, использующийся для утепления фасадов квартир..
Жидкая керамическая теплоизоляция- это уникальный энергосберегающий
продукт, который обладает высокими гидро-, термо-, и шумоизоляционными
свойствами. В табл. 1 показаны наиболее популярные материалы утепления.
Важной областью, в которой часто и эффективно применяется способ
утепление это керамический гранит, является производство навесных
вентилируемых фасадов. Доказательством являться стена Тромба которая
выполнена из керамогранита. Стена Тромба - это ориентированная на юг,
темная стена большой термической массы с остеклением . Такое устройство
стены позволяет собирать и накапливать в себе солнечную энергию за весь
солнечный день, а потом это тепло отдавать помещению через определенное
время (обычно время отдачи выпадает на ночь).
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Таблиця 1- Материалы утепления.
Название

Водопо
глощен
ие, %
по
объему
за 24
часа

Паро
прони
цаемо
сть,
мг/м.
ч.Па

Коэффи
циент
теплопр
оводнос
ти,
Вт/м*К

Пенополистиро
л
Пенопласт

0,2

0,018

0,04

2,0

-

0,037

Минеральная
вата

0,4

0,524

0,0390,047

Предел
прочнос
ти при
статисти
ческом
изгибе,
(кгс/м2)
Мпа
0.4 – 1.0

Прочност
ь
на
сжатие
при 10%
линейной
деформац
ии, Мпа,
Н/мм2,
0,25
–
0,50
- 0,05 - 0,20

Плотность, Диапазон
кг/м3,
в рабочих
пределах
температур
, 0С

0,07
0,20
0,01 0,015

15 - 35

0,08

28 - 45

100

от -50 до
+75
от -50 до
+70
–65,
+6000С

Рассмотрим на примере г. Запорожье материал пенопласт (формула 1,2).
Без утеплителя
(1)
С утеплителем
(2)
где
- коэффициент теплоотдачи внутренней и наружной стены
2
Вт/(м ×°С);
-толщина стены, м;
- коэффициент теплопроводности, Вт/мК
С утеплителем повышается температура в квартире порядка +2°С.
Стоимость тепловой энергии – 1005.13 грн за 1 Гкал без НДС .Следовательно
квартира 40 м2 платить за отопительный сезон 11127 грн, с утеплителем
снизится стоимость до 8 852 а это уже экономия 2275 грн.За ремотные роботы
чтоб утеплить одну торцевую стенку 4 500 грн(250 грн/ м2) .Окупиться за два
года.
Выводы: Без утеплительных работ начать экономить на отоплении
квартиры сложно. С точки зрений экономий самый лучший способ
пенополистирол, но не стоить забывать, и других критерий таких как:
теплопроводность
в
условиях
эксплуатации;
паропроницаемость;
воздухопроницаемость; сжимаемость; упругость (возвратимость);прочность
при растяжении и сжатии; гибкость.
Список литературы:
1.
СниП ΙΙ–12–77. Защита от шума. Нормы проектирования.
2.
СниП ΙΙ–3–79хх. Строительная теплотехника. Нормы проектирования.
3.
Державні будівельні норми України. Система стандартизації та нормування в
будівництві. ДБН А.1.1-1-93. Київ: Мінбудархітектури України, 1993.-10с.
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УДК 621.224
ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ПОТОКУ В
ПРОТОЧНІЙ ЧАСТИНІ ПОВОРОТНОЛОПАТЕВОЇ ГІДРОТУРБІНИ
Д.М. КОВШОВ1*, В.Е. ДРАНКОВСЬКИЙ2
1

магістрант кафедри «Гідравлічні машини», НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
професор кафедри «Гідравлічні машини», канд.техн.наук, НТУ «ХПІ», Харків,
УКРАЇНА
*email: bastet704@gmail.com
2

При розробці нових і вдосконаленні наявних проточних частин гідротурбін
в даний час все більшого значення набувають розрахункові дослідження із
застосуванням сучасних чисельних методів розрахунку тривимірних в'язких
течій рідини. В Україні більшість гідротурбін становлять ПЛ турбіни, тому
підвищення ефективності поворотнолопатевих гідротурбін, зокрема, проточної
частини - представляє важливу науково-технічну проблему, вирішення якої
призводить до необхідності удосконалення елементів проточних частин.
Дослідженням
просторового
потоку
в
проточній
частині
поворотнолопатевих гідротурбін присвячено багато наукових праць, таких
авторів як Русанов А. В., Сухоребрий П. М., Хорєв О. М., Потетенко О. В.,
Крупа Є. С., Рябова С. О. та інші. Проте, враховуючи тенденції розвитку теорії
проектування та розрахунку проточних частин поворотнолопатевих
гідротурбін, а також необхідність підвищення середньоексплуатаційного ККД,
питання залишається недостатньо розробленим. Метою дослідження є
підвищення ефективності поворотнолопатевих гідротурбін за допомогою
тривимірних методів розрахунку. Керуючись сучасними методами розрахунку
можна визначити енергетичні характеристики гідротурбіни (ККД) для різних
режимів роботи агрегату. Розрахунок тривимірної течії здійснюється за
допомогою спеціально розроблених пакетів програм. Серед них найбільш
відомими являються: CFX, Fluent, OpenFOAM, FlowVision, FlowER-U та інші.
Основними критеріями проведення чисельних досліджень є правильно
спроектована геометрія, задані початкові дані (тип розрахункової сітки, модель
турбулентності, граничні умови) та осереднені параметри течії в’язкої рідини.
Проаналізувавши отримані розрахунки, маємо інформацію щодо втрат
енергії та кінематичних характеристик потоку, які дають можливість змінити
проточну частину гідротурбіни шляхом її вдосконалення, створюючи найбільш
прийнятну проточну частину з високими енергокавітаційними показниками.
Список літератури:
1. Русанов, А.В. Математическое моделирование течения жидкости и анализ
характеристик потока в подводе гидротурбины ПЛ20 Кременчугской ГЭС / А.В. Русанов,
А.В. Линник, П.Н. Сухоребрый, О.Н. Хорев, А.В. Рябов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія:
Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 1(1044). –
С. 41-48.
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УДК 621.314
ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАБОТЫ УСТРОЙСТВО
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.
Д.О. КОРПИЧ 1*, В.В. ЗАМАРУЄВ 2
1

магистрант кафедри «Промислова і біомедична електроніка» , НТУ «ХПІ», Харків,
УКРАЇНА
2
керівник роботи професор кафедри «Промислова і біомедична електроніка», канд.
техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: denis.korpich@gmail.com

Целью данной работы является разработка микропроцессорной системы
управления и контроля ультразвукового излучателя и проверка возможности ее
реализации на базе микроконтроллера STM32.
Общая схема замещения УЗ излучателя и его основные характеристики
приведены на рис. 1. Исходя из схемы замещения и частотных характеристик
УЗ И видно, что излучатель имеет рабочую резонансную частоту,
определяемую эквивалентными параметрами резонатора (последовательная
ветвь на схеме). С учетом собственной емкости УЗ излучателя, потребляемый
на резонансной частоте ток не будет совпадать по фазе с питающим
напряжением. Для маломощных излучателей, состоящих из одной, двух
пъезокерамических шайб, фазным сдвигом можно пренебречь, но для мощных
систем с использованием более восьми шайб его необходимо учитывать.

Рисунок 1 – Схема замещения УЗ излучателя

Типовым решением измерения активной мощности излучателя является
неприрывное измерение тока и напряжения с последующим их перемножением,
сложением результатов перемножения в каждой точке и интегрированием за
период.
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Недостатком данного решения является то, что с ростом частоты
излучателя потребуется увеличивать частоту дескритизации соответсвенно. Для
этого понадобится быстрый двухканальный АЦП. При использовании
микроконтроллера STM32 мы имеем встроенный двухканальный АЦП, но
относительно медленный. Вероятней всего процесс дискретизации будет
занимать практически все процессорное время и дискретизация будет низкой,
что повлияет на точность выходных данных.
Так как в УЗИ форма тока и напряжения близка к синусоиде (рис. 2)
можно измерять только амплитудные значения тока и напряжения, и угол
сдвига между ними, что даст нам активную мощность.

Рисунок 2 – Сдвиг фаз тока и напряжения

В этом случае нет необходимости измерения сигнала на всем периоде, а
только на половине.
Во втором случае алгоритм программы будет следующим:
1.
Запуск АЦП;
2.
АЦП производит измерение тока и напряжения;
3.
по достижению максимального значения одной из величин
запускается таймер;
4.
по достижению максимального значения второй измеряемой
величины таймер останавливается. Время работы таймера и будет сдвигом фаз
между током и напряжением;
5.
вычисление максимальной мощности;
6.
сброс таймера.
Как видно этот способ позволяет более точно и более быстро измерить
активную мощность, не занимая все процессорное время.
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЯВИЩ
МЕТОДОМ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Д.С. КРАМАРЕНКО1*, С.Ю. ПЛЕСНЕЦОВ2
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магістрант кафедри ЭМБ, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
старший викладач кафедри ЭМБ, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: s.plesnetsov@gmail.com
2

Метод скінчених елементів (МСЕ) — числова техніка знаходження
розв'язків інтегральних та диференціальних рівнянь у частинних похідних
(ДРЧП).
Головною метою при розв'язанні часткових диференціальних рівнянь є
створення рівності, що апроксимує досліджувану рівність, і є число стабільною,
тобто помилки у вхідних даних і проміжних обчисленнях не акумулюються і не
спричиняють беззмістовних результатів. Для реалізації цього є багато способів,
кожен зі своїми плюсами та мінусами. Метод скінчених елементів є гарним
вибором при розв'язуванні ДРЧП, які описують складні середовища, при
змінності цих середовищ, коли бажана точність змінюється у різних ділянках
середовища, чи коли розв'язку не вистачає гладкості. Наприклад, при
моделювання фронтального розбиття машини є можливість збільшити точність
моделювання у важливіших зонах, таких, як передня частина машини, і
зменшити її при обрахунку того, що відбудеться із задньою частиною машини
(тим самим зменшивши ресурсоємність моделювання). Іншим прикладом може
служити моделювання погоди на Землі, при якому важливішою є погода над
сушею, ніж над безкраїми морськими просторами.
Особливості розрахунку задач МСЕ призводять до практичної
непридатності методу поза розрахунків за допомогою ЕОМ. Відповідно, метод
реалізований в рамках ряду програмних рішень, що випускаються різними
компаніями.
Найбільш популярними являються три программи:
1. ANSOFT Maxwell / ANSYS Maxwell (на сьогоднішній день - ANSYS
Electromagnetics Suite) - це ведуча програмна підтримка для моделювання
електромагнітних полів, що використовується для проектування та дослідження
двовимірних та тривимірних моделей, типу двигунів, датчиків,
трансформаторів та інших електричних та електромеханічних пристроїв різного
призначення. Точно розраховують статичне, гармонічні електромагнітні та
електричні поля, а також перехідні процеси у польових задачах.
2. COMSOL Multiphysics - це багатоплатформовий аналіз FEM-аналізу,
вирішення та багатофакторного моделювання, що дозволяє використовувати
звичайний фізичний інтерфейс та пов'язані системи рівнянь з приватними
похідними (PDE). і забезпечення IDE і уніфікованого робочого процесу для
електричних, механічних, рідких та хімічних застосувань. API для Java і
LiveLink для MATLAB може бути використаний для управління програмним
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забезпеченням ззовні, і той же API також використовується за допомогою
засобу редактора.
3. FEMM - безкоштовне рішення для кінцевого елементного моделювання
електромагнітних процесів. Дана ПО розглядає деякі граничні випадки рівнянь
Максвелла. Вирішуються проблеми магнетизму, які можуть розглядатися як
"низькочастотні проблеми", в яких потоки витікання можуть бути
проігноровані. Точки зміщення, як правило, мають відношення до проблем
магнетизму лише на радіочастотах. У аналогічному плані розв'язувач
електростатика розглядає зворотний випадок, в якому розглядається тільки
електричне поле, і магнітне поле знехтуване. FEMM також вирішує задачі
теплопровідності 2D / axysymmetricsteady-state. Ця проблема теплопровідності
математично дуже схожа з рішенням електростатичних задач.

а

б

в
Рис. 1 – Візуальний інтерфейс додатків для МСЕ-аналізу електромагнітних процесів
а - ANSYS Electromagnetics Suite; б - COMSOL Multiphysics; в – FEMM

Висновки. В нашому випадку ми будемо користуватися програмою для
кінцевого елементного моделювання електромагнітних процесів FEMM, через
те що вона відповідає усім нашим вимогам, а також е у безплатному доступі.
Список літератури:
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Галлагер P. «Метод конечных элементов. Основы» // Видовництво «МИР». 1984
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В теперішній час в умовах зростання дефіциту та росту цін на паливноенергетичні ресурси забезпечення потреб споживачів в тепловій енергії стає
дуже актуальним в Україні. Значна частина загальнодержавних витрат
енергоресурсів припадає на комунальний сектор. Отже задача підвищення
енергоефективності та зменшення витрат на споживання теплової енергії в цій
сфері, зокрема, в будівлях різного призначення, є найбільш актуальною. На
сьогодні проблема енергозбереження може бути вирішена як за рахунок
зниження теплових втрат, так і впровадження сучасних технологій генерації
тепла. Одними із ефективних видів техніки нетрадиційної енергетики є теплові
насоси, завдяки яким можливо використовувати поновлювану енергію і
забезпечувати будівлю тепловою енергією. Потенційний ринок застосування
теплових насосів тільки в будівлях бюджетної сфери України становить
близько 975 МВт встановленої теплової потужності, а еквівалент заміщення
природного газу в бюджетних будівлях з допомогою теплових насосів
становить 0,21 млрд. м3/ рік (0,18 млн. т.н.е. / рік) [1].
В якості об’єкта дослідження обрано дошкільній заклад на 100 місць, який
розташовано в кліматичних умовах Харкова. Метою дослідження є вибір
раціональної схеми теплопостачання для зменшення обсягів використання
закладом природного газу та витрат коштів бюджету на комунальні платежі.
Проаналізовано структуру теплових втрат будівлі та запропоновано заходи
з підвищення теплового захисту, відповідно до діючих норм будівництва. За
рахунок термореновації огороджувальних конструкцій існуючої будівлі теплове
навантаження можна зменшити мінімум на 27 %. Також розглянуто різні
варіанти джерел низькопотенційної теплоти для вибору найбільш раціональної
схеми теплопостачання з використанням теплового насосу. Найбільш
загальним критерієм оцінки ефективності запропонованого рішення є його
термін окупності. Так, для бівалентної системи теплопостачання з ґрунтовим
тепловим насосом та вертикальними зондами термін окупності склав 7,5 років,
що відповідає середньому показнику в цій сфері.
Список літератури:
1. Национальная ассоциация Украины по тепловым насосам. Мнения экспертов //
Тепловые насосы сегодня. Информационный бюллетень. – 2016. – №1. – С. 5.
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Стратегія України в електроенергетиці, з урахуванням наявності в нашій
країні достатніх запасів уранових руд, передбачає збереження й подальший
розвиток ядерної енергетики. Передбачається продовження роботи діючих
енергоблоків АЕС, будівництво нових атомних енергоблоків, збільшення
видобутку уранових руд, створення ядерно-паливного виробництва, робота з
відпрацьованим ядерним паливом, і радіоактивними відходами. Атомна
енергетика продемонструвала свою економічну конкурентоздатність у багатьох
країнах. Технологічний прогрес є основним чинником у визначенні
майбутнього атомної енергетики, особливо це стосується одержання
можливості експлуатувати атомні станції у змінних режимах. Потрібні ретельні
міжнародні наукові дослідження й розробки для підтримки технологічного
прогресу.
Метою роботи є дослідження пристроїв захисту електричної частини
власних потреб на існуючих АЕС, виявлення недоліків у порівнянні з
сучасними розробками, формування критеріїв оцінки доцільності установки
пристроїв.
Від надійності живлення системи власних потреб електричних станцій
залежить сталість та безпека технологічного циклу генерації електричної
енергії. Особливо це стосується атомних електричних станцій з огляду на те, які
наслідки для оточуючого середовища можуть бути через аварійні ситуації. В
електричній частині станцій можуть виникати ненормальні або аварійні
режими, які приводять до появи аварійних струмів і супроводжуються
зниженням напруги, що у свою чергу порушує або зупиняє роботу споживачів
електроенергії. Безперервна робота електроустановок можлива тільки за
наявності ефективних захисних пристроїв, які реагують на порушення
нормальної роботи і вчасно відключають пошкоджені елементи від
непошкоджених. Таким чином, задача модернізації системи захисту власних
потреб атомної електричної станції є вкрай актуальною.
Список літератури:
1.
Чернобровов, Н.В. Релейная защита энергетических систем: Учеб. Пособие для
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Медичні озонатори створюють фармакологічну речовину, таку як озонокиснева суміш (ОКС), для отримання лікарського ефекту якої необхідне точне
встановлення параметрів.
Математичне моделювання генерації озону для визначення як
конструктивних особливостей так і фармакологічних якостей дає можливість
проаналізувати параметри газорозрядної камери та системи живлення. Основні
параметри газорозрядної камери (геометричні розміри камери L, H; ефективна
площина електродів S; діелектрична проникність діелектрика εB та повітряного
зазору εG; товщина діелектрика DB; ширина повітряного зазору DG) та системи
живлення (форма напруги (синусоїдальна, імпульсна); амплітуда напруги U;
частота напруги f; тривалість імпульсу  ) які впливають на генерацію озону.
Окрім наведених параметрів на генерацію озону також впливають фактори при
яких здійснюється робота генератора (витрата газу V; температура повітрянокисневої суміші T; коефіцієнти генерації KGEN та розкладу озону KDIS; час
генерації озону t; рівень вологості повітряно-кисневої суміші NHUM).
Велика кількість параметрів, що впливають на генерацію озону, виключає
можливість використання аналітичних рівнянь. Це пов’язано з тим, що ряд
параметрів мають залежність один відносно одного, та потребують
ітераційного моделювання. Проаналізувавши параметри можна зробити
висновки впливу кожного з них на сукупну кількість озону та описати виразом:

П

L  H  S   G   B  f U   KGEN
.
DB  DG V  T  N HUM  K DIS

(1)

Регулювання окремими параметрами для збільшення кількості озону
може призвести до його зменшення, тому слід комплексно підходити до
керування роботою генератора. Запропонована модель дозволить змоделювати
роботу генератора при генерації озону та визначити оптимальні шляхи для
створення керованої системи отримання потрібної концентрації ОКС.
Список літератури:
1. Сокіл, Є. І. Про особливості регулювання концентрації озону в медичному озонаторі
/ Сокіл Є. І., Кіпенський А. В., Лашин А. А. // Харків: ХМАПО. – 2002. – С. 229-231.
2. A.V. Kipenskiy, V.V. Kulichenko, N.V. Mahonin. “Pneumatic electromechanical system of
flow control ozone-oxygen mixture in medical ozone generator,” Problems of automated electric
drive.Theory and practice. Special issue, Kharkiv: NTU “KhPI”, 2013, pp. 186 – 188.
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Питання економного використання всіх видів енергії і підвищення
економічності роботи систем електропостачання є важливою державною
проблемою.
Електроенергія, як особливий вид продукції, володіє певними
характеристиками, що дозволяють судити про її придатність в різних
виробничих процесах. Сукупність таких характеристик, при яких приймачі
електроенергії здатні виконувати закладені в них функції, об'єднані під
загальним поняттям якості електроенергії.
Україна має потужні ресурси вітрової енергії: річний технічний
вітроенергетичний потенціал дорівнює 30 млрд. КВт·год. В результаті обробки
статистичних метеорологічних даних по швидкості і повторюваності швидкості
вітру проведено районування території України по швидкостях вітру і
визначено питомий енергетичний потенціал вітру на різній висоті відповідно до
зон районування.
В умовах України за допомогою вітроустановок можливим є використання
15 ÷ 19% річного обсягу енергії вітру, що проходить крізь перетин поверхні
вітроколеса. Очікувані обсяги виробництва електроенергії з 1 м2 перетину
площі вітроколеса в перспективних регіонах складають 800 ÷ 1000 кВтг / м2 за
рік. Застосування вітроустановок для виробництва електроенергії в
промислових масштабах найбільш ефективно в регіонах України, де
середньорічна швидкість вітру> 5 м / с: на Азово-Чорноморському узбережжі, в
Одеській, Херсонській, Запорізькій, Полтавській області та в районі Карпат.
За допомогою експериментальних досліджень виконано розрахунок
підвищення енергоефективності гірничодобувного підприємства за рахунок
вітростанцій малої та середньої потужності. Проведено аналіз використання
електроенергії з будівництвом вітроелектростанцій на базі вироблення
кар'єрних копалин, і з використанням електроенергії з мережі.
В результаті вітроенергетика в Україні не може замінити традиційну
енергетику. Вона може тільки доповнити її. Для цього необхідно мати
традиційну генеруючу потужність, яка покриває всю навантаження споживачів.
Що і було потрібно в моєму проекті.
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Overvoltage is an abnormal mode of operation in electrical networks. It is the
excessive increase in the stress values above the permitted values for phase electrical
network, which is dangerous for the equipment elements of the network segment. To
protect the equipment from possible overvoltage in electrical installations used
protective equipment such as non-linear surge arresters.
Non-linear surge arresters it is a column of varistors. Typical structure of zinc
oxide varistor shown in Fig. 1.

Fig. 1 typical structure of the varistor ceramic based on ZnO

The arrows in the figure shows the range of the conductivity in the structure of
the varistor. As the figure shows the structure of each of the varistor is unique, so
each of them has unique properties.
As a result, comparing the current voltage characteristic of the varistor from
different manufacturers shows a significant difference in the magnitude of the voltage
at which they begin to show the non-linear properties. This is due to different content
of impurities in the zinc oxide or technology generation varistors.
All varistors are marked on one end. Usually varistors are focused label side up.
If the varistor target marking down his сurrent voltage characteristic change. It was
measured сurrent voltage characteristic varistors oriented marking to each other and
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having different orientation to each other. Comparison of measurements сurrent
voltage characteristic varistors shown in Fig. 2.
I, mA
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,6000

U/Uнр
0,7000

Fig. 2 Typical сurrent voltage characteristic differently oriented varistors.
1 - varistors oriented labeling to meet each other; 2 - varistors oriented label side up.

Fig. 2 clearly shows that there is a significant difference between the flowing
currents we varistor for different oriented varistors. This phenomenon can be called
the effect of the orientation of varistors. The difference currents differently oriented
varistors allows to adjust the parameters of the arrester in the production and greatly
improves its energy performance.
Today there is a large number of works to study the characteristics of zinc oxide
ceramics. However, it is quite difficult to determine the parameters of the surge
arrester as a whole, as each manufacturer has its own technology for their
development. This leads to large discrepancies in the parameters. Therefore, there is a
need to conduct experimental studies of non-linear surge arresters. This will allow
study сurrent voltage characteristic in more detail and can help in it choice.
As a result, structure of each varistor is unique. The current voltage
characteristics of surge arresters depends on the orientation of the varistor effect.
Necessary studies of surge arrester parameters of different manufacturers in order to
determine сurrent voltage characteristics, which will increase the reliability of surge
arrester and electrical networks in general
References
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На основі аналітичного огляду літературних джерел інформації, було
встановлено, що питання підвищення маневреності існуючих малих ГЕС зі
збереженням високих показників надійності потребує детальної розробки.
Об’єктом дослідження була обрана Краснооскільська ГЕС, що
розташована в Харківській області. ГЕС відноситься до станцій приплотинного
типу. Потужність станції становить 3 680 кВт. Середньорічний виробіток
електроенергії на початку склав 15 млн кВт/год, а після модернізації 20 млн
кВт/год. ГЕС має площу водосховища 122,6 км2 та достатньо велику площу
прилеглої території, що, в свою чергу, дозволяє модернізувати станцію за
допомогою встановлення вітрогенераторів та сонячних модулів. [1]
Сформована та досліджена наукова задача – підвищення маневреності
малої ГЕС шляхом включення в єдиний енергокомплекс вітропарку та сонячної
електростанції. Створення гібридної електростанції з використанням
накопичувачів електричної потужності великої ємності дозволяє покращити
надійність та гнучкість роботи всієї новоутвореної системи. Забезпечення
можливості централізованого керування об’єктом у реальному часі,
враховуючи зовнішні умови, а саме, рівень світового та вітрового потоків,
сезонність та добовий графік споживання електроенергії. [2]
В докладі обговорюються варіанти створення гібридної станції, аналіз
сучасного обладнання, що може бути застосоване для досягнення цілей,
поставлених в даній роботі. Особлива увага приділяється розрахункам
оптимальних параметрів вітроагрегатів, сонячних панелей та електрохімічних
накопичувачів великої потужності. Проведений розрахунок потужності, що
може вироблятись на Краснооскільській ГЕС у комплексі гібридної станції.
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Вентильно-індукторні машини почали застосовуватися в різних галузях
сучасного світу порівняно недавно приблизно з 1980 року. Але незважаючи на
їх суттєві переваги порівняно з традиційними машинами вони все ще не
знайшли широкого застосування. Однією із причин, які ускладнюють
застосування вентильно-індукторних машин, є складності управління
режимами роботи машини за допомогою датчиків положення ротора. Тому
актуальним є прагнення спростити конструкцію, знизити вартість приводу,
збільшити надійність вентильно-індукторних двигунів шляхом відмови від
датчика кутового положення ротора та переходу до систем бездатчикового
управління для оцінки кутового положення ротора.
У цьому напрямку опубліковано велика кількість наукових праць у
вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Метою роботи є представлення результатів аналізу різних способів
управління вентильно-індукторними двигунами без датчиків положення ротора,
що розглядаються в різних виданнях.
Було розглянуто 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук, 2 патенти, 1 монографія та 4 статті, з яких дві статті із
зарубіжних журналів. Для авторів найбільший інтерес представили наступні
роботи [1 – 4]. В усіх цих роботах розглянуті методи управління вентильноіндукторними двигунами без датчиків положення ротора, в основі яких лежить
аналіз величини потокозчеплення

розрахунок кривої намагнічування, і виконання комутації при виході на
необхідну криву намагнічування. В формулі позначено U – напруга живлення,
R – електричний опір фази, i – струм фази, t – час. В роботах [1,2] криві
намагнічування у вигляді таблиць внесені в мікропроцесор. В роботі [1]
розглянуто машину в режимі двигуна, тому внесена одна таблиця, а в роботі [2]
машина працює в режимі двигуна і в режимі генератора і тому внесено в
мікропроцесор дві таблиці. В роботі [1] за базовий вибрано режим одиночної
бездатчикової комутації, у якому вичисляється миттєве значення
потокозчеплення в робочій фазі і порівнюється з заданим значенням
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потокозчеплення. Застосування одиночної комутації звужує можливості
управління режимами вентильно-індукторного двигуна.
В роботі [3] залежність потокозчеплення від струму та кута положення
ротора представлено у вигляді формул, що спрощує визначення положення
ротора.
Метод застосований в роботі [4] заснований на вимірюванні показників
неробочої фази і це не обмежує застосування способів управління режимами.
В роботі [5] розглянуто метод ідентифікації кутового положення
елементами штучного інтелекту. Даний метод полягає у виділенні частотних
образів струмів за допомогою дискретного перетворення Фур'є, потім за
допомогою штучних нейронних мереж визначення по частотним образам
поточного кутового положення ротора вентильно-індукторних машин.
Перевагами даного методу є: можливість застосовувати метод до вентильноіндукторних машин будь-яких конструкцій, працездатність у великому
діапазоні швидкостей.
Недоліком даного методу є те, що для управління кожним типом
вентильно-індукторних машин необхідно провести об'ємну процедуру навчання
штучної нейронної мережі, при цьому навчальна вибірка повинна бути досить
об'ємною і представницькою.
Бездатчиковий вентильно-індукторний електропривод має великі
перспективи застосування. Використання даного приводу дозволить не тільки
значно знизити його ціну а й дозволить підвищити надійність електроприводу.
При цьому сучасні системи управління електроприводами і сучасна елементна
база дозволяють вирішити проблеми, які в минулому утруднювали
застосування даних приводів.
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Підвищення пропускної здатності безпроводових мобільних пристроїв є
однією з основних вимог на шляху розвитку сучасних інформаційних
технологій. Реалізація цієї мети стало можливим за рахунок використання над
широкосмугових сигналів, основу яких складають надкороткі імпульси із
тривалістю, що не перевищують одиниці наносекунд [1]. Зазвичай шумоподібні
сигнали мають форму ідеалізованих гаусівських моноциклів, основна частина
спектру випромінювання яких знаходиться в діапазоні частот від 1 до 7 ГГц [3].
В основу технічних рішень покладено процес передачі малопотужних
кодованих імпульсів в дуже широкій смузі частот без несучої частоти. Так до
ефіру випромінюють не гармонічне коливання, а надкороткий імпульс,
тривалість якого може коливатися у межах від 0,2 до 2 нС. При цьому період
імпульсної послідовності знаходиться у межах від 10 до 1000 нС. Середній
період повторення імпульсів визначає швидкість передачі інформації.
Наприклад, коли період повторення імпульсів складає 10 нС., максимальна
швидкість передачі складе 100 Мбит/С. У цьому випадку інформація кодується
за допомогою часової позиційно-імпульсної модуляції, суть якої у наступному.
Використовуючи часовий зсув імпульсу у послідовності відносно його
штатного розміщення вперед, задається «0», а назад – «1». Причому часовий
інтервал зсуву не перевищує чверті тривалості імпульсу. Метод часової
позиційно-імпульсної модуляції припускає кодування одного інформаційного
біту послідовністю багатьох імпульсів, наприклад, 200 імпульсів на біт
інформації. Так у послідовності імпульсів, тривалістю 0,5 нС. з міжімпульсним
інтервалом 100 нС., послідовність імпульсів, які надійшли на 100 пС. раніш
штатного положення, являють собою «0», а пізніше на 100 пС. ідентифікують
як «1». У той же час для розподілення каналів передачі інформації здійснюють
додаткове кодування. При цьому кожна з імпульсних послідовностей додатково
зсувають на час, тривалість якого пропорційна поточному значенню деякої
псевдовипадкової послідовності. Слід також зазначити, що розподіл каналів
здійснюють із застосуванням часових стрибків, а величина часового зсуву на
декілька порядків вища, ніж часовий зсув, який виникає під час здійснення
часової позиційно-імпульсної модуляції. Застосування такого типу модуляції
вирівнюває спектральну характеристику, формуючи окремі канали
безпроводового зв’язку та захищаючи їх від завад. В результаті спектр сигналу
суттєво вирівнюється та стає шумоподібним.
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Формування випромінювання електромагнітної хвилі широкосмугового
сигналу у вільний простір накладає певні обмеження на конструкції антенних
систем. Проведений аналіз конструкцій антенних систем показав, що найбільш
придатним для досягнення поставленої мети є антенний елемент, який являє
собою антенну із розширяючою щілиною (Tapered Slot Antenna – TSA) [2].
Використання шумоподібних сигналів дозволяє отримати низку переваг,
які неможливо досягнути традиційними методами. Зокрема це стосується
підвищенню показників якості обслуговування абонентів мобільного зв’язку
таких, як збільшення кількості абонентів. Розширення смуги каналу зв’язку та
перехід до каналів із надширокою смугою частот дає можливість практично
необмеженого збільшення числа каналів зв’язку. Попередньо здійснивши між
абонентами розподіл сигналів, їх частоти та виду модуляції, реалізується
зв’язок між абонентами без їх взаємного прослуховування та взаємних завад.
Найважливішим критерієм, який характеризує ефективність системи
безпроводового зв’язку, є висока потенційна питома щільність передачі даних
на один квадратний метр робочої зони. На сьогоднішній день цей показник
сягає значення 1 Мбит/с/ . Крім того, застосування коротких імпульсних
сигналів запобігає виникненню міжсимвольних спотворень завдяки тому, що
енергія прийнятого імпульсу практично завжди встигає повністю згаснути до
моменту надходження його наступної копії. При цьому також зменшується
рівень
спотворень
інформаційних
сигналів,
що
викликані
його
багатопроменевим розповсюдженням. Таким чином, системи малої потужності,
які застосовують шумоподібні сигнали, здатні передавати інформацію
всередині приміщень та об’єктів із складною архітектурою. Для таких сигналів
притаманна низька ймовірність виявлення як самого факту тимчасового
утворення каналу, так і можливість здійснення несанкціонованого доступу до
інформації, яка циркулює в каналі зв’язку. Крім того, операторам мобільного
зв’язку немає сенсу в отриманні ліцензії на работу на вже занятому
радіочастотному діапазоні. Сумісна одночасна беззавадова робота в одному
частотному діапазоні як традиційних вузькосмугових систем зв’язку, так і
систем зв’язку із шумоподібними сигналами обумовлена тим, що рівень
інформаційного сигналу не перевищує рівня шуму в робочому діапазоні частот.
У той же час зниження потужності і рівня електромагнітного випромінювання,
дозволяє гарантовано забезпечити виконання вимог електромагнітної
сумісності на усіх етапах розробки і реалізації систем мобільного зв’язку.
Список літератури:
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Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до технически и
экономически обоснованного уровня – одно из важных направлений
энергосбережения. На сегодняшний день из-за многократного удорожания
энергоресурсов их доля в себестоимости продукции для предприятия резко
возросла и по электроэнергии составляет примерно 20-25%. Высокая стоимость
электроэнергии обусловила в последние годы кардинальное изменение
отношения к организации учета электроэнергии, снижению потерь в сетях
предприятия, экономии в технологических процессах.
Мероприятия по снижению потерь мощности делятся на три группы:
организационные, технические и мероприятия по совершенствованию систем
расчетного и технического учета электроэнергии.
Были проанализированы мероприятия по совершенствованию систем
расчетного и технического учета электроэнергии. Выполнен расчет потерь
мощности и электроэнергии в трансформаторах главных понизительных
подстанций и линиях электропередач 110 кВ предприятия [1].
Выявлено, что предприятие потребляет большое количество реактивной
электроэнергии. Это связано с большим количеством асинхронных
электродвигателей и малонагруженных понижающих трансформаторных
подстанций 6/0,4 кВ, а также недостаточной компенсацией реактивной
мощности. Трансформаторы ГПП имеют место низкий коэффициент загрузки.
Также был выполнен расчет и анализ потребления электроэнергии по всем
подстанциям 6/0,4 кВ.
Для снижения потерь электроэнергии в сетях предприятия рекомендуются
следующие мероприятия: совершенствование учета электроэнергии,
регулирование суточного графика нагрузки, установка автоматических
конденсаторных батарей по стороне 0,4 кВ.
При расчете эффективности установки на подстанциях 6/0,4 кВ батарей
статических конденсаторов рассчитаны потери мощности в питающей сети до
и после установки конденсаторов, ожидаемая экономия электроэнергии.
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Под кондиционированием воздуха понимается не только его
температурные характеристики, но и его характеристика влажности. Если
современные продвинутые сплит-системы могут, как охлаждать воздух, так и
нагревать, а также увлажнять, или осушать, то в простых сплит-системах
основное внимание уделяется температурному параметру и никак не
регулируется влажность. На бытовых кондиционерах мы получаем
охлажденных воздух, но как он изменяет влажность не совсем понятно.
Поэтому снижение температуры и изъятие части влаги может не приводить к
изменению влажности, либо может приводить как к снижению, так и к
повышению влажности. Воздух из кондиционера выходит с температурой выше
точки росы и если смотреть на температуру выходящего воздуха, то он не
охлаждается до точки росы, и тогда влага из него выделяться не должна, но как
показывает практика, при работе кондиционера всё равно конденсируется
влага.
В процессе обработки воздуха, когда он проходит через испаритель, он
неоднороден, то есть он охлаждается по-разному, часть воздуха, которая идет
вдали от панели не охлаждается, а часть, которая соприкасается с панелями,
охлаждается до температуры панели. Эти части смешиваются, и в результате
смешивания получаем на выходе ту температуру, которую мы наблюдаем. Это
делается для того, чтобы оценить, сколько влаги из этого воздуха уходит.
Также существуют санитарные нормы и правила микроклимата в
производственных помещениях и в жилых зданиях.
Работа посвящена тому, как это кондиционирование будет отображаться
на влажности воздуха, в силу того, что из воздуха кондиционер часть влаги
изымает, так как температура снижается, то какая будет относительная
влажность воздуха не понятно. Была создана модель, которая представляет
собой систему уравнений материального и энергетического баланса и
уравнений параметров влажного воздуха.
На основании данной математической модели был создан алгоритм и
разработана программа для пакета MathCad, которая состоит из системы
уравнений упомянутых выше. С помощью этой программы можно рассчитать
равновесную температуру и влажность воздуха, которая получается в
помещении.
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Бурхливий розвиток енергетики, що супроводжувався пуском нових
потужних електростанцій та збільшенням протяжності ліній електропередачі
(ЛЕП), створив новий штучний фактор навколишнього середовища –
електромагнітні поля промислової частоти (ЕМП ПЧ). З введенням в дію ЛЕП
надвисокої напруги в їх робочих зонах, поблизу відкритих розподільних
пристроїв (ВРП) та на підстанціях (ПС) створюються настільки інтенсивні
ЕМП ПЧ, що навіть при невеликих експозиціях вони можуть негативно
впливати на стан здоров'я працюючого персоналу.
Одними з перших дослідження впливу на людину ЕМП ПЧ були проведені
радянськими вченими в середині 60-х років 20-го сторіччя. При вивченні стану
здоров'я осіб, що піддавалися виробничим впливу ЕМП ПЧ при обслуговуванні
ПС та повітряних ЛЕП напругою понад 220 кВ, вперше були відзначені зміни
стану здоров'я. Так, у персоналу, обслуговуючого підстанції напругою 500 кВ,
відзначалася наявність скарг неврологічного характеру (головний біль,
підвищена дратівливість, стомлюваність, млявість, сонливість), а також
порушення діяльності серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту.
Зазначені скарги супроводжувалися функціональними змінами нервової і
серцево-судинної систем та зміною складу периферичної крові.
В літературі останніх 15 років [1,3] велика увага приділяється новому
аспекту проблеми – канцерогенному впливу ЕМП ПЧ. При епідеміологічних
дослідженнях виробничих контингентів приблизно в 50 % робіт виявлено
збільшення ризику розвитку лейкемії і пухлини мозку у персоналу,
обслуговуючого електроустановки (ЕУ), генеруючі ЕМП ПЧ. Та при оцінці
ризику розвитку лейкемій у населення, що мешкає поблизу ЛЕП та інших ЕУ,
що створюють підвищені в рівні МП ПЧ, лише у 20 % робіт відзначено
підвищення ризику розвитку лейкемії. У зв'язку з зазначеним питання про
можливий канцерогенний вплив ЕМП ПЧ на людину залишається відкритим.
Згідно сучасним уявленням, основну небезпеку ЕМП ПЧ для організму
представляє вплив наведеного електричного струму на збудливі структури
(нервова, м'язова тканина). Ступінь впливу визначає щільність наведеного в тілі
вихрового струму. При цьому для електричних полів (ЕП) розглянутого
діапазону частот характерно слабке проникнення в тіло людини, для магнітних
полів (МП) організм не є перешкодою і вони повністю пронизують його.
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Щільності наведеного струму (j) може бути розрахована за формулами:
для ЕП – j = к* f * Е, де f – частота; Е – напруженість ЕП; к – коефіцієнт,
що розрізняються для різних тканин;
для МП – j = π * R * ơ * f * В, де В – магнітна індукція; ơ – провідність
тканини; R – радіус біооб'єкту.
Залежність біоефектів від щільності наведених ЕП та МП ПЧ (таблиця 1)
покладена в основу розроблених за завданням ВООЗ міжнародних тимчасових
рекомендацій з ПДУ ЕП та МП ПЧ 50/60 Гц (ICNIRP, 1994).
Таблиця 1 – Вплив електромагнітних полів ЛЕП на людину від щільності
прохідного струму.
Щільність струму, мА/м2
1 – 10
10 – 100
100 – 1000
> 1000

Ефекти впливу
Мінімальні ефекти, що не
представляють небезпеки для людини
Виражені ефекти – зорові і з боку
нервової системи
Стимуляція збудливих структур,
можливо несприятливий вплив на здоров'я
Можливі екстрасистолія, фібриляція
шлуночків серця (гостре ураження)

Останніми дослідженнями [4] встановлено, що серед робітників, які
обслуговують ВРП і ЛЕП, значно частіше виявляються неврастенічні синдроми
та вегетативні дисфункції. Частота виявлення та ступінь визначеності цих
порушень чітко корелюють з напруженістю ЕМП ПЧ і тривалістю його впливу.
Навіть короткочасне перебування в зоні дії ЕМП ПЧ напруженістю більше 10
кВ/м супроводжується погіршенням самопочуття працюючих. Суб'єктивні
розлади з'являються вже на першому році роботи, а частота їх зростає по мірі
збільшення стажу роботи в зоні дії ЕМП ПЧ.
Проаналізувавши результати дослідів та спостережень впливу ЕМП на
працівників об’єктів електроенергетики можна зробити висновок про наявність
певної кореляції між впливом електромагнітних полів, створюваних лініями
електропередачі та захворюваністю працівників електроенергетичної сфери.
Тому є вкрай необхідним подальше вивчення зазначеного негативного впливу
та розробка ефективних засобів захисту від нього.
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В електроенергетиці країни на даний час стався якісний стрибок в
технології розробки та випуску високовольтних комутаційних апаратів, які
прийшли на зміну масляним і повітряним вимикачам. Це комутаційні апарати з
використанням в якості ізоляційного і дугогасильного середовища вакууму або
елегазу, так звані вакуумні та елегазові вимикачі.
Елегазовий вимикач - один з найсучасніших типів високовольтних
вимикачів. Як середовище для гасіння дуги в них використовується
шестифториста сірка (SF6, елегаз), яка має велику електричну міцність і
відмінні дугогасильні властивості.
Що стосується вимикачів високого, надвисокого і ультрависокої напруги
(від 110 до 1150 кВ), елегазові вимикачі в технічно розвинених країнах
практично витіснили всі інші типи апаратів.
Підвищення надійності - одна з основних задач в області комутаційної
апаратури. Надійність обладнання залежить як від своєчасної розробки апаратів
нових поколінь, так і від своєчасної заміни застарілих апаратів в експлуатації.
Інше важливе завдання - зниження масогабаритних характеристик і
матеріаломісткості апаратів, зменшення їх числа за рахунок використання
прогресивних технічних рішень. При цьому виконання цього завдання не
повинно призводити до зниження надійності обладнання.
До важливих можна віднести і завдання зниження експлуатаційних витрат,
створення практично без обслуговування протягом всього терміну служби
обладнання. У світі посилюються вимоги по екологічній чистоті обладнання, і
рішення, які раніше вважалися прийнятними, сьогодні піддаються перегляду. У
багатьох випадках завдання забезпечення екологічної чистоти виходить на
перший план.
Інтенсивне використання вакуумної та елегазової апаратури обумовлено
тим, що в даний час поки не знайдено способів ефективного дугогасіння,
здатних конкурувати з дугогасінням в елегазі або вакуумі. Рівень розвитку
напівпровідникової техніки і надпровідних пристроїв в даний час такий, що
апарати з використанням напівпровідникових приладів і надпровідності не
можуть конкурувати з традиційними апаратами на основі елегазу і вакууму.
Однак у світі в цих напрямах розгорнуті серйозні роботи, і можна
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прогнозувати, що поява альтернативних апаратів є справою недалекого
майбутнього.
Основні переваги елегазового обладнання визначаються унікальними
фізико-хімічними властивостями елегазу: при атмосферному тиску електрична
міцність елегазу в 3 рази вища, ніж у повітря, а вже при тиску елегазу 0,3-0,4
МПа його електрична міцність вища, ніж у трансформаторного масла;
вимикаюча здатність елегазових комутаційних апаратів при однакових умовах
на 2 порядки вища, ніж у повітряних вимикачів.
Зараз за кордоном провідні фірми практично повністю перейшли на випуск
комплектних розподільних пристроїв з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) і
елегазових вимикачів для відкритих розподільчих пристроїв (ВРП) на класи
напруг 110 кВ і вище, а також вакуумних вимикачів на напругу 6-35 кВ (з
досить великою часткою елегазових вимикачів і КРПЕ).
Застосування на середні класи напруги елегазової або вакуумної апаратури
визначається як історичними умовами створення технологічних баз, так і
техніко-економічними показниками при виробництві та експлуатації. Кожне із
зазначених видів обладнання має свої переваги. Якщо вакуумні апарати
вимагають менш потужні приводи і мають, як правило, більш високий
комутаційний ресурс, то елегазові вимикачі при комутаціях створюють менші
перенапруги і, відповідно, полегшують роботу ізоляції іншого енергетичного
обладнання. Тому говорити про перевагу того чи іншого типу обладнання на
середні класи напруги недоцільно, чого не скажеш про високі, надвисокі і
ультрависокі напруги (від 110 кВ до 1150 кВ), де перевага практично повністю
належить елегазу.
Розроблені високовольтні вимикачі (ВВ) на напругу 10 і 35 кВ
використовуються на підстанціях розподільних мереж, а також в різних галузях
промисловості:

в металургійному виробництві;

в електрообладнанні нафтогазового і хімічного виробництва;

на ВРП районів електричних мереж та інших енергопідприємств;

на тягових підстанціях електрифікованих залізниць і метрополітену;

в електрообладнанні для відкритих гірських робіт для потужних
екскаваторів, комплектних трансформаторних підстанцій (КТП);

в конденсаторних установках на напругу 6-10 кВ і т.д.
В цілому можна вважати, що частка елегазового обладнання на середні
класи напруги на світовому ринку становить 20-30% від усього числа
необхідних комутаційних апаратів. Хоча переваги елегазових апаратів
очевидні, повний перехід на їх використання займає не один рік і не одне
десятиліття.
Список літератури:
1. Агафонов Г. Е. Электрические аппараты высокого напряжения с элегазовой
изоляцией / Г. Е Агафонов, И. В. Бабкин и др. // - Санкт-Петербург: Энергоатомиздат. 2002. 727 с.
2. «Новости электротехники», информационно-справочное издание, №6 (54) 2008г.
94

Матеріали конференції, 2018 Ч.2.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 621.316.542:621.311.4
ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ НА ТЯГОВІЙ ПІДСТАНЦІЇ
ЗМІННОГО СТРУМУ
А.В. МОСТОВИЙ 1*, Г.В. ОМЕЛЯНЕНКО 2
1

магістрант кафедри електричного транспорту та тепловозобудування, НТУ «ХПІ»,
Харків, УКРАЇНА
2
професор кафедри передачі електричної енергії, канд. техн. наук, доцент, НТУ «ХПІ»,
Харків, УКРАЇНА
*
email: mostovoy.95@ukr.net

Довгий час існували запобіжники тільки одноразової дії, проте вже
розроблені і деякими фірмами випускаються запобіжники багаторазової дії, так
звані «вічні» запобіжники. Основним елементом конструкції звичного
запобіжника є плавка вставка. При великому струмі вставка плавиться і
відбувається розрив електричного ланцюга.
Запобіжники характеризуються номінальною напругою, номінальним
струмом плавкої вставки, номінальним струмом запобіжника, номінальним
струмом відключення і захисною ампер-секундною характеристикою.
Запобіжники на напругу понад 1000 В використовують для захисту
трансформаторів напруги в розподільному пристрої 10 кВ.
Запобіжники перевіряються по напрузі установки Uн > Uн уст. В
розглянутому розподільному пристрої встановлені запобіжники ПКН:
запобіжник кварцовий для трансформаторів напруги на напругу 10 кВ.
Для ВРП 110 кВ, 27,5 кВ, 10 кВ обрано збірні шини і відгалуження від них
з гнучкого дроту марки АС.
Перетин гнучких шин і струмопроводу перевіряється:
по тривало допустимому струму
I раб. макс  Iдл.доп ;
(1)
по допустимій термічній дії струму короткого замикання
q мин 

1
ВК  q ,
С

(2)

де C = 88 [1,с. 238].
Згідно ПУЕ на динамічну стійкість при струмах короткого замикання
повинні перевірятимуться гнучкі шини РУ при потужності короткого
замикання на них при напрузі 110 кВ 4000  3030 МВА в нашому випадку
потужність короткого замикання менше 4000 МВА, тому збірні шини 110 кВ на
електродинамічну стійкість не перевіряються.
Список літератури:
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As electric systems are increasingly being transformed into systems that are
automatically regulated and controlled by complex systems, experiments are done to
create new methods of developing systems for automatically regulating the excitation
of synchronous generators. The technical necessity and economic feasibility of
automatic regulation of generator excitation are due to specific features of the process
of electricity production and distribution. Automatic regulation of excitation (ARE),
in addition to maintaining a given voltage level on the outputs of generators, should
provide static stability of the transmission; damping of small and large oscillations, as
well as prevent disturbance of dynamic stability of the system [3].
In order for ARE to solve their tasks adequately, it is necessary to choose the
type of excitation regulation system, the law of regulation and control parameters. In
general, all the existing systems of automatic excitation regulation have a rigid
deterministic control algorithm. At the same time, the generator and its excitation
system, which are considered as a research object, operating in the power system, can
change their parameters depending on the circuit-mode situation. Different modes
require different configurations through stabilization channels, that is adaptation to
the work conditions of the generator, to ensure the best quality of regulation and
stabilization. In a rigid structure, one needs to calculate or experimentally select some
compromised settings of ARE that will provide satisfactory quality in all modes [4].
The excitation system of the synchronous generator consists of a rotor winding
of the generator, a DC voltage source, which is connected to the rotor winding, and
the switching equipment. The source of the constant voltage and current of the
generator excitation is called the exciter. The excitation system should provide:
- required power of excitation both in normal operational and in emergency
modes;
- change of the rotor current of the generator according to the given law with
automatic or manual adjustment of excitation;
- the maximum possible rate of growth of the rotor current, which is especially
important for powerful generators of power plants, which are connected with the
power system by long transmission lines.
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At present, the main types of excitation used in synchronous generators are
thyristor independent excitation, thyristor self-excitation, and diode-thyristor
excitation without brushes with a guided thyristor converter [1-2].
The automatic regulators are connected to the secondary windings of the
primary transformers of the voltage of the synchronous generator or the generator of
excitation. In addition to automatic regulation of excitation, the automatic regulators
perform the following functions:
- they support the tension of the power plant;
- they support the given generating reactive power of the generator;
- they provide maximum possible transmission capacity, static and dynamic
stability of the power system, and relay forcing of excitation.
The main technological functions of the regulators are:
- the implementation of the initial excitation;
- alignment of the operating values of generator voltage and power plant buses
when it is turned on by the method of precise automatic synchronization;
- provision of charging mode of the transmission line;
- automatic unloading of the generator by reactive power;
- fast-moving pulse removal by operated thyristors, currents at short circuits on
the side of the direct current of the thyristor converter.
However, the situation in the power system is changing all the time. Arranged
for one, even the most difficult post-accident situation, ARE badly copes with the
general energy (systemic) problems with other disturbing actions that arise.
Synchronous generators, in conjunction with the nonlinearity of their characteristics,
also vary depending on the circuit-mode conditions of their operation. Different
modes and with different disturbing actions require different adjustment for the best
effect of ARE action. Therefore, automatic regulators of excitation, which are selfadjusting, are required to be adaptive to the situation in the power grid. With the
transition to microprocessor digital computing, it was possible to create such ARE.
Particular attention was paid to the use of ARE built on fuzzy logic, which is a
concept associated with artificial intelligence. The fuzzy system stabilizer allowed
increasing the reactive power of the synchronous generator in the mode of
undesirability and improving the damping of electromechanical oscillations: their
durability may decrease 2 times in some situations. The study of the automatic
regulator with the use of fuzzy logic with adjustment using the genetic algorithm
showed a high efficiency in all possible circuit-regime situations in the power system.
References:
1. Demello F.P., Concordia Ch. (1969).Concepts of synchronous machine stability as affected
by excitation control.IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 88(4), 316-329.
2. Esipovich A. Kh., Kabanov D. A., J. Stefka (2016). System for Monitoring Automatic
Excitation Regulators of Synchronous Generators with Brushless Excitation Systems.Power
Technology and Engineering,50(1), 93-97.
3. Li X., Zhang L. (2011). Optimal Excitation Controller Design of Synchronous Generator
Based on DSP.Energy Procedia, 12, 703-710.
4. Shevchenko V., Pshikhopov V., Medvedev M. (2017). Adaptive Control Algorithm of the
Synchronous Generator.MATEC Web of Conferences 95, 13002, 1-4.
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Вступ. Впровадження цифрових технологій в медичну техніку, привело до
того, що стали активно розвиватися нові напрямки медицини. На цей час, в
практику медичних організацій все більше стали впроваджуватися
високотехнологічні методи обстеження та сучасні програмно-апаратні
забеспечення (ПАЗ), які дають можливість оптимізації процесу діагностики та
отримання веріфіцированного діагнозу на такому етапі як дошпитальний. До
даних методів належать і телемедичні технології.
Ціль роботи. Проведена робота була спрямована на дослідження методів
побудови комплексів дистанційного моніторінгу стану пацієнта, та визначення
загальних вимог щодо програмно-апаратного забезпечення телемедичних
приладів.
Загальна частина. Телемедичний комплекс дистанційного моніторингу
стану пацієнтів (Рис. 1) являє собою територіально-розподілену радіотехнічну
систему, призначену для дистанційного вимірювання медико-діагностичних
показників пацієнтів та їх централізованої обробки в спеціалізованому
медичному стаціонарі з метою забезпечення своєчасної ефективної медичної
діагностики та подальшого моніторингу їх стану.

Рис. 1 – Телемедичний комплекс дистанційного моніторингу стану пацієнтів
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Основою системи є центральний пункт лікаря (ЦПЛ), в якому проводяться
лабораторні дослідження, систематизація та обробка даних. У ЦПЛ розміщуються
стаціонарні засоби зв’язку та засоби виходу в Інтернет для забезпечення
оперативної консультації з фахівцями вузького профілю, виклику швидкої
допомоги, пошуку необхідних лікарських препаратів, обладнання і т.д.
Управління всіма технічними засобами здійснюється за допомогою комп'ютера і
пакета прикладних програм. В свою чергу, пункт контролю пацієнта (ПКП) також
повинен мати засоби зв’язку та пристрої для зняття показників стану організму
згідно захворюванням, яке моніториться ( - ).
Для того, щоб система працювала належним чином, потрібне апаратнопрограмне забезпечення, мається на увазі вибір сумісних технічних,
технологічних, телекомунікаційних та програмних засобів, якими
передбачається оснастити центри та кабінети телемедицини. ПАЗ включає
комп'ютери, модеми, мережеве обладнання, засоби введення інформації
(цифрові відео- і фотокамери, сканери, проекційні системи, мікроскопи і т.д.),
канали електронного зв'язку, програмне забезпечення. Апаратно-програмне
забезпечення визначається принципами, що закладаються в інформаційну і
організаційну інфраструктури і забезпечує їх реалізацію.
Для забезпечення технологічного процесу дистанційної діагностики
потрібне відповідне програмне забезпечення:
 Системне програмне забезпечення, на коп’ютері повинен бути
встановлений Windows та програми прийому, обробки та передачі даних;
 Офісне програмне забезпечення, наприклад таке як Microsoft Office, Microsoft
Excel, MATLAB та інші.
 Спеціальне програмне забезпечення, мається на увазі, ПЗ, яке пишеться
спеціалістом з урахуванням всіх потреб і вимог які поставить лікар.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє провести визначення
структури та загальних вимог ПАЗ при створенні телемедичних комплексів
дистанційного моніторингу стану пацієнтів. Насамперед, воно буде
використане при створенні Центру телемедичної діагностики АГ в
Національному інституті терапії імені Л.Т. Малої НАМН України, м. Харків,
що на цей час проводить кафедра промислової та біомедичної електроніки НТУ
ХПІ.
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Україна має великий потенціал біомаси, доступної для виробництва
енергії. Розвиненість сільського господарства створює умови для розвитку
саме біогазової енергетики, також вона частково вирішує проблеми утилізації
деяких видів відходів. Зараз основними джерелами біомаси є відходи
сільського і комунального господарства, деревні відходи, а в перспективі до
них приєднаються енергетичні культури, вирощування яких почало активно
розвиватися в останні роки. За даними [1], економічно обґрунтований
енергетичний потенціал відходів біомаси в країні становить 24,5 млн. т у.п., а
енергетичний
потенціал
біомаси,
яку
можна
виростити
на
невикористовуваних сільськогосподарських землях площею понад 4 млн га –
близько 13,7 млн т.у.п. За рахунок цього потенціалу відходів біомаси та
енергетичних рослин можна покрити до 18% загального обсягу споживання
первинних енергоносіїв.
Проте, рівень використання біомаси для виробництва електричної
енергії в Україні є дуже низьким. Тому актуальною є задача широкого
впровадження електричних станцій, працюючих на біогазі, зокрема
отриманому з одного з найпоширенішого типу біомаси – відходів
виробництва соняшникової олії. Зараз Україна є одним зі світових лідерів у
виробництві соняшникової олії, і щорічно в країні утворюється близько 17
млн т відходів переробки соняшника, що еквівалентно 5,55 млн т.у.п. [1].
Метою роботи є обґрунтування доцільності створення біогазової
електричної станції (БГЕС), що працює на відходах олійного виробництва.
Для цього необхідно вирішити наступні задачі:
–визначити тип та режими роботи біогазової частини БГЕС, які
відповідають особливостям олійного виробництва в Україні та режимам
роботи станції в об’єднаній енергосистемі;
–визначити тип та режими роботи енергогененруючої установки БГЕС;
–визначити особливості та розрахувати потужності системи власних
потреб БГЕС;
–розробити проект електричної частини БГЕС.
При обґрунтуванні створення БГЕС на олійному підприємстві необхідно
враховувати її переваги та недоліки. Недоліками БГЕС є низька швидкість
видобутку палива у порівнянні з іншими джерелами енергії та продукування
шкідливих викидів при спалюванні біогазу. Проте її суттєвими перевагами є
вирішення проблеми утилізації відходів виробництва та зменшення їх впливу
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на навколишнє середовище, використання відновлюваного виду палива,
отримання на підприємстві власного джерела енергії, можливість
накопичення біогазу. Для визначення можливих режимів роботи БГЕС в
енергосистемі важливо знати продуктивність біогазової установки та її
здатність накопичувати вироблений біогаз. На сьогодні існує багато різних
типів біогазових установок, які можна розділити за:
 кількістю ступенів процесу: одно-, дво-, багатоступінчаті.
 відносною кількістю сухої речовини: волога або суха ферментація.
 способом завантаження: періодичні, квазінепреривні, непереривні.
 видом температурного режиму: психрофільний (20-25°С), мезофільний
(25–40°С), термофільний (40+°С).
 видом енергогенеруючої установки: газопоршневі, газотурбінні.
В залежності від цих параметрів час видобутку придатного до
використання біогазу може складати від 5 до 30 діб, а денне завантаження
метантенку – від 3,3% до 20% номінального об’єму.
Відповідно до особливостей відходів соняшникового насіння, як
біомаси, пропонується обрати БГЕС: одноступінчату, з сухою ферментацією,
мезофільним бродінням і періодичним завантаженням [2].
При виборі енергетичної установки необхідно врахувати наступні
особливості. Газотурбінна установка працює з концентрацією метану від 35%
і має електричній ККД 20-32% при 100% навантаженні. Турбіна потребує
зупинки для профілактичного огляду кожні 4000 год., періодичної заміни
повітряного й паливного фільтрів, капітального ремонту кожні 25 тис. год.
Газопоршнева установка працює при концентрації метану у біогазі не менше
45%, але має більш високий ККД до 34-40%, який слабо залежить від рівня
навантаження. Установка потребує заміни масла кожні 1000 год., але термін
напрацювання до капітального ремонту складає до 200 тис. год. Враховуючи
більший ККД при різних навантаженнях, простоту та дешевизну
експлуатації, найкращим варіантом для пропонованою БГЕС є газопоршнева
установка. Для забезпечення покриття графіку навантаження підприємства, а
також власних потреб БГЕС необхідно передбачити акумулювання палива.
Через те що первинна сировина – біомаса потребує значного часу для
перетворення в паливо – біогаз, на станції має бути організовано як
накопичення сировини, так й готового біогазу. Визначення об’єму й виду
накопичувачів потребує подальшого детального моделювання режимів
роботи БГЕС. Отримані у ході роботи результати можуть бути використані
як при проектуванні електричної частини БГЕС, так й при обґрунтуванні
економічної доцільності створення бігазових установок на підприємствах
іншого типу.
Список літератури:
1. Гелетуха, Г. Г. Оценка энергетического потенциала биомассы в Украине. Часть 2.
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Важливою проблемою дистанційного навчання студентів технічних
спеціальностей є проведення лабораторних робіт. Для вирішення цієї проблеми
було розглянуто можливість створення віртуальних і реальних лабораторних
практикумів з можливістю віддаленого доступу до реального обладнання.
Метою даної роботи є створення лабораторних робіт з віддаленим
доступом по курсу «Теорія електроприводу».
Дана робота є продовженням вже створеного проекту TEMPUS «iCo-op». В
рамках цього проекту була створена віддалена лабораторія по курсу «Теорія
електроприводу», яка включала виконання двох лабораторних робіт.
Ця віддалена лабораторія реалізована на платі керування двигуном
постійного струму QNET-DC Motor Control Trainer. Плата DCMCT дає
можливість організації безперервного доступу до обладнання в автоматичному
режимі з будь-якої точки земної кулі.
Для виконання лабораторних робіт в режимі віддаленого керування
використовується розширення для LabVIEW Labsocket-Basic, яке дозволяє
отримати доступ до віртуальних приладів LabView через веб-інтерфейс.
В результаті роботи, засобами середовища графічного програмування
LabView, було створено програми керування та розроблено відповідні
віртуальні прилади для виконання лабораторних робіт в режимі віддаленого
доступу. До кожної з робіт написано методичні вказівки. Перед виконанням
лабораторних робіт представлене теоретичне обґрунтування.
Для виконання доступні три лабораторні роботи:
 Моделювання;
 Керування швидкістю;
 Позиційне керування.
Кожна з вказаних робіт має свою програму та віртуальний пристрій.
Таким чином було створено можливість виконання лабораторних робіт в
режимі віддаленого доступу, при цьому керування виконується реальним
двигуном постійного струму. При виконанні в віртуальному пристрої можна
задавати та змінювати параметри керування двигуном і спостерігати за його
характеристиками в режимі реального часу.
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Проблема изменения климата на Земле за последнее десятилетие
приобретает все большую актуальность. Специалисты практически во всех
высокоразвитых странах мира занимаются проблемой сокращения выбросов
парниковых газов, основными источниками которых являются автомобильный
транспорт и крупные промышленные предприятия. Занимающийся в ООН
мониторингом парникового эффекта, Межправительственный Комитет по
Изменению Климата (IPCC) добавил SF6 в список крайне опасных парниковых
газов. Элегаз – наиболее сильный из шести основных парниковых газов,
находящихся в списке Киотского протокола. Он имеет Потенциал Глобального
Потепления (GWP) равный 23 000. Киотский протокол предусматривает, что
эмиссия элегаза должна быть снижена, но во всем мире продолжается
увеличение производства элегаза.
Элегаз – это химическое соединение, образованное одним атомом серы и
шестью атомами фосфора. Этот газ был создан в лаборатории и в естественном
состоянии не встречается. Единственный используемый в настоящее время
промышленный процесс производства SF6 использует синтез гексафторида
серы, при котором фтор, полученный при электролизе, взаимодействует с серой
согласно
экзотермической
реакции,
выраженной
формулой
S + 3F2 → SF6 + 262 ккал. В течение этой реакции формируется некоторое
количество фторидов серы, например SF4, SF2, S2F2, S2F10, а также примесей
из-за присутствия влажности, воздуха и угольных анодов, используемых для
электролиза фтора. Эти побочные продукты удаляются ручными способами
очистки (рис. 1) [1].

Рис. 1 – Процесс производства SF6 путем непосредственного соединения
Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.
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Цепь очистки необходима для получения газа высокой степени чистоты.
Качество газа SF6 для поставки определяется Руководством Международной
электротехнической комиссии МЭК 376, в котором определены допустимые
концентрации примесей.
Элегаз нашел свое применение в электроэнергетике благодаря очень
хорошим свойствам гашения электрической дуги. Элегаз (SF6) используется в
качестве изолирующей и дугогасящей среды в коммутационном оборудовании.
Он намного эффективнее воздушной среды способствует гашению дуги,
поэтому производители используют его в распределительных устройствах, как
высоковольтных, так и низковольтных. Его характеристики дают возможность
создавать распределительные устройства, имеющие относительно компактные
размеры по сравнению с традиционным оборудованием, использующим
воздушную изоляцию.
При взаимодействии с электрической дугой происходит нагревание элегаза
с выбросом токсичных веществ в атмосферу. Кроме того, токсичные осадки
накапливаются внутри технологического оборудования, которое при своей
утилизации требует соблюдения определенных мер безопасности. Утечки
элегаза в атмосферу также возможны при работе энергетического оборудования
или во время проведения работ по обслуживанию.
Элегаз производится лабораторно, объем его ежегодного производства в
мире превышает 8000 тонн и около 80% всего объема применяется именно в
энергетических технологиях для операций переключения, охлаждения и
изоляции [2]. Последние исследования показали, что годовой прирост
количества элегаза в атмосфере составляет (8 ± 0,7) %. Это самое большое
значение среди всех парниковых газов. Общий вклад элегаза, используемого в
электрооборудовании, в парниковый эффект составляет менее 0,1 % (согласно
CAPIEL и CIGRE (Международной конференции по большим энергетическим
системам)). Согласно исследованиям ECOFYS вклад элегаза в парниковый
эффект в Европе оценивается в 0.05 %. В Европейском Союзе уже введен
запрет на использование элегаза во всех установках, за исключением КРУЭ.
Технический персонал, проводящий регулярные обследования, обслуживание,
заправку и переработку коммутационного оборудования, содержащего элегаз,
должен иметь специальную подготовку и пройти сертификацию.
Сегодня на рынке доступны альтернативные решения использованию
элегаза, которые представляют собой комбинацию вакуумной технологии для
коммутации с высококачественными материалами, используемыми для
изоляционных целей. В результате такого объединения уменьшаются размеры
оборудования и являются наиболее конкурентоспособными по затратам.
Список литературы:
1. Кох Д. «Свойства SF6 и его использование в коммутационном оборудовании
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В Україні загальний річний технічно досяжний енергетичний потенціал
альтернативних джерел енергії в перерахунку на умовне паливо становить
близько 63 млн. тонн. Згідно з цілями оновленої енергетичної стратегії України
до 2030 р. частку альтернативної енергетики в загальному обсязі виробітки
електроенергії країни буде доведено лише до 5,7 % (оптимістичний сценарії).
Основними та найбільш ефективними напрямами відновлюваної енергетики в
Україні є вітроенергетика, сонячна енергетика та біоенергетика. Доцільно
поєднувати для автономного енергозабезпечення різні види відновлюваних
джерел енергії. Комбінована система електрозабезпечення може надавати
потужність достатню для забезпечення електроенергією усього приватного
будинку. Доцільним є використати вітроенергетичну установку (ВЕУ) малої
потужності та сонячний фотоелектричний перетворювач, що розміщено на даху
будинку.
Знаходячись у східній частині України, для забезпечення достатньої
кількості електроенергії, необхідно використовувати саме комбіновану
систему. Адже жоден з ресурсів відновлюваної енергетики не є постійним та
одного сонячного випромінювання, чи вітру буде замало для забезпечення
усього дому енергією і навпаки.
Для визначення діаметру вітроколеса, проведемо розрахунки. Позначимо
m вагу повітря, яке протікає через поперечний переріз з площиною А.
(1)
m    A  Vp ,
2
де ρ – густина повітря, Vp – швидкість вітру, А – площа вітроколеса, м .
На території приватного будинку буде достатньо однієї вітроустановки. За
типом вироблюваної енергії ВЕУ бувають: електричні, водонасосні,
пневматичні та теплові. У випадку вироблення електроенергії ротор за
допомогою трансмісії зв'язується з електрогенератором. Характер вихідної
частоти і методи стабілізації напруги в значній мірі обумовлені способом
отримання магнітного потоку машини. Існує така класифікація асинхронних
генераторів за способом збудження: генератори з самозбудженням і з
незалежним збудженням. Існує декілька структурних схем можливого
виконання ВЕУ (рис. 1–3):
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Рисунок 1 – Структурна схема ВЕУ при змінній швидкості вітру і при роботі на
автономне навантаження

Рисунок 2 – Структурна схема ВЕУ при постійній швидкості вітру і при роботі на
автономне навантаження

Рисунок 3 – Структурна схема ВЕУ при постійній і змінній швидкості вітру і при
роботі паралельно з електричною мережею

Також на даху будинку буде розміщено сонячну батарею. Зробимо
розрахунок для визначення потужності сонячних батарей.
Eсб  Eінс  ККД  Рсб / Рінс
(2)
2
де, E сб - енергія сонячної батареї, Eинс - інсоляція на 1 м , Рсб -номінальна
потужність батареї, Ринс - максимальна потужність інсоляції на 1 м 2 .

Рисунок 4 – Схема підключення ВЕУ при постійній і змінній швидкості вітру при
роботі з акумуляторами та ФЕП

Таким чином, порахувавши усі необхідні параметри ми зможемо зробити
висновок, що саме комбінована система електрозабезпечення буде найбільш
доцільна для реалізації у східній частині України. Адже для достатньої
кількості енергії буде замало того що виробляють сонячні батареї на даху
будинку. Такий підхід до енергозабезпечення приватного житлового будинку є
актуальним практично в усіх кліматичних зонах нашої країни.
Список літератури:
1. Кривцов, В.С. Неисчерпаемая энергия. Кн. 2. Ветроэнергетика / В.С. Кривцов,
А.М. Олейников, А.И. Яковлев. — Учебник. - Харьков: Нац. аэрокосм, ун-т «Харьк. авиац. ин-т»,
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установки при решении проблем промышленной энергетики. // Наукові праці ДонНТУ, серія
«Обчислювальна техніка та автоматизація». - Вип. 19 (171). - 2010. - С. 65 – 69.
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С развитием электроники и появлением недорогих полупроводниковых
ключей появилась возможность усовершенствовать управление многими
механизмами, в частности электроприводом. В данной работе будет рассмотрен
привод на основе бесколлекторнного двигателя постоянного тока.
Бесколлекторные двигатели постоянного тока называют так же
вентильными, в зарубежной литературе BLDCM (BrushLes Direct Current Motor)
или PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor). В отличие от коллекторных
двигателей, в которых переключение фаз ротора осуществляется с помощью
коллектора, бесколлекторные двигатели лишены такого узла. В итоге мы имеем
двигатель с наилучшими показателями КПД, наиболее широким диапазоном
изменения скорости вращения, более простой конструкцией, а также
значительно меньшими потерями энергии при коммутации так как, контакты и
щетки заменены на полупроводниковые ключи. Единственный недостаток
таких двигателей состоит в том, что электронный блок управления сложный и
дорогостоящий[1].
Поэтому целью данной работы является разработка преобразователя на
основе современной силовой элементной базы, с оптимальными
энергетическими показателями, обеспечивающий работу бесколлекторного
двигателя постоянного тока. Коллектор в данном двигателе заменяется
полупроводниковым коммутатором. В состав коммутатора входит мост
силовых ключей. В качестве ключей применяются полевые транзисторы,
биполярные транзисторы с изолированным затвором, управляемые тиристоры.
При проектировании преобразователя должны быть выбраны ключи,
обладающие необходимыми частотными характеристиками для выполнения
своих функций, то есть должны обеспечивать необходимую частоту
коммутации фаз при номинальном значении тока двигателя[2].
Список литературы:
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Сучасний стан електроенергетичної системи (ЕЕС) України та її окремих
підсистем характеризується напруженим режимом роботи через значне
зношення силового, комутаційного та вторинного обладнання. В таких умовах
особливу важливість має достовірне оцінювання надійності роботи ЕЕС з
метою визначення слабких підсистем та прийняття рішень щодо їхньої
модернізації. Для проведення кількісного оцінювання надійності роботи ЕЕС
необхідні показники, які б враховували:
- технічний стан силового, вторинного та комутаційного обладнання;
- імовірність відмови обладнання, можливі сценарії розвитку аварії та
наслідки;
- стохастичний характер режиму ЕЕС.
Світові тенденції забезпечення надійної роботи ЕЕС свідчать про
поступовий перехід до концепції інтелектуальних мереж «SMART GRID» та
застосування ризик-менеджменту при прийнятті рішень. Застосування стратегії
ризик-менеджменту при керуванні ЕЕС вимагає визначення ризику як
інтегрального показника функціонування, який дає можливість найбільш повно
та достовірно характеризувати стан ЕЕС [1]. Для організації ефективного
управління ЕЕС необхідний комплексний підхід, який би враховував
випадковість відмов елементів ЕЕС, стохастичний характер її режиму,
можливий сценарій розвитку аварії та наслідки в технічному, економічному чи
матеріальному еквіваленті.
Згідно зі статистичними даними 23-28% важких аварій є наслідком
неправильних дій релейного захисту (РЗ) та протиаварійної автоматики. В 5070% випадків вони призводять до розвитку аварійних ситуацій в тяжкі системні
аварії [2]. Таким чином, для оцінювання ризику виникнення аварії в ЕЕС з
урахуванням всіх сценаріїв її розвитку необхідно мати адекватні моделі для
визначення технічного стану пристроїв та схем вторинної комутації, в першу
чергу РЗ. Особливо актуальною ця задача є для схем РЗ, в яких
використовуються мікропроцесорні пристрої релейного захисту (МПРЗ), які,
згідно зі статистикою, мають нижчу експлуатаційну надійність ніж схеми з
електромеханічними реле.
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Дослідження надійності РЗА, розробка методів і засобів підвищення
надійності функціонування вже тривалий час знаходяться в центрі уваги
фахівців.
Надійність - це властивість об'єкта виконувати задані функції в заданому
обсязі при певних умовах функціонування.
Об'єктом може бути технічна система, яка має виконувати визначені,
описані, наприклад, в технічному паспорті функції. Стосовно до релейного
захисту під об'єктом можна розуміти шафу або панель захисту, окремо взяте
реле і т.д. Наприклад, реле струму повинно спрацьовувати при струмі,
близькому до струму уставки. Повертатися в початковий стан при струмі,
близькому до струму повернення. Коефіцієнт повернення повинен бути не
менше заданого значення, контакти реле повинні, не пошкоджуючись,
комутувати певну потужність. Ізоляція струмоведучих частин щодо один
одного і по відношенню до заземлених елементів повинна витримувати
випробувальну напругу, а час спрацювання - не перевищувати певного
значення і т.д.
Всі необхідні функції об'єкт повинен виконувати при визначених у
технічній документації умовах функціонування. Наприклад, при нормальному
виконанні пристроїв РЗ температура повітря в приміщенні, де розташовані
пристрої релейного захисту, повинна лежати в межах від -20 °С до +40 °С.
Якщо температура знизиться нижче -20 °С або підніметься вище +40 °С, панель
релейного захисту може відмовити [2].
Будь-який технічний пристрій, у тому числі панель або шафа релейного
захисту складається з елементів. Часто при розгляді таких складних технічних
систем, як системи РЗА, вживають такі терміни: елемент, блок, пристрій,
система. При цьому мають на увазі, що елемент входить до складу блоку,
кілька блоків утворюють пристрій (наприклад, реле, входить до складу панелі
релейного захисту), а з ряду пристроїв компонується система РЗА. Як система в
цілому, так і її елементи, блоки, пристрої можуть бути предметом розгляду в
процесі дослідження надійності [1].
Поняття «система», «елемент» і інші перераховані вище відносні. Те, що
при вирішенні однієї задачі ми розглядаємо як систему, при вирішенні другого
завдання вже може розглядатися як елемент більш складної системи і т. д.
Наприклад, реле захисту складається з окремих елементів: резисторів,
мікросхем, роз'ємів, друкованої плати, цоколя, кришки і т. д. З цієї точки зору
окреме реле - це свого роду система. Проте в межах шафи захисту кожне реле всього лише елемент загальної системи. Тому слід зауважити, що все залежить
від розв'язуваної задачі.
Список літератури:
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Современные
технологии
стали
источником
вездесущего
электромагнитного излучения из генерируемых электромагнитных полей и
возникающего электромагнитного излучения. Во многих случаях это
загрязнение намного сильнее, чем любые естественные источники
электромагнитных полей или излучения. Ущерб, причиненный этим
загрязнением, по-прежнему остается малоизученным, поскольку нет четких и
окончательных доказательств его негативного влияния на людей. Это несмотря
на то, что низкочастотные электромагнитные поля классифицируются как
потенциально канцерогенные. По этим причинам в последние десятилетия
наблюдается значительный рост в научных исследованиях, чтобы понять
влияние
электромагнитного
излучения
на
живые
организмы.
Электромагнитные поля и электромагнитное излучение, как электромагнитное
загрязнение, влияют на различные элементы окружающей среды. Среди
элементов этой среды все живые организмы должны быть размещены на
первом месте.
Целью данной работы было правильно определить характер и связанные с
этим побочные эффекты электромагнитного загрязнения и его влияние на
живые организмы. Каждый день живые организмы подвергаются воздействию
различных видов электромагнитного загрязнения. Однако все они могут быть
охарактеризованы их физическими параметрами, такими как тип
(электрический, магнитный, электромагнитный), частота и интенсивность /
мощность. Масштабы этой проблемы можно проиллюстрировать тем фактом,
что с 1980 по 2002 год было опубликовано более 200 эпидемиологических
исследований о влиянии электромагнитных полей, генерируемых линиями
электропередач на людей.
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Установленная мощность объектов генерации на территории Белгородской
области составляет 254,6 МВт, из них 185 МВт приходится на
теплоэлектростанции, 66 МВт – на станции промышленных предприятий и
3,6 МВт – на биогазовую станцию, построенную в 2012 г. в Прохоровском
районе. По структуре генерирующих мощностей видно, что для выработки
электроэнергии (743,768 млн. кВт∙ч в 2017 г. [1]), применяются, в основном,
традиционные
технологии.
Потребление
электроэнергии
объектами,
расположенными на территории области, превышает собственную генерацию
более, чем в два раза (15644,674 млн. кВт∙ч в 2017 г.). Этот дефицит
покрывается за счет АЭС, расположенных в соседних регионах.
Для целей Парижского соглашения, подписанного в 2016 г., Российская
Федерация представила параметры своих возможных обязательств:
ограничение антропогенной эмиссии парниковых газов к 2030 г. на уровне 70–
75% выбросов 1990 г. Цели развития возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) до 2024 г. в РФ приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Цели развития ВИЭ в РФ до 2024г. [2]
Вид генерации
Целевой показатель (МВт) – 2024 г.
Ветроэнергетика
3351,2
Солнечная энергетика
1759,4
Малые ГЭС (до 25 МВт)
425,4
Итого:
5536,0
Заявленные цели составляют в сумме 2,31% от установленной мощности
энергосистемы РФ, что является довольно скромным показателем. Такое
положение
можно
объяснить
экономической
привлекательностью
традиционных технологий генерации, использующих собственные ПЭР.
Однако удельные стоимости генерации в солнечной и ветровой энергетике
неуклонно снижаются: в 2010 г. эти показатели составляли в среднем,
соответственно, 0,36 USD и 0,08 USD за 1 кВт∙ч, в 2017 г. они снизились до
0,1 USD и 0,06 USD за 1 кВт∙ч, соответственно.
Целью данной работы является оценка технически достижимого и
экономически целесообразного потенциала возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) на территории Белгородской области.
Объектом исследования являются возобновляемые источники энергии, а
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именно, солнечная радиация, сила ветра, водные ресурсы и биомасса,
перерабатываемая в биогаз с последующим сжиганием в когенерационных
установках.
Потенциал ВИЭ анализируется в работе в четырех крайних точках
области: на севере, юге, западе и востоке. Анализ скорости ветра за последние
10 лет показал, что в среднем по области она составляет 2-4 м/с. Такая скорость
ветра считается недостаточной для строительства ветропарков.
Анализ водных ресурсов на территории Белгородской области выявил
отсутствия рек с достаточным водным балансом, что делает строительство
малых ГЭС экономически нецелесообразным.
Оценка всех видов отходов, производимых на территории региона,
показала перспективу строительства до 400 МВт электрогенерирующих
мощностей на базе биоэнергетических технологий.
В результате анализа солнечной радиации за период с 2006 по 2016 гг.
было установлено, что среднегодовая инсоляция на горизонтальную
поверхность составляет порядке 3,3 кВт∙ч/(м2день), что является довольно
высоким показателем и дает возможность использовать этот возобновляемый
источник для частичного покрытия дефицита генерации электроэнергии в
регионе. В работе проведены исследования по определению оптимального угла
наклона светочувствительных поверхностей для четырех рассматриваемых
точек и влияния величины азимутального угла на интенсивность падающего на
наклонную поверхность солнечного излучения. Исследовался диапазон
отклонений от юга =0 – 30. Выявлено, что оптимальный угол наклона
зависит от величины азимута рис. 1. На рис. 2 показано уменьшение годового
количества солнечной энергии, падающей на наклонную поверхность,
установленную с оптимальным наклоном (=47), при отклонении от юга.
Также в работе рассмотрены примеры электроснабжения объектов за счет
технологий возобновляемой энергетики и оценены технико-экономические
показатели их применения.

Рис. 1 – Зависимость

оптим  f ()

Рис. 2 – Зависимость Sгод  f ()
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Поняття «розумний будинок» може бути визначено як об'єкт реалізації
інженерної думки у вигляді проектної структури з повним доступом до активів
житла - комунікацій, засобів управління, а також даних та інформаційних
технологій для забезпечення високого рівня якості життя проживаючих за
рахунок підвищення комфорту і зручностей, при зниженні витрат і збільшенні
точок доступу до управління основними функціями. Така концепція на цей час
в Україні не реалізується повною мірою через відсутність інтеграції в існуючі
будівельні технології і порівняно високі витрати.
Метою розробки є створення проектної моделі системи, яка визначає
параметри споживаної житловим фондом енергії. У широкому сенсі це модель
розподілу потоків енергії між електричною мережею і приладами, що
споживають електроенергію. Також система функціонує як комутатор потоку
даних між електроприладами, мережею живлення і користувачем.
У системі «розумного будинку» визначальними є теплові режими в
житлових приміщеннях, що забезпечує, відповідно, великі можливості для її
економії. Наприклад, теплові навантаження, такі як кондиціювання повітря,
опалення та нагрів води, можуть керуватися «розумним» термостатом.
Детальний контроль побутових навантажень дозволяє використовувати
внутрішню термічну інерцію житла для зберігання енергії. Контролер обчислює
теплову реакцію будинку, включаючи такі фактори, як метеорологічні
спостереження і рівні навантаження від енергоспоживаючих пристроїв.
«Розумні будинки» можуть піти далі в керуванні освітлювальними
приборами
шляхом відстеження споживання енергії та навіть кожним
пристроєм в будинку, наприклад, створюючи графік включення потужних
пристроїв за відсутності пікових електричних навантажень.
Також для підвищення ефективності системи в моделі пропонується
врахувати побудову «сценаріїв» відповідно до віку жителя і за його соціальним
статусом.
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Введение. Нагрузка современных электросетей характеризуется резкой
неравномерностью в течение суток, сезона, года («пики» и «провалы»), и эта
неравномерность только возрастает. Такие изменения приводят к значительным
колебаниям напряжения, вызывают необходимость регулирования и
стабилизации для обеспечения нормативных показателей качества
электроэнергии. Обычные способы «компенсации» (регулирования) реактивной
мощности в сетях не решают все нарастающей проблемы. Нужны мощные
системы (генераторы) для компенсации, способные как генерировать, так и
потреблять реактивную мощность в широких пределах. И наиболее
перспективным, на наш взгляд, [1], является установка на блоках современных
электростанций,
параллельно
с
классическими
синхронными
турбогенераторами (СТГ), асинхронизированных турбогенераторов (АСТГ).
Поэтому определение пределов возможного регулирования реактивной
мощности АСТГ, с обеспечением их статической и динамической
устойчивости, актуально.
Цель исследований. Определение пределов статической и динамической
устойчивости АСТГ.
Основная часть. В работе использованы данные, полученные в процессе
опытной и промышленной эксплуатации АСТГ-200-2У3 на Бурштынской ТЭС:
устойчивость в различных режимах, управляемость, живучесть и др.
Статическая устойчивость АСТГ может быть кратко определена, как
устойчивость работы генератора при малых возмущениях, динамическая – при
больших. Определение статической устойчивости АСТГ-200 проверялась в
диапазоне изменения активной мощности от 0 до 200 МВт и реактивной от +60
Мвар до -200 Мвар, при изменении угла нагрузки θ от 0 до 165 градусов.
Высокая
динамическая
устойчивость
АСТГ-200
подтверждена
испытаниями (внезапное трехфазное к.з. длительностью 0,2 с на шинах 330 кВ
при работе на выделенную линию 30 км на Бурштынской ТЭС) и опытом
эксплуатации в режимах выдачи и потребления реактивной мощности при
различного рода возмущений в энергосистеме, [2].
Результаты испытания АСТГ-200 показали, что его статическая
устойчивость мало зависит от величины выдаваемой реактивной мощности, и
она выше, чем у СТГ (ТГВ-200), который в режимах потребления реактивной
мощности требует резкого снижения нагрузки. Пределы динамической
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устойчивости для АСТГ и СТГ в режиме выдачи реактивной мощности
практически совпадают, а в режиме ее потребления динамическая устойчивость
СТГ снижается (рис. 1).

Рис.1 – Зоны допустимых режимов АСТГ-200 и СТГ-200 по условиям устойчивости
(ниже линий): 1 – для АСТГ; 2 – для СТГ

Возможность глубокого потребления реактивной мощности АСТГ при
сохранении практически одинакового уровня динамической устойчивости
позволяет отказаться от применения шунтирующих «режимных» реакторов
вблизи станции и перевести параллельно работающие СТГ в менее
напряженные режимы работы. Высокие пределы динамической устойчивости
АСТГ в широком диапазоне регулирования реактивной мощности позволяют
снизить требования к устройствам экстренной разгрузки турбин, а также
повысить быстродействие регулирования напряжения и, как следствие,
обеспечить более высокое качество электроэнергии. Более высокая
динамическая устойчивость АСТГ позволяет длительную и кратковременную
работу со скольжением ротора при поддержании заданных амплитуды и
частоты напряжения статора, что особенно эффективно при переходных
процессах при асинхронном режиме работы, а также при выбеге ротора после
отключения энергоблока для поддержания питания собственных нужд.
Выводы. В работе произведена оценка пределов статической и
динамической устойчивости АСТГ в различных режимах потребления
реактивной мощности. Результаты исследований показали целесообразность
применения АСТГ на электростанциях для повышения качества
электроэнергии.
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Двигун з ротором, що котиться, (ДРК) може успішно виконувати роль
безредукторного, високомоментного електропривода лебідок, засувок,
поворотних пристроїв, антенних систем і інших пристроїв позиціонування.
Принцип дії якого ґрунтується на обкатуванні ротором поверхні статора під
дією сили одностороннього магнітного тяжіння.
Найпростіша електромагнітна система тризубцевих ДРК складається зі
статора з трьома полюсами (зубцями) і циліндричного ротора без обмотки. По
конструктивному виконанню тризубцеві ДРК з аксіальним магнітним потоком
в роторі можна поділити на чотири різновиди, які відрізняються активною
довжиною осердя ротора і матеріалами з яких виготовлені катки:
а) довжина осердя ротора дорівнює довжині всієї машини;
б) довжина осердя ротора дорівнює 2/3 довжини машини;
в) довжина осердя ротора дорівнює половині довжини машини;
г) довжина осердя ротора дорівнює довжині осердя статора з зубцями.
В результаті моделювання в програмі Ansys Maxwell отримано розподіл
величини магнітної індукції у повітряному проміжку (рис. 1), а також значення
обертового моменту для кожного з варіантів конструктивного виконання.
Результати моделювання зведено до єдиної системи координат.
Обертовий момент ДРК залежить від площі контакту магнітопровідних
поверхонь статора та ротора, та від шляху замикання силових ліній магнітного
поля, тому конструктивне виконання ДРК «а», що має максимальну активну
довжину осердя ротора та два магнітопровідних катка з електротехнічної сталі,
має найбільший показник обертового моменту – 4,4 Н·м. Це пов’язано із
рівномірним розподілом магнітного поля вздовж шихтованих осердь статора і
ротора та їх замиканням без значних втрат через катки із статора до ротора.
Конструкції «б» та «в» виконані із одним магнітопровідним катком,
різниця між ними лише у активній довжині осердя ротора. Так у конструкції
«б» магнітне поле при максимальній довжині осердя ротора розподіляється із
значним витісненням на поверхню статора, не створюючи корисного
обертового моменту, а у конструкції «в», із ротором до половини довжини
осердя статора з зубцями, розподіл магнітного поля є більш ефективним та
рівномірним (4,2 Н·м).
У конструктивному виконанні «г» контактна поверхня найменша, а силові
лінії магнітного поля замикаються із осердя статора у осердя ротора не вздовж,
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а поперек осі машини, без допоміжного замикання через катки. Таким чином,
сила одностороннього магнітного тяжіння, що обкатує ротор і, як наслідок,
обертовий момент ДРК – незначні, і складає 1,9 Н·м.

Рис. 1 – Розподіл магнітної індукції у повітряному проміжку тризубцевого ДРК

Проведені тривимірні моделювання показали, що:
1. Конструктивне виконання тризубцевого ДРК з аксіальним магнітним
потоком в роторі з активною довжиною осердя ротора, що дорівнює половині
довжини машини, вважається найбільш вдалою в плані створення
максимального обертового моменту. Різниця в значенні корисного обертового
моменту, у порівняння з «класичним» виконанням, складає менше 5%.
2. Дане конструктивне виконання можна робити лише з одним
магнітопровідним катком і відмовитися від додаткового немагнітного катка з
іншої сторони. Це призведе до зменшення масо-габаритних показників, а саме:
зменшення осьової довжини машини на 15%, зменшення маси на 10%, економії
матеріалів на виготовлення і, як наслідок, до зменшення собівартості машини.
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Вступ. Під час експлуатації турбогенераторів (ТГ) можливе виникнення
режимів роботи на несиметричне навантаження. При цьому виникають
проблеми електромагнітного, силового та теплового проявів, які створюють
загрозу надійності та довговічності ТГ. Оскільки робота ТГ безпосередньо
впливає на стан енергосистеми в цілому, дана робота є актуальною.
Мета роботи – це представлення результатів чисельно-польового аналізу
роботи при несиметричному навантаженні ТГ потужністю 200 МВт в рамках
вказаних обмежень стандарту ГОСТ 533-2000.
Об’єктом дослідження був ТГ із номінальними: потужність PN = 200 МВт,
фазна напруга UsN = 9093 B, струм IsN = 8625 А, коефіцієнт потужності
cos sN= 0,85, частота fs=50 Гц. Його кількість фаз ms = 3 і пар полюсів p = 1;
активна
довжина
la = 5
м;
немагнітний
проміжок
 = 0,1 м; діаметр ротора dr = 1,075 м; відносне скорочення обмотки статора –
0,8; кількість послідовних витків фазної обмотки статора Ns = 10, обмотки
ротора Nf = 180. Модель електромагнітної системи досліджуваного ТГ
представлено на рис.1.
Матеріали дослідження. Дослідження проводиться шляхом виявлення
часових функцій електромагнітних і силових величин багатопозиційними
розрахунками магнітного поля (МП) ТГ за допомогою програми FEMM.
Основою аналізу електромагнітних і енергетичних величин ТГ є магнітне
потокозчеплення (МПЗ) фазних обмоток статора і його часові функції, на їх
основі визначаються фазні ЕРС обмоток, їх гармонійний склад і інші
параметри. Часові функції МПЗ ψs(t) для всіх фазних обмоток представлені на
повному періоді їх зміни на рис. 2. Функції МПЗ ψf(t) обмотки ротора дані на
рис. 3. Безумновний інтерес представляють також МПЗ, ЕРС і струми пазових
клинів ротора. Для конкретного аналізу були взяті п'ять клинів, які
пронумеровані на рис. 4. Багатопозиційними розрахунками МП були
сформовані часові функції ЕРС ek клинів. Ці функції, відповідно до номерів
клинів, представлені на рис. 5. Для ТГ проявляється змінна складова магнітної
індукції (ЗСМІ) на поверхні обертового ротора. Графіки функції ЗСМІ для
точки т2 на відстані 4 мм від його поверхні дані для двох варіантів
навантаження ТГ на рис. 6, де: 1, 2 – при несиметрії і симетрії навантаження.
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Рис. 1 – Електромагнітна система ТГ

Рис. 2 – Часові функції фазних МПЗ ψs і ЕРС
es при несиметричному навантаженні ТГ

Рис. 3 – Часові функції МПЗ і ЕРС обмотки
ротора: 1 – несиметрія; 2 – симетрія

Рис. 4 – Фрагмент ротора з нумерованими
клинами і точками на поверхні великого зуба

Рис. 5 – Часові функції ЕРС клинів ротора

Рис. 6 – Часові функції ЗСМІ на поверхні
обертового ротора

Висновки. Часові функції МПЗ, і ЕРС фазних обмоток статора при
несиметрії за формою відрізняються від синусоїд і один від одної, містять ряд
вагомих вищих гармонік. У клинах ротора ЕРС різні, мають широкий
гармонійний склад, досягають 135 В по максимальному і 82 В по діючим
значенням. ЗСМІ на поверхні ротора при несиметрії навантаження посилилася
приблизно в 4 рази, в основному через дискретність фазної структури статора.
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На сучасному етапі розвитку вітчизняної енергетики досить гостро стоїть
питання переходу до енергоощадних технологій, як в промисловості так і в
побутовому секторі, що обумовлено зростаючим електроспоживанням і
зниженням якості електричної енергії кінцевих споживачів.
Мінімізація економічних витрат при електропостачанні споживачів –
велика комплексна задача. З нею тісно пов'язані завдання підвищення якості
електричної енергії та ефективності електропостачання. При цьому важливе
місце займає величина втрат електричної енергії в системах електропостачання
(СЕП).
Мета досліджень – аналіз режимів роботи розподільних мереж 0,38/0,22 кВ
та дослідження варіанту побудови СЕП, при якому режим передачі електричної
енергії відбувається при мінімумі втрат.
Основними факторами, які характеризують систему електропостачання є
вартість її спорудження, надійність і економічність передачі електричної енергії
споживачам (рівень втрат електричної енергії), а також дотримання в
допустимих межах показників якості електричної енергії, що регламентуються
ГОСТ 13109–97.
Як відомо в Україні протяжність ліній 0,38/0,22 кВ становить близько 50%
від протяжності ліній всіх класів напруг. Електрифікація країни закінчилася в
кінці 60-х років, тому значна частина існуючих мереж вимагає повної
реконструкції.
Проведений аналіз систем електропостачання, які застосовуються в інших
країнах показав, що країни Європи, за винятком Норвегії, широко
використовують в якості розподільної системи електропостачання житлових і
громадських будівель трифазну чотирипровідну систему напругою 400/230 В з
глухозаземленою нейтраллю. Норвегія в даний час використовує трифазну
систему з лінійною напругою 220 В і ізольованою нейтраллю. Ця система
поступово замінюється системою 400/230 В. В США використовують систему
напругою 220/127 В, лінії якої мають невелику протяжність від опори, де
встановлений однофазний трансформатор, і до споживача. Кожен однофазний
трансформатор обслуговує кілька будинків, у разі необхідності живлення
трифазних споживачів на опорі встановлюється трифазний трансформатор.
Аналіз наукових робіт, які висвітлювали проблеми боротьби з неякісною
електричною енергією в СЕП 0,38/0,22 кВ, показує, що на сьогоднішній день
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існує безліч методів і технічних засобів щодо покращення показників якості та
зниження втрат електричної енергії, але всі вони через свою високу вартість,
низьку надійність та ефективність за наявності протяжних ліній, що живлять
комунально-побутове навантаження, не отримали широкого використання.
Тому відсутність комплексного підходу до вирішення проблеми якості
електричної енергії не давала змоги вироблення об'єктивних рекомендацій
щодо методів, способів і технічних засобів зниження втрат електричної енергії.
Таким чином, всебічний аналіз усіх факторів, що впливають на
енергоощадність та якість електричної енергії в СЕП 0,38/0,22 кВ дозволить
вирішити дану проблему і рекомендувати економічно вигідні заходи щодо
зниження втрат електричної енергії.
Аналіз існуючих систем електропостачання показує, що децентралізована
система електропостачання є економічно найбільш доцільною. Імітаційне
моделювання традиційної та енергоощадної СЕП показало, що в енергоощадній
системі сумарні втрати електричної енергії в проводах понад в 100 разів нижчі,
ніж у традиційній, що є важливим показником для оптимального вибору
структури при проектуванні СЕП.
При повній реконструкції існуючих або спорудженні нових ліній
електропередач необхідно переходити на інші системи електропостачання.
Найбільш економічно вигідною в цьому випадку є система електропостачання,
при якій по населеному пункту проходить розподільна повітряна лінія
напругою 10 кВ, від якої через встановлені на опорах однофазні або трифазні
трансформатори по коротких повітряних лініях (або вводах) 0,4 кВ живляться
кілька найближчих споживачів. Економічний ефект при заміні традиційної
системи електропостачання на енергоощадну для населеного пункту з 10
підстанціями складе приблизно 1 079 000 грн.
Порівняльний аналіз традиційної та енергоощадної СЕП показує, що
електроприймачі, які живляться за енергоощадною системою мають параметри
якості електричної енергії, які повністю відповідають ГОСТ 13109-97. Крім
того сумарні втрати електричної енергії в проводах в енергоощадній системі
електропостачання понад в 100 разів нижчі, ніж у традиційній.
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Зростаюче споживання електричної енергії завжди супроводжує розвиток
суспільного виробництва. При цьому збільшується кількість нелінійних,
несиметричних, різко змінних промислових споживачів електричної енергії. Це
тягне за собою погіршення якості електроенергії.
У роботі аналізуються методи компенсації реактивної потужності в умовах
струму несинусоідальної форми. Проаналізовані різні способи вирішення цієї
задачі і продемонстровані їх переваги та недоліки. Так активні фільтри
призначені для зменшення рівня гармонік нелінійних навантажень і
забезпечують високу динаміку зміни реактивної потужності відповідно до
потреб. Пасивні фільтри є набагато дешевшим і надійним рішенням. Проте
кожний фільтр завжди розраховується індивідуально і залежить від параметрів
мережі та виду перешкод [1]. Вибір правильного рішення вимагає збору
інформації про характеристики електричної мережі, види навантажень та
режими електроспоживання. Для попередження пошкодження обладнання від
перепаду напруги та гармонійних складових використовуються реактори.
Якщо одночасно з конденсатором включити антирезонансний трифазний
реактор, то ефекту резонансу можна уникнути, так як нормалізується напруга
мережі завдяки створеному резонансному контуру з частотою, що нижче
найнижчої з гармонік. Перевагами даних реакторів є тривалий термін
експлуатації, забезпечення стабільності мережі, що дозволяє збільшити термін
експлуатації конденсаторів та іншого виробничого обладнання [2].
На прикладі промислового підприємства, в мережі якого працюють
нелінійні навантаження, за допомогою бібліотеки SimPowerSystems пакету
MATLAB порівнюється застосування пасивних та активних гармонічних
фільтрів та захисних реакторів, що призначені для захисту конденсаторних
батарей. Показано, що найбільшу проблему при застосуванні пасивних фільтрів
та захисних реакторів становить зміна потужності компенсуючого пристрою.
Список літератури:
1. Железко, Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество
электроэнергии: Руководство для практических расчетов / Ю.С. Железко // Энас. – 2013. – С.
456.
2. Жежеленко, И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промышленных
предприятий / И.В. Жежеленко, // Энергоатомиздат, – 1984. – С. 160.
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При розрахунку силових навантажень важливе значення має правильне
визначення електричного навантаження в усіх елементах силової мережі.
Завищення навантаження може привести до перевитрат провідникового
матеріалу, збільшенню вартості будівництва; зниження навантаження – до
зменшення пропускної здатності електричної мережі і неможливості
забезпечення нормальної роботи силових електроприймачів. Розрахунок
електричних навантажень слід починати з визначення необхідних даних по
таблицях і уточнення номінальних потужностей цехів виробничого об’єкту.
Розрахунки електричних навантажень дають найважливішу інформацію
для проектування системи електропостачання промислового підприємства і
мають на меті визначення сумарних розрахункових активних і реактивних
навантажень в цілому і по окремих вузлах навантаження (цехах) [2].
По-перше, на основі розробленого генплану підприємства, на якому
наносяться цехи, об’єкти та їх розрахункові або встановлені потужності,
будується картограма навантажень. Вона дозволяє забезпечити оптимальне
розміщення підстанцій як джерел живлення на території підприємства.
Причому картограма навантажень кожного з цехів дозволяє вибрати найбільш
раціональне розміщення цехових трансформаторних підстанцій (ЦТП) і
розподільних пристроїв (РП), а картограма підприємства в цілому – розміщення
головної підстанції підприємства (ГПП).
По-друге, навантаження кожного з цехів зображується кругом, площа
якого пропорційна розрахунковій активній потужності.
По-третє, приймається відповідний масштаб.
По-четверте, визначаються радіуси відповідних кругів при заданому
масштабі за формулою [1]:
PМі
;
(1)
rі 
  mP
Сектор освітлювального навантаження цеху визначається за формулою:
360  Р МОі
;
(2)
і 
Р Мі
Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.

123

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

Розрахунки для всіх цехів зручно виконувати за допомогою програми
Microsoft Office Excel.
Визначення центру електричних навантажень дає нам можливість
визначити місце розташування центральної розподільчої підстанції (ЦРП) на
території будь-якого підприємства.
Як правило вибирається оптимальне місце розміщення ЦРП за критерієм
мінімуму затрат в систему електропостачання. Відповідно до цього сформуємо
математичну модель задачі [3].
Математичну модель задачі сформуємо згідно етапів вибору оптимальних
проектних рішень. Керованими змінними задачі є координати розміщення ЦРП
(X0, Y0). Показником ефективності рішення виступають затрати в систему
електропостачання.
З(х)  L   Ее  Еаж    аж  К 0   3  І 2  R 0  к  В0   min



З(х)  L   Е  Е  а  К  3  І 2  R  В   k  min
а 
0
0
0
 е


2
2
, (3)
L   X 0  X    Y0  Y 

L  X 0  X  Y0  Y
8  Х  175
0

50  Y0  163
де: Х0 ;Y0 – координати центру мережі;
Х;Y – координати розміщення ЦТП.
Обмеження на керовані змінні:
min(Xi )  Х 0  max(Хi )
(4)

min(yi )  y0  max(yi )

(5)
Оскільки, при визначені довжин кабелів буде враховуватись евклідова та
неевклідова метрика, так як кабелі по території підприємств як правило
прокладаються під прямими кутами, то довжина кабеля між двома
координатами буде розраховуватись за формулою [1]:
L  X 0  X  Y0  Y
(6)
А за евклідовою метрикою визначення довжин кабелів буде
розраховуватись за формулою:
L

 X0  X 2   Y0  Y 2

(7)
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Розумні мережі Smart Grid являють собою модернізовані канали
електропостачання, що працюють з використанням комунікаційних та
інформаційних технологій. Основним завданням впровадження подібних
систем є забезпечення надійної роботи обладнання за допомогою впровадження
дистанційного контролю над справністю окремих компонентів.
Система збирає інформацію про виробництво і споживання електроенергії,
що дозволяє коректно розподіляти енергоресурси, забезпечувати надійність їх
споживання і ефективність використання. Класичні розумні мережі Smart Grid в
електроенергетиці володіють наступними характеристиками: здатність
керувати роботою споживачів; самостійне відновлення після збоїв; захищеність
від фізичного та кібернетичного зовнішнього втручання; забезпечення
електропостачання необхідної якості; синхронна робота генеруючих джерел і
центрів зберігання електроенергії; здатність істотно підвищувати ефективність
роботи енергосистеми в цілому [4].
Активні електричні мережі, здатні швидко адаптуватися до мінливих
потреб зацікавлених сторін - власників, споживачів, продавців. Вони
розглядаються як ключовий елемент інфраструктури «розумних» енергосистем
майбутнього [1]. На сьогоднішній день усі аспекти створення подібних
«розумних» енергосистем розглядаються в концепції Smart Grid в енергетиці,
найбільш відомій концепції модернізації електричних мереж [2].
Така концепція характеризується двосторонніми потоками електроенергії
та інформації для створення автоматизованої, широко розгалуженої локальної
мережі. Обмін інформацією в ній відбувається між комунікаційними доменами
генерування, передачі, розподілу та споживання електроенергії, які фізично
представлені системами автоматизації та управління виробництвом кожного із
доменів. Крім двостороннього обміну потоками електроенергії та інформації, ця
концепція передбачає здійснення поточного контролю, захисту і оптимізації
функціонування всіх взаємодіючих елементів. До цих елементів відносяться
потужні генератори і відновлювальні джерела енергії, які за допомогою
магістральних і локальних мереж об'єднані з промисловими споживачами,
установками накопичення електроенергії, а також з кінцевими споживачами.
Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.
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Слід підкреслити, що Smart Grid - це не тільки нові енергетичні технології,
але також і сучасні інформаційні та комунікаційні технології білінгу,
електронної комерції, управління доступом та адміністрування в мережах
різного масштабу, моделювання та зберігання даних, віртуалізації, комп'ютерної
безпеки, розподілених обчислень, збору, обробки і передачі інформації в
реальному часі. По суті, Smart Grid слід розглядати не як окрему технологію, а
як комплексний підхід і методику створення великомасштабних «розумних»
підприємств, що функціонують на базі нової технологічної платформи і
надають широкий спектр послуг з використанням інформаційних та
енергетичних технологій.
Згідно з концепцією впровадження Smart Grid’s технологій в Україні,
покрашення якості функціонування, надійності та всебічного розвитку
електроенергетичної системи (ЕЕС) потрібно здійснювати за рахунок
збільшення частки нетрадиційних і відновлюваних джерел електроенергії
(НВДЕ). Децентралізація за допомогою НВДЕ дозволить залучити різні типи
джерел енергії.
Фахівці вважають [3], що застосування сучасних технологій управління,
поряд з широким використанням новітніх інформаційних і комунікаційних
технологій, дасть можливість підтримувати в «розумних» енергосистемах
попит і пропозицію на високому рівні. Smart Grid дозволить споживачам
усвідомлено брати участь у функціонуванні енергосистем, також покращиться
використання активів в енергетиці і зросте економічна ефективність,
підвищиться
якість
електроенергії
і
стійкість
енергосистем
до
несанкціонованих зовнішніх впливів і стихійних лих. Нарешті, перехід до
«розумних» енергосистем дасть поштовх розвитку нових видів продукції та
послуг, а також до формування нових ринків.
Іншими словами розумні мережі Smart Grid в електроенергетиці повинні
відповідати критеріям гнучкості, доступності, надійності і економічності. Крім
цього концепція Smart Grid містить ще один важливий аспект - каталізацію
економічного підйому. Розгортання подібних проектів сприяє розвитку
інноваційних технологій, стимулює виробництво високоінтелектуальної
продукції, розширює можливості використання електричної тяги в
транспортній інфраструктурі.
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Гідроелектричні станції (ГЕС) на сьогоднішній день є одними з екологічно
чистих джерел енергії, що виробляють недорогу електроенергію. Енергетичний
потенціал гідроенергетики в світі складає 8100 млрд. кВт·год, в якому на частку
малих ГЕС (МГЕС) припадає 10%. Через постійно зростаючі ціни на
енергоносії вартість електроенергії на традиційних електростанціях постійно
підвищується. Використання енергії води, в тому числі гідроенергетичного
потенціалу малих річок, сприятиме децентралізації об'єднаної енергетичної
системи (ОЕС) і поліпшенню енергопостачання віддалених і важкодоступних
районів сільської місцевості.
Мала гідроенергетика в Україні є одним з перспективних напрямків
розвитку відновлюваної енергетики [1, 2]. «Зелений» тариф і наявність вже
існуючої інфраструктури забезпечують інтерес інвесторів до даного сегменту
ринку. Загальний гідроенергетичний потенціал України складає понад
44 млрд. кВт·год. (в тому числі МГЕС – приблизно 3,0 млрд. кВт·год.). На
сьогодні економічно ефективний потенціал становить близько 17,5 млрд.
кВт·год., з них вже використовується близько 11 млрд. кВт·год. (більше 60 %).
Невикористаний потенціал становить близько 6,5 млрд. кВт·год. [3]. У той же
час слід зазначити, що гідроенергетичний потенціал Дніпра переважно
вичерпаний, інтенсивна експлуатація протягом десятків років Дніпровських
ГЕС також має свої наслідки. Фізично та морально застаріле обладнання має
низький (у порівнянні із сучасним) коефіцієнт корисної дії (ККД), не забезпечує
підтримку необхідних параметрів регулювання, здійснює значний негативний
вплив на довкілля.
Крім того існуюча на даний час структура потужностей генерування
електроенергетики формує дефіцит маневрених та резервних потужностей ОЕС
України [2]. Надлишок потужності в нічні години при дуже обмежених
можливостях маневрування ускладнює не тільки стійкість роботи ОЕС України,
але й спроможність підтримувати необхідну якість регулювання міждержавних
перетоків енергії у рамках синхронної роботи ОЕС України із системами інших
країн. Вимога забезпечення якості електроенергії та надійності енергосистеми в
умовах відхилення фактичних величин потужностей генераторів і споживачів
системи протягом доби вимагає існування належного рівня маневрених
потужностей. У зв’язку з цим важливу роль на даний час починає відігравати
саме гідроенергетика, яка виступає головним джерелом високомобільного
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резерву. Однак, сьогодні у балансі потужностей ОЕС України потужність ГЕС
складає біля 10 %, проти 16 % оптимальних [3]. Для розв’язання цієї проблеми
необхідно особливу увагу приділяти використанню потенціалу малих річок
України.
Розвиток малої гідроенергетики України передбачає наступне: оновлення і
реконструкцію існуючих і діючих МГЕС; будівництво нових малих ГЕС в
районах децентралізованого енергопостачання; будівництво малих ГЕС в
регіонах централізованого енергопостачання на наявних перепадах водосховищ
та водотоків; нове будівництво з концентрацією напору.
МГЕС позитивно впливають на роботу енергосистеми, оскільки надають
можливість виробляти електроенергію в пік навантажень і накопичувати воду в
водосховищах при надлишку потужності в енергосистемі, тобто бути активним
учасником балансуючого сегмента ринку.
З метою зменшення собівартості виробництва електричної енергії та для
забезпечення ефективної експлуатації МГЕС необхідним є впровадження
засобів автоматизації процесу вироблення електроенергії. При цьому
автоматизовані системи управління повинні забезпечувати виконання
наступних завдань:
- управління поточним режимом, здійснюване диспетчерським
персоналом, і вирішальне завдання формування і корекції режимів роботи
протягом доби при неминучих відхиленнях від сформованих режимів при
короткостроковому плануванні завдання;
- повна автоматизація інформаційного обміну між ГЕС та розрахунководиспетчерським центром (в перспективі - оператором енергоринку) для
вирішення завдань комерційного обліку електроенергії;
- безперервний контроль стану і режимів роботи обладнання, запобігання
порушенню нормального режиму, ліквідації виникаючих аварійних ситуацій,
відновлення нормального режиму після аварійних відмов і забезпечення
надійності роботи ГЕС в цілому;
- забезпечення централізованого управління основними процесами,
маневреності ГЕС та максимальної ефективності використання первинної
енергії протягом заданого періоду роботи;
- мінімізація необхідної кількості обслуговуючого персоналу.
Таким чином, реконструкція та розвиток гідроенергетики України
дозволить гарантувати стійкість, надійність та ефективність роботи ОЕС
України, підвищити економію органічного палива за рахунок збільшення
частки електроенергії, виробленої на ГЕС в енергетичному балансі країні.
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Энергосбережение в настоящее время является общемировой задачей. В
Украине износ электрооборудования (ЭО) тепловых электростанций и
промышленных предприятий оценивается до 100 %, что требует проведения
модернизации турбогенераторов (ТГ), в частности, повышение их мощности
без изменения габаритов для установки на действующих блоках. Кроме того,
постоянная конкуренция среди фирм по изготовлению электрических машин
диктует новые требования к современным ТГ. Мощность и массогабаритные
параметры ТГ зависят от применяемых в них системам охлаждения, т.к. именно
тепловое состояние ЭО определяет срок его эксплуатации. При расчете и
проектировании новых ТГ всегда решаются задачи повышения мощности при
одновременном снижении массы, габаритов, потерь, рассматриваются вопросы
совершенствования способов охлаждения, повышения надежности и
экономичности. Для этого необходимы более точные методы расчетов, т.е.
необходимо уметь точно рассчитывать основные и дополнительные потери, а
также знать распределение температуры по объему машины. При оптимальном
проектировании, когда необходимо сравнивать несколько вариантов машины,
температурные ограничения часто являются решающими, [1].
Поэтому целью работы является разработка более точных способов
определения теплового состояния ТГ с учетом трехмерного распределения
потерь, вызванных циркуляционными токами и омическими потерями в ТГ на
базе программного обеспечения SolidWorks, при повышении мощности на
25 %. Использование для оценки теплового состояния ТГ эквивалентных
тепловых схем (ЭТС) замещения имеет определенные трудности, [1]. Прежде
всего, это относится к расчету тепловых сопротивлений, правильности учета
процессов теплоизлучения, сложностью конфигурации поверхностей
охлаждения, неоднозначностью определения коэффициентов теплоотдачи,
сложностью определения путей движения тепловых потоков и потоков
охлаждающих жидкостей и газов. В связи с этим создание трехмерной модели
активной зоны ТГ для определения его теплового состояния при повышении
мощности актуальна, [2]. В работе решены задачи определения теплового
состояния сердечника турбогенератора ТГВ-250-У3 по созданной 3D модели,
созданного на базе ТГВ-200-У3. Для этого, с целью моделирования
распределения температуры в шихтованном сердечнике с помощью
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программного обеспечения SolidWorks, была построена 2D модель одного
сегмента пакета статора и части обмотки с использованием реальных размеров
ТГВ-250-У3. А затем - 3D модель. В модель введены характеристики
материалов рассмотренных элементов ТГ и их свойства, которые выбрали из
приложения (библиотека SolidWorks). При моделировании использовались
физические данные элементов ТГ, которые являются источниками выделения
тепла (обмотка и стальной сердечник), а также коэффициенты теплоотдачи этих
материалов и значения потерь в стали статора на один сегмент и в обмотке. В
расчете принята длина одного пакета сердечника статора 45 мм, высота
обмотки 55 мм (рис. 1). Также в расчетах приняты размеры межпакетного
пространства по 5 мм с каждой стороны (рис. 2). По каналам (рис. 2), протекает
вода, охлаждающая обмотку статора. Пакет статора охлаждается («омывается»)
газообразным водородом. По созданной модели было установлено
распределение температуры в активной зоне ТГ, рис. 3 и рис. 4.

Рис. 1 - 3D модель сегмента сердечника
статора турбогенератора ТГВ-250-У3

Рис. 3 - 3D модель сегмента сердечника
статора турбогенератора ТГВ-250-У3

Рис. 2 - 3D модель обмотки статора
ТГВ-250-У3 с изоляцией

Рис. 4 - 3D модель обмотки статора ТГВ-250У3 с изоляцией

Согласно полученному результату распределения температуры в активной
зоне ТГ можно сделать вывод, что повышение мощности ТГ допустимо.
Список литературы:
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Использование трамвая, как одного из видов городского транспорта,
обусловлено такими преимуществами: низкая себестоимость перевозок,
экологическая чистота, возможность реализации скоростного сообщения
сопоставимого со скоростью на железных дорогах и метрополитене. Техникоэкономические показатели трамвая во многом зависят от его электропривода.
В настоящее время одним из перспективных электроприводов трамвая
является частотно-регулируемый асинхронный электропривод, особенно с
использованием преобразователей на IGBT транзисторах.
Разработанный ГП заводом “Электротяжмаш” двигатель АД927А
мощностью 50 кВт дает возможность создания приводов по системе
“преобразователь частоты – асинхронный двигатель”. Предложенный
электропривод с использованием данного двигателя, имеет нейросетевую
систему управления обеспечивающую целый ряд преимуществ по сравнению с
традиционными системами, такими как, например, система подчиненного
регулирования координат электропривода или система модального управления.
Электропривод трамвая комплектуется 4-мя тяговыми асинхронными
электродвигателями, размещенными на 2-х двухосных тележках, соединенными
с колесными парами. Питание каждого двигателя осуществляется от
индивидуального преобразователя частоты.
Разработанная математическая модель электропривода, которая учитывает
нелинейность характеристики сцепления и особенности синтезированной
нейросетевой системы управления показали ее работоспособность. Расчеты на
модели позволили установить, что разгон трамвая до номинальной скорости
происходит за 12-13 с, а ускорение при этом не превышает 1,15 м/с2, что
обеспечивает достаточный уровень комфортности пассажиров [1].
Список литературы:
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Вступ: Сонячна енергія - екологічно чисте джерело енергії, яке не
забруднює навколишнє середовище. Після установки вимагають мінімального
обслуговування і виробляють енергію без участі людини.
Постановка задачі – важливе положення при використанні цього джерела
- економічна вигода. Сонячна енергія невичерпна, на відміну від традиційних
видів палива. Експлуатація сонячних батарей не призводить до викидів
парникових газів або утворення відходів.
Мета роботи - дослідження фотоелектричних перетворювачів
напівпровідникових пристроїв, які прямо перетворюють сонячну енергію в
постійний електричний струм.
Принцип роботи полягає у виробленні постійного струму внаслідок
попадання сонячного випромінювання на кремнієву пластину: сонячні промені
потрапляють на поверхню пластин і зрушують електрони кремнію з орбіт
атомів.
Китайські вчені винайшли інноваційний спосіб генерації енергії з
альтернативних джерел. Сонячні панелі можуть виробляти енергію в нічний час
завдяки спеціальному люмінофору - перетворювача енергії, що поглинається в
світлове випромінювання. Модифікований елемент відрізняється особливо
тривалим освітленням. Отримане вдень світло продовжує поглинатися і
перероблятися ще протягом кількох годин після заходу сонця, передаючи
електрику.
Багатоквартирний будинок № 39 по вул. 40 років Перемоги щорічно
витрачає 536125 тис.грн. на електрику.
Установка сонячних батарей
Відмінним варіантом для установки батареї на плоскому даху є спеціальні
опори. Батареї кріпляться на них під певним кутом, це дозволить підвищити
ефективність. У такому типі конструкції можна змінювати кут нахилу батарей в
різні пори року, а також очищати їх стане набагато простіше. При установці
сонячних батарей на плоскому даху є необхідність зазору в кілька сантиметрів
між покрівлею і батареєю.
Інсоляція
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Сонячне світло, грає ключову роль, коли мова йде про сонячну енергію. З
цієї точки зору найбільш привабливі Запоріжжя, Дніпропетровська і Луганська
області. Високим рівнем активності вважаються показники в 5 кВт/м2/ дні.
Згідно супутниковими даними NASA, рівень інсоляції Запорізької області
досить високий, оскільки цей регіон України знаходиться на південному-сході.
Таким чином сонячні панелі в Запоріжжі можуть стати незамінним потужним
джерелом чистої електроенергії.
Площа покрівлі де необхідно встановити сонячні батареї 724 м.кв., для
забезпечення будинку необхідною електроенергією, потрібно встановити
спеціальні опори, які дозволять підвищити ефективність.
Переваги установки сонячних колекторів
Сонячна енергетика - виключно екологічна, вона не робить ніякого впливу
на навколишнє середовище. Її розвиток стимулюється чисто економічними
факторами (до таких можна віднести постійно зростаючі ціни на традиційні
джерела енергії, зниження вартості обладнання для станцій, що працюють на
поновлюваних (альтернативних) джерел енергетики при збільшенні їх
продуктивності, що в цілому призводить до зниження собівартості виробленої
електроенергії. У 2016 році «сонячна» електрика стала найдешевшою в
порівнянні з іншими альтернативними способами електрогенерації і державною
підтримкою (спеціальні програми, що заохочують будівництво сонячних
електростанцій за рахунок застосування економічно привабливого зеленого
тарифу для викупу виробленої електроенергії).
Сонячна електростанція для будинку дозволяє істотно економити на
рахунках за електроенергію, а за умови підключення за зеленим тарифом - ще й
заробляти, максимально швидко окупаючи інвестиції в сонячну енергетику.
Висновки:
1.
Електрика, вироблена за допомогою сонячних батарей, не робить
шкідливого впливу на повітряні маси, ніяк не забруднює та не виснажує
природні ресурси. Для забезпечення електроенергії будинку №39 необхідно
встановити сонячні батареї в кількості 1600 од.
2.
Окупність такої системи становить 5-7 років, але, за оцінками
експертів, цей термін буде поступово скорочуватися, адже вартість кіловат
надалі зростатиме.
3.
Енергія Сонця, як вважають експерти - квінтесенція енергетики,
оскільки сонячні батареї не впливають на природне середовище, безшумні, не
мають рухомих частин, вимагають мінімального обслуговування, не
потребують води.
Список літератури:
1. Стэн Гибилиско Альтернативная енергетика без тайн / Стэн Гибилиско // - Москва:
Эксмо-Пресс, 2010. - 368с.
2. Виссарионов, В.И. Солнечная энергетика: Учебное пособие для вузов / Г.В.
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З кожним роком у світі дедалі більшу популярність набувають пристрої
для гіростабілізації різного типу шасі та платформ відеообладнання як
побутового так і професійного рівня. Основна функція таких пристроїв полягає
у виведенні та подальшому підтриманні чітко заданого горизонтального
положення відеокамери незважаючи на вплив зовнішніх динамічних факторів,
що вносять коливання у систему таких як запис динамічних відео з автомобілів
тощо. Принцип роботи такої системи наступний, на прикладі встановлення
гіростабілізованої платформи на автомобіль. Датчик кутових швидкостей
встановлюється на кузов автомобіля та орієнтується осями вимірювання
відносно напряму руху автомобіля (координата Х) та відносно рівня даху авто
(координата Y). Датчик фіксує коливання системи авто-горизонтальне
положення та перетворює величину коливання в пропорційний електричний
сигнал, що в подальшому йде на опрацювання в мікроконтроллер. На рисунку 1
приведена функціональна схема електромеханічного гіростабілізатора шасі.

Датчик

Мікроконтроллер

Виконуючий
механізм

Рис. 1 – Функціональна схема електромеханічного стабілізатора шасі відеокамери

Датчик – мікроелектромеханічна система (МЕМС) що комбінує в собі
гіроскоп та акселерометр.
Мікроконтроллер – для дослідження роботи системи був обраний
мікроконтролер STM32F103ХХ з високопродуктивним ядром CORTEX та
багатим набором периферійних пристроїв.
Виконуючий механізм – у якості механізму стабілізації положення системи
було обрано цифровий сервопривід.
Основний алгоритм керування системою розроблений на базі
пропорціонально-інтегрально-диференціального (ПІД) закону регулювання.
Список літератури:
1. Крылов, А.Н. Общая теория гироскопов и некоторых технических их применений
/ Крылов А.Н., Крутков Ю.А. // АН СССР. – 1982. – №2 – С. 275 – 340.
2. Пельпор, Д.С. Гироскопические системы ориентации и стабилизации / Пельпор Д.С. //
Москва. – 1982. – №3 – С. 78.
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Коаксіальні лінійні двигуни з постійними магнітами являють собою
окремий клас лінійних синхронних двигунів і є особливо привабливими через
нульову силу тяжіння між статором і рухомою частиною (бігуном), високою
питомою механічною силою, добрими характеристиками для сервоприводу,
високими показниками надійності [1]. Коаксіальні лінійні двигуни з постійними
магнітами широко використовується в багатьох областях, де потрібен лінійний
рух робочого органу.
Розрахунок зовнішнього магнітного поля лінійного коаксіального двигуна
зводиться до знаходження величини магнітної індукції в усіх точках двигуна та
за його межами. Для вирішення задачі пошуку магнітної індукції
застосовується метод скінченних елементів. Його застосування виправдано
підтвердженням точності розрахунків, що доведено в роботах [2, 3].
Для розрахунків було обрано двигун в цілому та невизначену за розміром
ділянку навколо машини для визначення «мінімально необхідної розрахункової
області». На границях розрахункової області застосовано граничні умови
Діріхлє: векторний магнітний потенціал А = 0. Для проведення дослідження
було обрано магнітну площинну задачу. За початок координат побудови моделі
було обрано точку з координатами (0;0) для середини нижнього кінця валу. Для
позначення напрямку магнітного поля постійних магнітів використано кути 90º
та –90º.
Для дослідження зовнішнього магнітного поля коаксіального лінійного
двигуна було обрано прямокутну ділянку. Висота цієї ділянки обмежується
максимальним лінійним розміром бігуна. Ширина розрахункової ділянки
обрана розміром чотири з половиною габариту. Габаритом в радіальнім
напрямку вважається зовнішній діаметр статора.
Найяскравішим зображенням магнітного стану будь-якого об’єкту є
розподіл ліній магнітного потоку або ліній магнітної індукції. Для двигуна, що
аналізується, такий розподіл наведено на рис. 1.
За результатами розрахунків можна зробити висновок, що розрахункова
область може бути зменшена, але зменшення повинно відбуватись без втрати
достовірності розрахунку. Для визначення необхідних меж розрахункової
ділянки було проведено низку розрахунків магнітної індукції на лініях, що
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проходить по середині зубця та паза, при змінюванні ширини розрахункової
ділянки від одного габариту до величини, коли зміна магнітної індукції B буде
становити менше 1 %,
B  Bi
B  i 1
 100 % ,
Bi

де

Bi 1 , B i

– наступне та попереднє значення магнітної індукції.

Рис. 1 – Розподіл магнітного поля коаксіального лінійного двигуна

Для достовірного розрахунку зовнішнього магнітного поля коаксіального
лінійного двигуна необхідно вибирати розрахункову ділянку, розмірами від 1,5
до 2 габаритів. При цьому похибка розрахунку становитиме від 0,6 до 0,001 %
відповідно.
Список літератури:
1. Wang J. Tubular modular permanent-magnet machines equipped with quasiHalbachmagnetizedmagnets – part I: magnetic field distribution, EMF, and thrust force / J. Wang,
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2. Милых, В. И. Анализ магнитного поля в линейном электродвигателе для источников
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намагничивания постоянных магнитов на бегуне / Г.М. Голенков, М. Аббасиан //
Електротехніка і Електромеханіка. – № 1. – 2013. – С.17 – 21.
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Повсеместное использование нелинейных нагрузок, включающих в себя
вентильные преобразователи и устройства частотного регулирования
электропривода, привело к необходимости разработки и внедрения систем
коррекции формы кривых тока и напряжения. Традиционным средством
уменьшения высших гармонических составляющих в составе кривой
напряжения питающей сети, или другими словами - повышения
электромагнитной совместимости выпрямителя с питающей сетью, является
повышения фазности схемы выпрямления или применение пассивной
фильтрации. Еще в работах [1, 2] показано, что реактивная мощность высокой
частоты, преобразуемая в реактивную мощность более низкой частоты,
приводит к подавлению высших гармоник, содержащихся в кривой
потребляемого активным выпрямителем тока.
Таким образом, использование активных преобразователей с широтноимпульсной модуляцией (ШИМ) на стороне переменного тока (активным
выпрямителем) создает условия для фильтрации высших гармоник тока,
потребляемого из питающей сети, т.е. решается задача потребления из сети
практически синусоидального тока [3]. Усложнение управляющей части
активных преобразователей не столь существенно, если учесть, что вновь
разрабатываемые
системы
полупроводниковых
преобразователей
электрической энергии, как правило, создаются с системами прямого
микропроцессорного управления, в которых сложность реализации алгоритмов
управления достигается за счет усложнения только программного обеспечения.
Поэтому целью данной работы является разработка активного
выпрямителя c микроконтроллерным управлением.
Список литератури:
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Ультразвуковая терапия (УЗТ) основана на применении в лечебных и
профилактических целях механических колебаний высокой частоты − от 20 до
3000 кГц.
Влияние ультразвука вызывает микроскопическое сжатие и растягивания
тканей (так называемый микромассаж) и стимулирования кровообращения. В
результате этого улучшаются функции разных тканей организма и кровоток.
Ультразвук также способен предоставлять стимулирующее действие на ход
обменных процессов и нервно-рефлекторное действие. Это связано с тем, что
под воздействием ультразвука в жидкостях организма образуются полости (это
явление имеет название "кавитация")
Ультразвуковой – это самый современный вид гидромассажа, который
пока не приобрёл большой популярности .
Он проводится в специальной ванной, которая снабжена особыми
форсунками – источниками ультразвука, это устройство с одним или
несколькими отверстиями для распыленности жидкости, которая подается в
него под действием ультразвуковых колебаний и давления.
Ультразвуковой массаж производит более активное лечебное воздействие
и считается более эффективным. Как правило, он сочетается с джакузи и
другими видами массажа.
Применяется для нормализации работы внутренних органов, снижения
повышенного давления, способствует уменьшению веса.
Основными источниками акустических колебаний являются электронномеханические излучатели, которые работают при мощностях в десятки и
сотни Вт.
Для их электропитания применяются ультразвуковой генератор, который
представляет собой устройство, преобразующее механическую или
электромагнитную энергию в энергию акустических колебаний ультразвуковой
частоты [1].
Главные элементы схемы любого ультразвукового генератора – это
задающий генератор импульсов, определяющий частоту генерируемого
ультразвука, и силовые транзисторы, которые усиливают импульсы задающего
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генератора до требуемой мощности, тем самым, определяя мощность
ультразвука, воздействующего на биологический объект через излучатель.
Тонкопленочный
композитный
резонатор
формирует
объемные
акустические волны. Подложка резонатора выполненна из анизотропного
силикона и размещена между двух алюминевых электродов из оксида цинка.
При рассмотрении процесса генерации выполняется расчет АЧХ
устройства и подсчет добротности.
Моделируется воздействие ультразвука на жидкость, задаються типы
потерь (учитываются механическое демфирование, потери на распространение,
диэлектрические потери, анкерные потери).
Были исследованы две схемы LC-автогенераторов (рис.1, 2).

Рис.1 – Генератор по схеме
емкостной трехточки

Рис.2 – Генератор по схеме
индуктивной трехточки

Первая схема – индуктивная трехточка (или автотрансформаторная) (рис.1)
используется реже, так как более сложная конструкция и при нагреве
частотный спектр быстро ухудшается.
Вторая схема – емкостной трехточки (рис.2). В ней проще настройка с
формированием обратной связи и она является более стойкой при
использовании конденсаторов, малочувствительных к нагреванию.
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Эксплуатационное состояние турбогенератора (ТГ) во многом
определяется техническим состоянием статора, потеря работоспособности
которого требует дорогостоящего ремонта, а в отдельных случаях и замены
всего статора, [1].
Поэтому целью работы стало определение наиболее распространенных
повреждений при износе сердечников статоров ТГ, появления дефектов
крепления их узлов и установление причин ухудшения механиковибрационного состояния.
Сбор данных о повреждениях и износе элементов конструкций статоров
ТГ мощностью 200 и 300 МВт (изготовители ГП завод «Электротяжмаш»,
г. Харьков и ПАО «Силовые машины», г. С.-Петербург) был сделан по данным:
для ТГВ-300, установленных на Запорожской, Зуевской, Углегорской,
Ладыжинской, Новочеркасской ТЭС и на Ставропольской ГРЭС; для ТГВ-200 –
на Луганской, Череповецкой и Заинской ГРЭС; для ТВВ-200-2 – на Беловской,
Томь-Усинской и Щекинской ГРЭС, [2]. В результате анализа данных
проведения ремонтных и восстановительных работ было установлено, что
наиболее распространенными повреждениями являются:
– ослабление давления запрессовки, коррозионное разрушение активной
стали и разрушение зубцов крайних пакетов активной стали сердечников;
– замыкание сегментов сердечника статора и возникновение очагов
локального перегрева;
– повреждения системы подвески сердечника статора в корпусе;
– электрическая эрозия неактивных частей конструкции статора.
Причиной вышеизложенных дефектов являются электромагнитные
нагрузки при неноминальных режимах работы ТГ (т.е. работа с нагрузкой 30,
50, 70 % от номинальной), [3], которые приводят к ухудшению механиковибрационного состояния узлов крепления сердечника статора к корпусу ТГ.
В качестве численного критерия определения степени изношенности
подвески статора предлагается использовать показатель удельного
механического усилия, возникающего в пружине от вибраций сердечника с
амплитудой Ас:
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2n уэ  E  bуэ  h3уэ  Ас
l 
lп   0 
2

3

(1)

,

где, nуэ – количество упругих элементов в подвеске; Е – модуль упругости
материала, МПа; bпр и hуэ – ширина и толщина упругого элемента, м; lп – длина
пластины (призмы), м; l0 – длина упругой части пластины, м.
При этом для ТГ серии ТГВ под упругим элементом понимается
внутренняя тангенциальная подвеска (пластина), а для ТГ серии ТВВ – стяжная
призма с подпольными прорезями в ней (рис. 1).

б

а

Рис. 1 – Эластичный узел крепления сердечника статора к корпусу:
а – внутренняя подвеска ТГ типа ТГВ; б – упругая стяжная призма ТГ типа ТВВ

В качестве численного критерия определения усталости стяжных призм ТГ
предлагается использовать мгновенное значение тока в призме:
2  f  Az  l
(2)
f пр 
 cos p    0   ,
Zk

где, f – частота тока в сети, Гц; Аz – амплитуда значения векторного
потенциала; lδ – расчетная длина сердечника статора, м; Zk – комплексное
сопротивление контура стяжных призм; р – число пар полюсов; θ0 – начальная
фаза векторного потенциала;   arctg X k Rk  – аргумент комплексного
сопротивления контура стяжных призм. Предложенные критерии (1) и (2) для
определения степени изношенности узлов крепления сердечника статора к
корпусу могут быть дополнены и другими критериями для каждого отдельного
типа генератора, с учетом режимов его работы, конструкции и принципа
работы системы подвески статора.
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Пошук фактичних динамічних навантажень електричного і механічного
обладнання при проектуванні та експлуатації головних електроприводів (ЕП)
клітей прокатних станів є важливим науково-практичним завданням. Основні
навантаження в головних ЕП клітей створюються моментами пружних сил
механічної передачі в режимах ударного захоплення і викиду металу.
Динамічні навантаження коливального характеру призводять до різкого
скорочення терміну служби деталей механічної передачі по зносу і витривалості та сприяють істотному відхиленню процесів від технологічних норм. Як
фактор обмеження динамічних навантажень широко використовується на
практиці демпфіруючий ефект ЕП. Для головних ЕП клітей станів гарячої
прокатки з двигунами постійного струму зниження коливальності моментів в
пружній механічній передачі може бути досягнуто формуванням оптимальної
жорсткості механічної характеристики приводу [1]. Методи оптимізації
електромеханічних систем (ЕМС) головного приводу клітей станів гарячої
прокатки засновані на посиленні електромеханічного зв'язку [2], використанні
принципу електромеханічної сумісності [3] і синтезі параметрів з метою
мінімізації реакції ЕП на дію коливань моменту пружного механічної частини
як зовнішнього збурення.
Для головних ЕП клітей прокатних станів знаходить використання
синхронний ЕП з частотним регулюванням, структура якого реалізує стратегію
підлеглого регулювання з широким діапазоном регулювання і високими
динамічними показниками [4], але застосування синхронних двигунів в обладнанні металургійних машинах обмежене через значне зростання додаткових
динамічних навантажень [5]. Оскільки розрахунок динамічних навантажень в
головних ЕП з синхронними двигунами являє собою складну задачу, тому
аналіз перехідних процесів з метою зниження коливальності виконують за
умови лінеаризації динамічної механічної характеристики [1], при цьому
здійснюється пошук оптимальних параметрів системи автоматичного керування за критерієм мінімуму коливальності. ЕП в статичному режимі має
абсолютно жорстку механічну характеристику, і при наявності демпферного
обмотки в динаміці створює ефект внутрішнього в'язкого тертя, що вноситься в
пружну механічну підсистему [1]. Аналіз динамічних властивостей ЕП з
синхронним електродвигуном з урахуванням відомих припущень виконується
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за відповідним характеристичним рівнянням з використанням форми нормування у вигляді узагальнених показників електромеханічної взаємодії [6]. При
оцінці граничних значень демпфуючого дії власне ЕП дисипація в механічній
частині не враховується, тому максимальне значення демпфуючої дії ЕП
досягається при електромеханічній симетрії системи [3] і рівнозначності
процесів в механічній та електромагнітній підсистемах.
Дослідження дозволили отримати наступні співвідношення
(1)
K B   ;  D   1 ,
де γ – коефіцієнтом розподілу інерційних мас.
Таким чином, в ЕП з синхронним двигуном граничне значення
демпфуючої дії не залежить від форми нормування динамічних параметрів і
визначається коефіцієнтом розподілу інерційних мас γ, а реалізувати
оптимальні процеси з мінімальною коливальністю моменту в пружній передачі
можливо при синтезі параметрів головного ЕП за співвідношеннями [6] і
вибором на етапі проектування синхронного двигуна з необхідних параметрів
постійних часу та відповідним настроюванням регуляторів. Отримані результати досліджень були використані при настроюванні системи автоматичного
керування головним ЕП кліті безперервного стану 2500 «ММК» при його
реконструкції та засвідчили, що ЕП з синхронним двигуном ефективно
демпфірує пружні коливання, при цьому реакція ЕП при мінімальній швидкості
складає tp = 0.3-0.4 с, значення коефіцієнта динамічності для ступеневої
програми навантаження становить КД = 1.75 при коливальності μ = 2.7.
Результати дослідження рекомендуються для практичного застосування
при проектуванні ЕП технологічних машин з синхронним двигуном і
оптимізації параметрів систем автоматичного керування при модернізації
металургійних машин, зокрема прокатних станів, що відповідає вимогам
системного аналізу при проектуванні машин та механізмів.
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ДІАФРАГМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СFD –ПАКЕТУ
ФАМ ТУАН АНЬ1*, УСАТИЙ О.П.2
1

магістрант кафедри турбінобудування, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
профессор кафедри турбінобудування, доктор. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків,
УКРАЇНА
*
email: Anhvanhp93@gmail.com
2

Однією з проблем теплового розрахунку турбін з регульованими відборами
пара є відсутність достовірних і універсальних даних по оцінці ефективності
соплових решіток регульованих поворотних діафрагм різних конструкцій.
Даний факт не дозволяє безпосередньо використовувати відомий метод
теплового розрахунку конденсаційних турбін, добре зарекомендував себе при
вирішенні задач аналізу і синтезу оптимальних проточних частин.
Для розв’язання цієї задачі в роботі розроблено інженерну методику
оцінки ефективності соплових решіток з регульованими поворотними
діафрагмами різних конструкцій. Для чого були використані досконалі CFDвирішувачі, що дозволило розв’язувати задачі течії пари в каналах соплових
решіток в двомірної постановці в комбінації з застосуванням теорії планування
експерименту з метою ефективної обробки обчислювального експерименту.
Контури профілів описувалися за допомогою BiArc-кривих в підпрограмі
профілювання програмного комплексу TOP (TurboOptProject), розробленого на
кафедрі турбінобудування НТУ "ХПІ". Для якісної побудови сітки
розрахункової області було здійснено раціональне згущення сітки поблизу
поверхонь, де швидкість швидко зростає від 0 (умова прилипання на стінці
каналу) до швидкості в нев'язкому ядрі потоку, або в місцях, де є дрібні деталі
тіла, наприклад, обтікання поблизу вихідних кромок лопатки. При цьому
загальна кількість вузлів сітки була істотно скорочено, оскільки в більшості
випадків не потрібно занадто густа сітка для розрахунків течії з малим
внутрішнім тертям.
Для планування чисельного CFD-експерименту був використаний 7-ми
факторний план Рехтшафнера. План містить 37 основних варіантів і 13
додаткових варіантів, щоб підвищити точності формальної макромоделі
(ФММ).
В результаті було отримано ФММ квадратів коефіцієнтів швидкості
соплових решіток з поворотними діафрагмами, яка дозволяє оцінювати
ефективність таких решіток при розв’язанні загальної системи рівнянь в задачі
комплексного теплового розрахунку турбіни з регульованими відборами пари.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАБІЛІЗАТОРІВ
ТАНКІВ Т-64 ТА Т-64Б
О.Ю. ФЕОКТІСТОВ1*, П.А. БОНДАРУК2
1

магістрант кафедри ЗВД, ВІТВ НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
доцент кафедри ЗВД, канд. техн. наук, ВІТВ НТУ «ХПІ», Харків, Україна
*
email: aragorn932011@gmail.com
2

Експлуатація стабілізаторів та їх автоматизованих приводів носить
безперервний процес, зокрема: використання їх за основним призначенням,
проведення планового технічного обслуговування, перевірка і відновлення
втраченої ними працездатності в наслідок зношення їх складових та усунення
пошкоджень, що виникають в наслідок бойових дій. Досвід експлуатації
стабілізаторів доводить, що найбільш тривалим періодом у ході відновлення їх
працездатності є час пошуку та виявлення неполадок. З метою скорочення часу
пошуку несправних вузлів та елементів стабілізатора пропонується розробити
систему технічної діагностики для виявлення несправних пристроїв.
Розроблена система програми раціональної технічної діагностики
запропонована на основі методів логічного аналізу симптомів відказів та
групових і поелементних перевірок з використанням функціонально-логічних і
принципових електричних схем
та пристрою діагностики. Розроблений
пристрій призначається для виявлення вузлів і елементів стабілізаторів, які
відмовили в роботі. Для роботи він підключається до системи стабілізації танка
через контрольні штепсельні рознімання БУ-К1, та електроблоку П2 прицілу.
Пристрій діагностики уявляє собою валізу, в нижній частині якої
знаходяться чотири кабелі довжиною по 2 м кожний, контактні поля
еквівалентні розніманням Ш2, Ш8 і Ш17 зі світлодіодами, тестер, схеми
електричних підключень, які закріпленні на платі над кабелями. У верхній
частині закріпленні спільна функціонально-логічна схема стабілізатора поля
зору та стабілізаторів основного озброєння і комплект формалізованих
функціонально-логічних схем основних режимів роботи стабілізаторів. Для
зручності роботи за низької видимості у верхній та нижній частинах валізи
встановленні по дві лампи освітлення.
Запропоновану систему діагностики сумісно з діагностичним пристроєм
доцільно використовувати в
танкових ремонтних підрозділах під час
проведення регламентів, а також заступником командира підрозділу з
озброєння для діагностики системи стабілізації при неправильній її роботі або
виходу з ладу.
Список літератури:
1. Дедков, В.К. Основные вопросы эксплуатации сложных систем. / В.К. Дедков,
Н.А. Северцев – М.: Высш. школа, 1976.- 406с.
2. Изделие 2Э42 Техническое описание БС1.370.008 ТО, 1979.-95с.
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УДК 62-533.7
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТБОРА ЭНЕРГИИ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
А.А. ФИЛАТОВ 1, Г.Г. ЖЕМЕРОВ 2
1

магистрант кафедры промышленная и биомедицинская электроника, НТУ «ХПИ»,
Харьков, УКРАИНА
2
профессор кафедры промышленная и биомедицинская электроника, доктор техн.
наук, НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА
*
email: artyomfill1994@gmail.com

Учитывая общую направленность энергетической области на
использование возобновляемых, а, желательно, и неисчерпаемых источников
энергии, развитие ветроэнергетики будет постоянно ускоряться во всем мире.
Разрабатываются новые модели ветроустановок, в которых усиливаются плюсы
и минимизируются минусы.
Все больше стран в мире устанавливают у себя ветряные электростанции,
используя самые последние разработки. В суммарной энергии, вырабатываемой
в мире, доля энергии, производимой ветряными электростанциями, постоянно
возрастает.
Ветроэнергетика в Украине развивается сейчас так же, как и во всем мире.
Эксплуатируются
ветряные
электростанции,
построенные
ранее,
проектируются и строятся новые.
Доля электроэнергии, вырабатываемой при использовании энергии ветра,
возрастает. В перспективе возможно, что примерно 30% от всего производства
электроэнергии в Украине, будет вырабатываться именно ветряными
электростанциями.
Особый интерес в настоящее время представляет использование энергии
ветра для обеспечения электрической и тепловой энергией частных домов и
коттеджей, то есть, ветряные электростанции для индивидуального
пользования.
Постоянное возрастание цен на традиционные энергоносители приводит к
тому, что многие владельцы частных домовладений уже начали активно
использовать альтернативные варианты получения электрической и тепловой
энергии. Применяются и мини-гидроэлектростанции, и гелио-панели, и
геотермальные насосы, и ветрогенераторы.
Список литературы:
1. Справочник по климату СССР. Ч.З. Ветер. – Л.: Гидрометеоиздат, 1966.
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Замінюються передавачі, встановлюються нові антени. У цифрового
телебачення формату DVB-T вимоги до якості сигналу вищі, ніж у аналогового
телебачення. Тому громадяни, які проживають далеко від районних центрів та
передавачів, втрачають можливість доступу до актуальної інформації. Сигнал
від цифрових передавачів DVB-T не достатньо сильний, щоб можна було
декодувати відеопотік, а більш завадостійке аналогове телебачення планують
відключити. Тому наразі є актуальним розробка більш надійної системи
цифрового телебачення.
Існують кілька наявних рішень цієї проблеми.
1. Супутникове телебачення. Перехід на супутникове телебачення потребує
додаткових витрат на тюнер, супутникову тарілку та конвертер. Щоб приймати
всі українські канали, треба мати три окремих конвертера. Але не всі українські
канали є безкоштовними. При встановленні обладнання потрібні послуги
майстра для під’єднання системи та налаштування антени та конвертерів на три
супутники. Для роботи системи необхідна пряма видимість зі супутником.
2. Інтернет-телебачення з використанням мобільного зв’язку. Необхідний
стійкий мобільний зв’язок. Високі тарифи на мобільний інтернет. Великі обсяги
передачі даних. Залежність якості телебачення чи швидкості завантаження від
якості зв’язку.
3. Використання DVB-T2 (ДСТУ ЕТSІ EN 302 755) замість DVB-T. Заміна
технологій T на T2 являє собою покращення модуляції, кодування та
формування відеопотоку, але діапазон несучих частот залишається той самий.
4. DRM+ (DRM Mode E). Стандарт існує, проте на даний час не
використовується.
Дані рішення мають недоліки, тому пропонується покращувати наявну
систему цифрового телебачення. Можливі методи покращення:
1. Посилення потужності передавача. Найпростіше рішення з боку
користувача. Збільшення витрат з боку постачальника послуг.
2. Збільшення покриття за рахунок збільшення кількості передавачів.
Також не має впливу на кінцевого користувача та дуже витратно для
постачальника послуг. Покращення зв’язку на місцевості із складним рельєфом
при оптимальному розміщенні передавачів.
3. Зменшення несучої частоти. Сигнал із нижчою частотою (більшою
довжиною хвилі) краще поширюється у просторі за рахунок кращого огинання
перешкод.
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4. Вибір альтернативного типу модуляції. Існують різні способи цифрової
модуляції (фазова маніпуляція, фазово-амплітудна, COFDM).
5. Зменшення символьної швидкості. Із нижчою символьною швидкістю
буде менше помилок.
6. Вибір кодування. Вибір найкращого типу кодування. Вибір
оптимального співвідношення корисні дані/службові дані.
Найбільшу увагу можна приділити чотирьом останнім методам, так як їх
можливо реалізувати на основі сучасного стану цифрового телебачення.
Були проведені загальні дослідження сучасного стану цифрового
телебачення, а також порівняння кількох систем, які наразі використовуються
країнами світу [1]. На основі публікацій можна зробити висновок, що найбільш
оптимальним стандартом для використання в Україні є DVB-T2 Lite на
діапазоні частот 174-230 МГц, який створено удосконаленням стандарту DVBT. Такі можливості, як просунуте та більш гнучке кодування, обертання сузір'я,
розширене OFDM, змінні захисні інтервали і гнучкі налаштування пілотних
сигналів роблять стандарт DVB-T2 ідеальним кандидатом для телебачення
ефірної мережі [2].
Багато країн прийняли та запровадили стандарт DVB-T2 відповідно до
директив ITU. Так як DVB-T2 має багато варіантів реалізації, різні країни
розробили свої стандарти. Основне із стандартів зображено в табл. 1.
Таблиця 1 – Специфічні стандарти DVB-T2 для різних країн [3]
Країни
Специфічний стандарт DVB-T2
Нова Зеландія
GI 1/32 , 32K , CR 2/3 , 256-QAM , PP6
ОАЕ
GI 1/32 , 8K , CR 4/5 , 64-QAM , PP7
В’єтнам
GI 19/256 , 32K , 64-QAM , 8 MHZ , SFN
Великобританія GI 1/128 , 32K , CR 3/5 , 256-QAM , MFN
Італія
GI 1/16 , 32K , CR 3/5 256-QAM SFN
Колумбія
GI 1/8 , 16K , CR 2/3 , 64-QAM , PP3
Гана
GI 1/16 , 32K , CR 3/5 , 64-QAM , PP4
Туреччина
GI 19/256 , 32K , CR 2/3 , 64-QAM , PP4
Використовуючи отримані результати, буде проведено дослідження по
знаходженню оптимальної модуляції, способу кодування даних та частоти
несучого сигналу для передачі однієї телевізійної програми в умовах низького
співвідношення сигнал/шум використовуючи модель модифікованої системи
ефірного телебачення DVB-T2.
Список літератури:
1. Баляр, В. Б. Оцінка ефективності організації цифрового кабельного мовлення у
стандарті DVB-C2/ В. Б. Баляр, А. О. Сливка.
2. Perez-Calderon, D. Rotated constellations for DVB-T2/ D. Perez-Calderon // Proc.
XXIV Conf. DCIS. – 2009.
3. Abduallah, A. Study and simulation of DVB-T2 IRD performance for different types of
channels/ A. Abduallah, W. Abobaker.
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Теплообмінне обладнання займає важливе місце в більшій частині
промислових технологічних процесів, особливо в системах теплопостачання.
Необхідність вдосконалення теплообмінного обладнання для систем
теплопостачання не викликає сумнівів. Зрозумілі основні вимоги до нових
рішень - енергозбереження, зниження металоємності і габаритних розмірів
теплообмінників, підвищення надійності і комфортності теплопостачання.
В системах теплопостачання знайшли широке застосування кожухотрубні
секційні та пластинчасті теплообмінні апарати.
Мета даної роботи – проаналізувати конструкції та умови роботи
теплообмінних апаратів різних конструкцій в системах теплопостачання,
принципи теплового та гідравлічного розрахунків, виконати теплові розрахунки
теплообмінників для систем опалення та гарячого водопостачання та здійснити
вибір теплообмінників для теплової розподільної станції.
Основними розрахунковими рівняннями теплообмінних апаратів є
рівняння теплопередачі, з котрого розраховується площа поверхні:
F

Q
,
k t

та рівняння теплового балансу:

Q  G1 i1'  i1"   G2 i2"  i2' .
Далі виконується конструкторський розрахунок і обирається схема
компонування теплообмінників: для трубчастих - це розміри і кількість трубок
і секцій, для пластинчастих – схема компонування пластин.
Після визначення компонування
теплообмінника виконується його
повірочний розрахунок, що дозволяє отримати для прийнятого теплообмінника
його фактичне теплове навантаження та гідромеханічний розрахунок, що дає
можливість визначити фактичні втрати тиску обох теплоносіїв.
Система опалення, що розраховується приєднана по незалежній схемі
через водо-водяний теплообмінник (рис 1). Система гарячого водопостачання
приєднана за двоступеневої змішаною схемою (рис. 2). Для можливості
очищення теплообмінників гарячого водопостачання без припинення подачі
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гарячої води система розділена на дві паралельні гілки, кожна з яких забезпечує
50% навантаження гарячого водопостачання.

Рис.1 – Схема системи опалення

Рис. 2 – Двоступенева змішана схема
включення теплообмінника гарячого
водопостачання

Аналізуючи отримані результати розрахунків зроблено наступні висновки.
При практично рівних характеристиках теплообміну (коефіцієнти тепловіддачі,
теплопередачі, площі поверхонь) для систем теплопостачання рекомендується
застосовувати
водо-водяні
пластинчасті
теплообмінники
замість
кожухотрубних теплообмінників класичної конструкції. Пластинчасті
теплообмінники мають ряд суттєвих переваг порівняно з іншими типами
теплообмінного обладнання:
- пластинчасті теплообмінники компактні;
- ефект самоочищення за допомогою високотурбулентного потоку;
- можливість збільшення потужності за рахунок розширення пакета
пластин;
- високий ступінь надійності за рахунок практично повного виключення
можливості змішання середовищ;
- легкість демонтажу і промивки;
- незначна вага;
- простота монтажу, використання і ремонту;
- економія грошових коштів з-за невеликої ваги і габаритних розмірів;
- виключення можливості змішання рідин, завдяки специфічній
конфігурації ущільнення;
- в якості матеріалу пластин можна використовувати нержавіючу або
кислотостійку сталь, відсутня небезпека корозії завдяки можливості правильно
підібрати матеріал.
Незважаючи на те, що отримані втрати тиску більше у пластинчастому
ТА, при практично рівних площах теплообміну габаритні розміри його суттєво
менші. Тому в якості оптимального варіанту для систем теплопостачання
рекомендовано використовувати пластинчасті теплообмінники напіврозбірної
або розбірної конструкції.
Список літератури:
1. Тарадай, О. М. Основы разработки пластинчатых теплообменников для систем
теплоснабжения / О. М. Тарадай // Х.: Основа. – 1998. – 192 с.
2. Ісаченко, В. П. Теплопередача / В. П. Ісаченко, В. А., Осипова, А. С. Сукомел // М.:
Енергоіздат. – 1981. – 416 с.
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Використання електроенергії в усіх галузях господарської діяльності й
побуту населення – один з найважливіших факторів технічного процесу.
Надійне електропостачання – основа для будь-якої галузі народного
господарства.
Велике значення має впровадження прогресивних рішень в області
електропостачання
сільськогосподарських
виробництв.
Відомо,
що
повітряними лініями електропередач охоплені майже всі населені пункти. Але
це ще не означає, що роботи по їх спорудженню зупиняються.
В більшості ліній вийшов строк служби, або вони морально застаріли.
Нове їх будівництво заміняється систематичною реконструкцією. При цьому
частина повітряних ліній заміняється підземними кабельними.
Планується підвищити енергоозброєність сільського господарства,
збільшивши об’єм споживання електроенергії у сільськогосподарському
господарстві, а також відпуск її на комунально-побутові потреби сільського
населення. У зв’язку з цим ставиться задача перед енергетикою – підвищення
надійності енергопостачання споживачам, а також покращення якості
електроенергії.
Вимоги підвищення надійності електропостачання сільських споживачів
можуть бути виконані лише за умови широкого впровадження автоматизації
керування в розподільних мережах, оскільки існуюча система ручного
вимикання пошкоджених ділянок мереж за допомогою роз’єднувачів не може
забезпечити скорочення перерв в електропостачанні. Останніми ефективними
розробками в цьому напрямі є реклоузери РВА/ТЕL-10-12.5/630 В1 для
секціонування електромереж 6-10 кВ, які виготовляє Севастопольське
підприємство «Таврида-Електрик».
Надійність є не єдиним, хоча і значним, чинником, що визначає вибір того
або іншого схемного рішення. Раціонально побудована електрична мережа
повинна задовольняти вимогам:

Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.

151

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

– забезпечувати нормативні рівні надійності електропостачання і якості
електричної енергії всіх споживачів і у всіх режимах роботи електричної
мережі;
– бути пристосованою до повсюдного її оснащення засобами
автоматизованого управління;
– адаптуватися до зміни електричного навантаження як діючих
споживачів, так і до приєднання нових;
– забезпечувати відповідність технічних рішень, що закладаються в
мережах різних структурних рівнів.
Природно, що при виборі технічних рішень повинна досягатись
максимальна економічна ефективність споруди і експлуатації мереж.
Розподільні трансформаторні підстанції 110/35/10 кВ зазвичай
розглядаються як джерела живлення ліній 10 кВ з різнорідними
навантаженнями.
Найвищі вимоги до джерел живлення пред'являють споживачі першої
категорії по надійності – це резервування їх від незалежних джерел живлення.
В даний час насичення сільських районів споживачами першої категорії таке,
що вони є в зоні живлення практично кожної підстанції 110/35/10 кВ.
Звідси з врахуванням створення єдиної системи електропостачання для
всіх споживачів району формується основна вимога до схеми мережі –
найбільш економічним способом забезпечити незалежне живлення споживачів
першої категорії.
Ця вимога виконується, коли основне і резервне живлення споживачів по
мережі 10 кВ здійснюється або від шин 10 кВ різних підстанцій, або від різних
секцій шин 10 кВ однієї підстанції, і ці шини (секції), у свою чергу, мають
незалежне живлення.
Для виконання цієї умови зовсім необов'язково, аби кожна підстанція мала
подвійне живлення від вузлових підстанцій.
Висновки. Для підвищення надійності електропостачання споживачів
доцільно застосовувати секціонування розподільних електромереж напругою 6
– 10 кВ.
Секціонування має виконуватись на базі реклоузерів РВА/ТЕЛ-10-12.5/630
В1, які установлюються на пунктах автоматичного секціонування в точках
штучного розрізу повітряних ліній.
Застосування реклоузерів дозволяє автоматизувати процес секціонування
електромереж, реклоузери не потребують обслуговування і ремонтів протягом
тривалого часу до 15 років.
Список літератури:
1. Реклоузер вакуумный РВА/TEL: техническая информация / Российская группа
компаний Таврида Электрик, 2014.- 82 с.
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На сегодняшний день высокоэффективные электропривода играют все
более важную роль в различных отраслях промышленности. Особенно это
касается автоиндустрии, где наблюдается стремительный рост популярности
электромобилей. В качестве тяговой электроустановки в них, как правило,
применяются трехфазные машины переменного тока – синхронные двигатели с
постоянными магнитами (СДПМ) или асинхронные двигатели с
короткозамкнутым ротором – в связке с двухуровневым автономным
инвертором напряжения [1]. При этом предпочтение зачастую отдается СДПМ
благодаря лучшим массогабаритным показателям, более высокому КПД и
коэффициенту мощности.
Для управления СДПМ наиболее часто используются две классических
системы управления: векторное управление (ВУ) во вращающейся системе
координат и системы прямого управления моментом (ПУМ). Обе обеспечивают
высокую динамику электропривода и возможность раздельно регулировать
магнитный поток и момент двигателя. Среди главных недостатков ВУ можно
выделить худшую по сравнению с ПУМ динамику контура тока,
необходимость
широтно-импульсной
модуляции
для
управления
преобразователем, неоптимальный учет ограничений системы [2]. ПУМ с
одной стороны предлагает лучшую динамику и меньшую вычислительную
нагрузку для микроконтроллера, с другой – характеризуется высокими
пульсациями момента, изменяющейся частотой переключения транзисторов и
наличием статической ошибки.
С ростом вычислительной мощности микроконтроллеров и DSP все
больший интерес вызывает альтернативный подход к управлению СДПМ –
управление на основе прогнозирующих моделей (англ. Model Predictive Control
– MPC). В его основе, как видно из названия, лежит использование модели
электропривода для нахождения оптимальных управляющих воздействий в
зависимости от текущего состояния системы и сигнала задания. Использование
MPC для систем электропривода привлекательно тем, что модели
электромеханических систем хорошо исследованы и достаточно компактны при
высокой точности. Также MPC позволяет учитывать дискретную природу
силового преобразователя, не используя ШИМ; предоставляет удобный
механизм учета ограничений объекта управления; отлично подходит для
одновременного управления несколькими управляющими координатами, при
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этом дает возможность выбирать важность той или иной управляющей
координаты [3].
Целью данной работы является разработка системы управления моментом
СДПМ на основе прогнозирующих моделей, ее моделирование в Matlab
Simulink с последующей реализацией на микроконтроллере TI TMS320F28069.
Синтезированная система управления на основе прогнозирующих моделей
с конечным набором управляющих воздействий – MPC-FCS – базируется на
принципе, описанном в [4]. К базовой версии MPC-FCS были добавлены
компенсация времени расчет алгоритма, оптимизация коэффициента весовой
функции, механизм компенсации статической ошибки. Пример сравнения
полученной системы с системой ВУ (контур скорости одинаков для обеих
систем) приведен на рис. 1.

Рис.1 – Переходные процессы в СДПМ для систем ВУ и MPC, пуск на холостом ходу с
последующим набросом нагрузки

Результаты работы показывают, что MPC позволяет добиться лучшей
динамики переходных процессов, снизить частоту переключения транзисторов
преобразователя, облегчает работу с физическими ограничениями (токов
двигателя, напряжения преобразователя и пр.). Кроме того обладает гибкой
структурой, позволяющей, например, оптимизировать потери в системе
преобразователь-двигатель или обеспечить работу системы при наличии
ошибок в ней. Среди минусов MPC можно выделить большее время расчета
алгоритма по сравнению с ПУМ или ВУ, значительные пульсации момента
двигателя и возможное наличие статической ошибки.
Список литературы:
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3. J. Rodriguez High-Performance Control Strategies for Electrical Drives: An Experimental
Assessment / J. Rodriguez, R. Kennel, J. Espinoza, et.al. // IEEE transactions on industrial
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В даний час розвиток комерційних пакетів розрахунку задач
обчислювальної гідроаеродинаміці (далі ОГАД), таких як ANSYS CFX, ANSYS
FLUENT, CD-adapco STAR-CD і START-CCM + або пакета FlowVision, досягло
високого рівня ефективності, точності і гнучкості, з їх допомогою можна
вирішувати самі різноманітні та складні задачі.
В роботі проведено чисельний розрахунок просторового потоку в
проточній частині горизонтального капсульного гідроагрегату ПЛ15-ГК за
допомогою трьох програмних комплексів Ansys, FlowVision, OpenFoam. В
таблиці 1 приведено значення величин втрат в елементах проточної частини
гідротурбіни ПЛ15-ГК, що отримані в результаті розрахунків у програмах
FlowVision, Ansys, OpenFoam.
Таблиця 1 – Гідравлічні втрати в проточній частині
Елементи проточної частини
Програмні комплекси
FlowVision

Ansys CFX

OpenFoam

Підвід, %

1,5

1,2

1,3

Робоче колесо, %

3,2

3,8

3,7

Відсмоктуюча труба, %

2,4

2,7

2,2

Cумарні втрати в ПЧ, %

7,1

7,7

7,2

Аналіз проведеного чисельного дослідження дозволяє зробити висновок
про подібність результатів розрахунку тривимірного протоку в проточних
частинах гідротурбін в програмних комплексах Ansys, FlowVision, OpenFoam.
OpenFoam дозволяє проводити розрахунки зі схожою точністю та часом
розрахунку аналогічних задач з комерційними пакетами Ansys і FlowVision.
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Отже, можна підсумувати, що якщо у організації, наукового працівника
або ж студента немає можливості придбати ліцензію на комерційні продукти,
такі як Ansys, FlowVision та ін., то з однаковим успіхом для вирішення задач
гідродинаміки можна використовувати програмний комплекс OpenFoam, який
випущений під ліцензією GNU GPL (ліцензія вільно поширюваного
програмного забезпечення з відкритим кодом).
В таблиці 2 представлено порівняння гідравлічного ККД для оптимального
режиму роботи гідротурбіни, розрахованого
по трьом
програмним
комплексам, з гідравлічним ККД згідно універсальної характеристики ПЛ
15/984-ГК-46.
Таблиця 2 – Гідравлічний ККД гідротурбіни ПЛ15-ГК
Програмні комплекси

Гідравлічний ККД, %

FlowVision

93,2

Ansys CFX

92,2

OpenFoam

93,0

Універсальна характеристика
ПЛ 15/984-ГК-46

92,5

Список літератури:
1. Руководство пользователя ANSYS CFX V12.1: ANSYS CFX-Solver Theory Guide,
Discretization and Solution Theory, Numerical Discretization.
2. Інтернет-ресурс http://www.openfoam.com/about/.
3. Кочевский А. Н. Современный подход к моделированию и расчету течений жидкости
в лопастных гидромашинах / А. Н. Кочевский, В. Г. Неня // Вісник СумДУ. – Суми, 2003. –
Вип. 13(59).–С.195–210.
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УДК 621.313.32
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ
СИНХРОННИХ ЯВНОПОЛЮСНИХ ДВИГУНІВ СЕРЕДНЬОЇ
ПОТУЖНОСТІ
М.М. ЧОРНИЙ1*, О.Ю. ЮР’ЄВА2
1

магістрант кафедри електричних машин, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
доцент кафедри електричних машин, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків,
УКРАЇНА
*
email: xnickblack@gmail.com
2

З усіх електричних машин найбільшою та найменшою є саме синхронна
машина. Найбільшою електричною машиною є генератор теплової
електростанції потужністю 1,75 ГВт, а найменшою – двигун кулера комп’ютера
потужністю 4 Вт. Такий діапазон потужностей та широке застосування привело
до появи низки окремих типів синхронних машин.
У двадцятому сторіччі синхронні двигуни були поширені порівняно мало.
Синхронні двигуни використовувались для приводу потужних насосів,
вентиляторів, компресорів та інших установок, де потрібна постійна частота
обертання. В двадцять першому сторіччі розповсюдженню синхронних
двигунів посприяло поширення постійних магнітів, що дозволило отримати
магнітне поле збудження без застосування обмотки. Але потужність таких
двигунів залишається обмеженою через невеликий об’єм постійних магнітів.
Тому для середньої та великої потужності використовуються синхронні
двигуни з електромагнітним збудженням (рис. 1).

Рис. 1 – Синхронний двигун типу 4СДМ

У синхронних двигунів з обмоткою збудження є унікальна властивість –
генерувати реактивну потужність в електричних установках для підвищення
енергетичних показників джерел і приймачів електричної енергії, наприклад,
для підвищення коефіцієнта потужності мережі. Саме синхронні двигуни
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середньої потужності використовуються для поліпшення коефіцієнта
потужності і мають добрі економічні експлуатаційні показники.
Перетворення механічної енергії в електричну в генераторі і електричної
енергії в механічну в двигуні супроводжується деякими втратами енергії, які
виділяються у вигляді тепла, нагріваючи електричну машину.
Енергетичні діаграми генератора і двигуна наочно показують баланс
потужності в цих машинах. Як видно з них, при роботі електричної машини
виникають втрати потужності: електричні, магнітні, механічні та додаткові [1].
Додаткові втрати згідно зі стандартами не повинні перебільшувати 0,5 %
від вхідної потужності. Якщо величина основних втрат визначається
однозначно за аналітичними формулами, то додаткові втрати визначаються
приблизно [2, 3].
В синхронних двигунах середньої та великої потужності додаткові втрати
можуть поділятися на втрати від окремих факторів та визначатися за окремими
емпіричними або аналітичними формулами. Сума додаткових втрат,
визначених за окремими формулами, може перевищувати 5 % від номінальної
вхідної потужності. Тому в синхронних явнополюсних двигунах середньої та
великої потужності постає питання визначення додаткових втрат від кожного
фактору окремо [4].
Натепер існує практика визначення додаткових втрат залежно від місця їх
виникнення. Тому додаткові втрати поділяються на магнітні поверхневі та
пульсаційні від проходження змінного магнітного потоку по магнітопроводу та
електричні в обмотці статора від протікання змінного струму.
Поверхневі втрати вникають на поверхні полюсів ротора від вищих та
зубцевих гармонійних, створених обмоткою статора, та в зубцях та спинці
статора від вищих та зубцевих гармонійних, створених обмоткою збудження та
демпферною обмоткою. Пульсаційні втрати виникають через наявність зубців
на поверхнях статора та ротора. Наявність зубців на поверхні статора
обумовлена необхідністю розташування та закріплення обмотки статора, яка є
робочою обмоткою, а наявність зубців на поверхні ротора – пусковою
обмоткою, яка розташовується в полюсних наконечниках та необхідна для
здійснення процесу пуску двигуна.
Розрахунок додаткових втрат, що їх величину необхідно визначати за
окремими складовими та вживати спеціальних заходів з їх зменшення.
Список літератури:
1. Осташевський, М. О. Електричні машини і трансформатори : навч. посібник
/ М. О. Осташевський, О. Ю. Юр’єва; за ред. В. І. Мілих. – Харків : ФОП Панов А. М., 2017.
– 452 с.
2. Копылов, И. П. Проектирование электрических машин. Учебн. для вузов. - В 2-х кн.
/ И. П. Копылов, Б. К. Клоков, В. П. Морозкин, Б. Ф. Токарев: Под ред. И.П. Копылова. - 2-е
изд. перераб и доп. - М.: Энергатомиздат, 1993.
3. Гольберг, О. Д, Проектирование электрических машин. / О. Д. Гольберг, Я. С. Гурин,
И. С. Свириденко – М.: Высш. шк., 1984.
4. Романовский, В. В. Выбор основных параметров электрических машин для гребных
электрических установок / В. В. Романовский, М. А. Сюбаев, И. М. Болвашенков // Вестник
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
М.А. ЧЕРНЫХ 1*, Г.Г. ЖЕМЕРОВ 2
1

магистрант кафедры Промышленной и биомедицинской электроники , НТУ «ХПИ»,
Харьков, УКРАИНА
2
доктор технических наук кафедры Промышленной и биомедицинской электроники ,
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*
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Рождением энергетики можно считать восьмидесятые годы 19 века. В 1879
году Томасом Эдисоном была изобретена электрическая лампочка. В 1886 году
была запущена первая в мире гидроэлектростанция возле Ниагарского
водопада. Тесла в 1888 году запатентовал свою асинхронную машину.
Эдисон был сторонником постоянного тока. Постоянный ток имеет
несколько минусов. Во первых напряжение, на котором можно передавать
энергию низкое, а ток при этом большой, и приходится делать толстые
проводники, во вторых на постоянном токе нельзя применить трансформатор, а
на переменном можно. Сторонником переменного тока был Никола Тесла. У
переменного тока были плюсы, которых не было у постоянного и эти
приемущества заставили в системах электроснабжения отдать предпочтения
переменному току.
Силовая электроника как направление пережила два рождения. Первое в
начале 20 столетия, когда появляются первые преобразователи электроэнергии
на основе ртутных вентилей, второе с появлением более современных
полупроводниковых приборов транзисторов, тиристоров и др.
На данный момент мы имеем довольно устаревшую концепцию системы
электроснабжения, которую до сих пор используют при проектировании. Её
суть такова, что все потребители замыкаются в одну энергосистему, где
источниками электроэнергии являются синхронные генераторы. Недостатком
является то, что возможна только однонаправленная передача энергии из сети в
нагрузку.
В данной работе мы рассмотрим систему, которая получила название
Smart Grid. Особенностью и главным преимуществом является в том, что все
потребители в любой момент могут подключиться к этой энергосистеме, и в
любой момент отключиться от неё. Кроме того они еще имеют право
генерировать эту энергию и отдавать её в сеть и на этом экономить.
Список литературы:
1. Seddik, Bacha Photovoltaics in Microgrids. / Seddik Bacha, Damien Picault, Brino Burger,
Ion Etxeberria-Otadui, Joao Martins // IEEE Industrial Electronics Magazine, 2015, Volume 9,
Number 1, P. 33-46. Doi:10.1109/MIE.2014.2366499
2. Deepak, Divan Power Electronics at the Grid Edge, / Deepak Divan, Rohit Moghe,Anish
Prasai // IEEE Power Electronics, Vo1.1, No. 4, 2014, P. 16-22. Doi:10.1109/MPEL.2014.2360811
160

Матеріали конференції, 2018 Ч.2.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 621.65
МЕТОДЫ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ
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*
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В данном докладе будут рассмотрены преимущества и недостатки методов
механизированной добычи нефти [1,2]:
1. Штанговые глубинные насосы; 2. Газлифт; 3. Электроцентробежный
насос; 4. Винтовой насос; 5. Электроцентробежный винтовой насос; 6.
Плунжерный лифт; 7. Гидравлические насосы.
А. Преимущества:
Высокая депрессия; Высокий дебит; Высокая депрессия при высоком
притоке; Незначительные изменения под воздействием факторов на
поверхности.
Б. Недостатки:
1. Высокие первоначальные капиталовложения; 2. Высокая себестоимость;
3. Низкая надёжность; 4. Неудовлетворительные рабочие характеристики при
работе в высоковязких жидкостях; 5. Ограниченные возможности работы
насоса с газосодержанием.
Сравнение методов методы механизированной добычи нефти
представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнение методов
Метод

Дебит

Надёжность

Штанговый
Газлифт
ЭЦН
PCP
ESPCP
Плунжерный
Струйный

Средне
Высоко
Высоко
Средне
Средне
Низко
Высоко

Средне
Высоко
Средне
Низко
Низко
Средне
Высоко

Первоначальные
капиталовложения
Средне
Varies
Высоко
Низко
Высоко
Низко
Высоко

Себестоимость
Средне
Varies
Высоко
Низко
Высоко
Низко
Средне

Список литературы:
1. Ценципер А.И. Основы техники добычи нефти: Учебное пособие. – Х.: Изд-во
«Підручник НТУ “ХПІ”», 2014. – 292с.
2. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М.: ФГУП
Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІДХИЛЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
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*
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Відхилення показників якості електроенергії від нормованих значень в
системах сільськогосподарських споживачів викликає негативні наслідки, серед
яких найбільш суттєвими є: збитки від порушення нормального ходу
технологічних процесів при відхиленнях і коливаннях напруги та інших
показників якості електроенергії; виникнення аварійних ситуацій, небезпечних
для життя людей в приміщеннях, оснащених неавтоматизованими системами
аспірації та вентиляції; підвищення захворюваності та загибелі тварин; простої
підприємств та випуск бракованої продукції на підприємствах з виробництва
борошна, комбікормових заводах, складах мінеральних добрив, обумовлені
завалами продуктопроводів у системах пневмотранспорту; порушення
рецептурного співвідношення компонентів і погіршення (або брак) якості
продукції в потокових лініях комбікормових заводів, цехах приготування
грубих кормосумішей; порушення системи оптимальних режимів регулювання
швидкісних режимів сільськогосподарських технологій, порушення стійкості і
погіршення якості виконання технологічних процесів; збільшення витрат
електроенергії в елементах систем електроспоживання та електропостачання;
скорочення строку служби електрообладнання та ін.
Наведемо аналіз впливу відхилень показників якості електроенергії на
роботу сільськогосподарських споживачів.
1. Асинхронні електродвигуни. Момент обертання і ковзання асинхронних
електродвигунів залежить від напруги на їх затискачах. При зменшенні напруги
затрудняється пуск двигунів і зменшується швидкість обертання, що
призводить до зменшення продуктивності механізмів і збільшення струму
споживання, тобто до зростання втрат в мережі. При підвищенні напруги
збільшується споживання реактивної потужності, старіння і зношення ізоляції
(підвищення напруги на 1% збільшує споживання реактивної потужності на
3%). Зменшення напруги на 10% знижує строк служби електродвигунів у 2 рази
[1].
При несиметрії напруг в електродвигунах виникає еліптичне магнітне
поле, яке можна представити у вигляді двох кругових полів - прямого і
зворотного, що створюють обертовий і гальмуючий моменти. При цьому струм
у окремих обмотках підвищується у порівнянні з симетричним режимом
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живлення. Ці обмотки перегріваються, втрати у двигунах підвищуються, к.к.д.
зменшується. При несиметрії 2% струм у обмотках підвищується на 7%, а при
несиметрії 5% - на 16%. При несиметрії доводиться зменшувати допустиме
навантаження електродвигунів. Наприклад, при несиметрії 2% допустиме
навантаження зменшується на 2%, а при несиметрії 5% - на 13% [1].
Поява в мережі несиметрії напруг приводить до значного збільшення втрат
активної потужності в обмотках двигуна внаслідок низького опору зворотної
послідовності і до зменшення моменту обертання електродвигуна. Зменшується
строк служби електродвигуна. Несиметрія напруги 2% скорочує строк на
10,8%, при 4% - строк служби скорочується у 2 рази.
При 2% несиметрії напруги струм зворотньої послідовності асинхронного
двигуна зростає на 15%, втрати в двигуні – на 8%, а додаткове нагрівання
обмотки - на 50С. Якщо несиметрія сягає 5%, струм зворотньої послідовності
асинхронного двигуна зростає до 38%, втрати до 50%, перегрівання – до 300С.
Більше 20% електродвигунів виходить з ладу в наслідок роботи в
несиметричних режимах [1].
2. Відхилення напруги для теплових електроспоживачів також призводить
до зміни потужності останніх (пропорційно квадрату відносної величини
напруги), що веде до порушень технологічного процесу. І тільки застосування
автоматичних пристроїв дозволяє відновити відповідні показники процесу.
3. Електроосвітлювальні лампи. Відхилення напруги впливає на термін
служби ламп, світловий потік і освітленість. При збільшенні напруги зростає
потужність ламп (отже, витрати енергії), та зменшується їх довговічність.
Підвищення напруги на освітлювальних установках на 10% зменшує строк їх
служби в 4 рази. При зменшенні напруги на 10% світловий потік у ламп
розжарення зменшується на 40%. Для компенсації зменшення освітленості
потрібно збільшувати встановлену потужність ламп, що веде до збільшення
капіталовкладень. Застосування електронних пристроїв типу ЕОМ дозволяє
обмежити максимальну напругу, але не впливає на роботу установки при
зниженні напруги.
4. Вплив якості електроенергії на роботу систем автоматики та
мікропроцесорні системи. Наслідки цих проблем поширюються від простого
блокування пристроїв введення/виведення інформації і прискореного
спрацювання обладнання до повної втрати даних і виходу з ладу електронних
пристроїв.
Не дивлячись на швидке зростання можливостей сучасних
мікропроцесорних систем, достатньо відключення живлення на долі секунди
для втрати даних. Особливо вразливими є мережеві файл-сервери, які постійно
виконують запис інформації. Втрати інформації, обумовлені несправностями
електроживлення, складають 45,3% від загальних випадків [1].
Список літератури:
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Электрокардиография довольно давно стала одним из ключевых методов
оценки состояния организма человека. Эта процедура на первый взгляд может
показаться простой, однако существует множество факторов, которые влияют
на результат исследования, и от которых необходимо избавляться. В медицине
существует такое понятие как «идеальная кардиограмма», от которой и
отталкиваются при исследовании реальных результатов пациента, однако
очевидно, что на самом деле идеальных сигналов нет. За норму принимают
показания, которые с допустимыми отклонениями в целом повторяют
идеальный сигнал. Во время разработки аппаратов и систем существует
несколько методов выделения P-QRS-T комплекса из получаемого от пациента
сигнала. Способов выделения существует достаточно много, к примеру метод
цифровой фильтрации, метод выделения производных, , использование банков
цифровых фильтров, метод математической морфологии, преобразование
Гилберта и т.д. Все они в той или иной степени выдают сходный по
эффективности результат, однако при присутствии шумовых составляющих
одного или нескольких видов, рис. 1, таких как 50 Гц помеха, мио шумы,
электромагнитные помехи и т.д., каждый из методов показывает разную
эффективность при различных заболеваниях.

Рис. 1 –Зашумленный ЭКГ-сигнал

В связи с этим и возникла необходимость выяснения эффективности
разных методов выделения P-QRS-T комплекса при разных шумах. Были
проведены процедуры выделения определенной классификации их
эффективности при диагностике сердечных сигналов.
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Проблема економії матеріалоємності та зменшення собівартості є
актуальною в сучасному процесі виробництва електричних машин. Зростання
вартості матеріалів для виготовлення електричних машин викликає відповідне
зростання вартості машин.
Більшу частину продукції ПАТ «Електромашина» (м. Харків) займають
електричні машини постійного струму, що призначені для рухомого складу
залізниці. Серед цих машин найбільшу частку від загальної кількості складає
двигун постійного струму (ДПС) 4ПНЖ200S. Електродвигун 4ПНЖ200S, що
зображений на рис. 1, є ДПС послідовного збудження, що призначений для
приводу вентилятора охолодження гальмівних резисторів на тепловозі.
Конструктивне виконання – горизонтальне, захищене з самовентиляцією.
Річний випуск даних двигунів
на підприємстві досягає 500
одиниць, що ще раз підтверджує
істотний попит на ці машини та їх
ефективність у роботі.
Проект
електродвигуна
4ПНЖ200S створювався в часи
СРСР. Робота над двигуном у той
час
характеризувалась Рис. 1 – Загальний вигляд ДПС типу 4ПНЖ200S
використанням спрощених методів
розрахунку машин постійного струму та наявності практики використання
надлишково великого коефіцієнта запасу, як за розрахунками, так і за міцністю.
Сьогоднішній ринок орієнтований на максимальну економію матеріалів,
що застосовуються в електричних машинах. Це пов'язано зі збільшенням ціни
на використовувані сталі, ізоляційні матеріали та інші комплектуючі. Тому
тепер перед фахівцями стоїть завдання максимальної економії матеріалів та
підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається.
В першу чергу варто відзначити, що в двигуні 4ПНЖ200S найбільшу
питому вагу матеріалів займають чорні метали. Найбільш важкою деталлю по
масі є станина, яка виготовлена зі сталі марки Ст.3.
Метою роботи є дослідження можливості зменшення товщини станини без
погіршення її міцності та властивостей машини. Станина є ланкою магнітного
ланцюга, тому потрібно врахувати вплив збільшення магнітної індукції при
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зменшенні товщини станини. В рекомендаціях по проектуванню ДПС [1]
значення магнітної індукції в станині Вys не повинне перевищувати 1,3 Тл.
Під час дослідження було проведено три розрахунки магнітного поля ДПС,
за допомогою програми FEMM, зі зміною товщини станини в меншу сторону з
кроком 2 мм. Початкова товщина станини становить hys = 26 мм. На рис. 1
показано картину магнітного поля двигуна з базовою товщиною станини.

Рис. 2 – Картина магнітного поля двигуна при навантаженні, товщина станини 26 мм.

За результатами розрахунків магнітного поля були отримані значення
магнітної індукції Вys в станині, як в табл. 1.
Таблиця 1 – Значення магнітної індукції в станині при різній товщині
Параметри
Значення
Товщина станини hys, мм
26
24
22
Магнітна індукція Вys, Тл
1,096
1,105
1,204
З розрахунку бачимо, що існуючу станину спроектовано з запасом, тому є
можливість зменшити її товщину. Це дозволить зменшити вагу і вартість
двигуна.
Список літератури:
1. Копылов, И. П. Проектирование электрических машин: учебник для вузов /
И. П. Копылов, Б. К. Клоков , В. П. Морозкин [и др.] – М.: Высш. шк., 2002. – 757с.
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Поширення сонячної енергетики в Україні з кожним роком набуває все
більшої популярності. Збільшення наземних та дахових СЕС є гарною
перспективою для розвитку поновлюваних джерел енергії та у подальшому
майбутньому відмови від вуглеводневих видів палива. Згідно Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо
стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії»
від 20.11.2012р ставка Зеленого тарифу є дуже привабливою для будування
СЕС.
Метою роботи є дослідження дахової СЕС на промисловому підприємстві
та оцінювання її переваг та недоліків, згідно с місцем розташування та
кліматичними особливостями.
У роботі розглядається дахова СЕС потужністю 1МВт на промисловому
підприємстві Харкова, де вже є можливість до мережевого підключення.
Побудова дахових СЕС на промисловому підприємстві, має багато переваг
ніж наземна. Ставка зеленого тарифу дещо більше, тому термін окупності
менший. Наземні СЕС у своїй більшості будуються на ділянках, де велика
кількість сонячного випромінювання, низька вартість земельної площі та є
можливість підключення до високовольтних ЛЕП. Але мінус у тому, що
найчастіше це далеко від споживачів, та відбуваються великі втрати
електроенергії при постачанні і найважливіше це те, що землі, які займають
наземні СЕС не можна використати для сільського господарства. Дахові СЕС
на підприємстві вирішують цю проблему тим, що для них не потрібно окреме
місце, навпаки промисловий дах має міцну конструкцію, яка повністю
витримає СЕС, та немає потреби окремого будівництва інфраструктури для
підключення. [1]
В роботі розглянуто існуючі конструкції СЕС, проаналізовано особливості
їх розміщення на дахах. Також розроблена електрична схема СЕС та виконано
вибір обладнання. За допомогою програмного пакету Open Office та Autocad
була розрахована та змодельована сонячна станція, а також виконано техніко –
економічне обґрунтування будівництва станції.
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Как известно в
коллекторных
двигателях
постоянного тока
коммутация обмоток в нужный момент времени осуществляется с
помощью коллекторного узла (якоря), такие двигатели менее надежны и
более массогабаритные в отличии от двигателей переменного тока. В
последние время с появлением дешёвых полупроводниковых ключей и
достаточно точных датчиков стали приобретать широкую популярность
на рынке двигатели в которых вместо коллектора коммутацией управляет
электроника, такие двигатели получили название “безколлекторные”.
Преимуществом этих двигателей является высокие энергетические
показатели и надёжность. А недостатком это сложная и дорогостоящая
система управления.
Управление такими двигателями построено на силовых ключах
которыми управляет микроконтроллер с помощью датчиков положения
ротора которые в свою очередь способствуют определению моментов
коммутации. Датчики могут быть различного типа, оптические,
магнитные и т.д. В настоящее время очень распространены дискретные
датчики на основе эффекта Холла.
Цель работы - анализ существующих вариантов системы управления
силовыми ключами двигателя построенных на датчиках положения
ротора, выбор элементной базы, создание алгоритма и написание
программного кода для микроконтроллера, создание рабочего устройства.
Список літератури:
1 Овчинников И. Е. Электромеханические и мехатронные системы. Часть 1.
Полупроводниковые устройства в цепях электрических машин. Коллекторные и
бесконтактные двигатели постоянного тока. Динамика разомкнутых систем. КОРОНАВек, 2012 – 336 с.
2. Кацман М.М. Електричні машини. −М.: Вищ. шк., 1993 – 451с
3. N. Mohan, T. Undeland, W.P. Robbins, Power electronics: converters, applications, and
design, 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003.
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Вступ. Для електромагнітних перемішувачів суміші речовин (ЕМСПР), в
яких перемішування здійснюється обертовим магнітним полем (МП) [1], що
збуджується індуктором, створеним на базі статора трифазного асинхронного
двигуна (ТАД), головними показниками є рівень магнітної індукції (МІ) та
об’єм робочої зони всередині цього індуктора.
Метою роботи є аналіз МП чисельним методом та порівняння з його
виміряним розподілом у робочої зони експериментального зразка індуктора.
Об'єктом дослідження є індуктор ЕМПСР на базі ТАД типу А51/2, який
має наступні головні розміри осердя статора: діаметри зовнішній dse=0,245 м і
внутрішній dsi=0,14 м та активну довжину la=0,09 м (рис. 1).

а
Б
Рис. 1 – Індуктор ЕМПСР: a – зовнішній вигляд; б – конструктивна схема

Матеріали дослідження. Простір усередині індуктора є немагнітним, тому
доцільним є аналіз тривимірного розподілу МП. Чисельний розрахунок
тривимірного МП індуктора ЕМПСР проводився методом плоскоортогональних розрахункових моделей [2] на основі методу скінчених
елементів за допомогою програми FEMM [3]. При роботі індуктора ЕМПСР
його МП буде створюватися змінним струмом при живленні змінною напругою.
Експериментальне дослідження МП індуктора ЕМПСР проводилось при
живленні від мережі постійного струму. Це пов’язано з тим, що чисельний
розрахунок МП проводиться при миттєвих значеннях струму, тобто імітує
момент часу, у який струм має фіксовані (постійні) значення. За допомоги
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такого живлення індуктором збуджувалось постійне МП, вимірювання якого
проводилось тесламетром з датчиком Холла через кожні 10 мм у площинах
поперечного і повздовжнього перерізів робочого простору індуктора.
Порівняння результатів чисельних розрахунків і експериментальних даних
МП індуктора ЕМПСР подано на рис. 2. На графіках точками позначені дані
вимірів МІ, а лініями – розподіли МІ, що отримані чисельним розрахунком.
Сплеск рівня МІ по поперечній осі 0q у поперечному перерізі індуктора
обумовлений тим, що ця вісь перетинає фазну зону, а спад рівня МІ по
повздовжній осі 0d у тому ж перерізі пояснюється перетином цією віссю стику
фазних зон.
У межах робочої зони індуктора ЕМПСР МІ має середнє значення 0,07 Тл і
розподілена доволі рівномірно, а збільшення та зменшення рівня МІ під
різними фазними зонами буде сприяти ефективній роботі ЕМПСР. Збільшення
рівня МІ до центра робочої зони по осі z в повздовжньому перерізі індуктора
буде сприяти втягуванню робочих елементів в робочій простір індуктора.

Рис. 2 – Розподіл МІ на повздовжній r0d і поперечній r0q осях у поперечному перерізі
індуктора та по осі z в його повздовжньому перерізі

Висновок. Порівняння результатів чисельних розрахунків і даних
експериментальних досліджень МП індуктора ЕМПСР підтверджують
достатню адекватність методу розрахунку, а незначне відхилення пояснюється,
можливо, недосконалістю вимірювальних приладів та процесу вимірювання.
Список літератури:
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В последние десятилетия в связи с увеличением цен на органическое
топливо и трудностями в обеспечении надежного топливоснабжения отдельных
регионов страны возник интерес к различным источникам возобновляемой
энергии. Среди таких источников особое место занимают источники,
представляющие собой энергию рек. Гидроэлектростанции, имеющие большую
мощность, которые устанавливаются на крупных реках, являются наиболее
экономичными. Но в Украине крупные реки практически зарегулированы,
поэтому возобновился повышенный интерес к малым ГЭС (МГЭС).
В нашей стране имеются давние традиции и богатый опыт строительства и
эксплуатации МГЭС. Можно выделить два периода развития малой энергетики
в Украине.
В начале интерес к массовому использованию энергии малых рек возник в
30-е годы прошлого столетия, когда наряду со строительством первых крупных
ГЭС развертывалось сооружение гидроэлектростанций для нужд сельского
хозяйства. В 1930-1940 г.г. институтами «Гидроэнергопроект» и
«Гипросельэлектро» были созданы типовые проекты МГЭС, специалисты
разработали стандартизированные ряды гидротурбин малой мощности, а также
основные принципы проектирования, строительства и эксплуатации малых
ГЭС. Была разработана номенклатура малых гидротурбин, а заводами было
освоено их серийное производство.
Наибольший размах (второй период) интенсивного строительства МГЭС в
Украине приходится на послевоенные годы. В 1952 году количество
сельскохозяйственных гидроэлектростанций было 956 штук. В связи с
успешным осуществлением обширной программы строительства мощных ГЭС
и созданием крупных энергосистем, к которым были подключены и сельские
потребители электроэнергии, начиная, примерно, с 60-х годов интерес к МГЭС
был утерян, и большое их число было законсервировано как нерентабельные по
сравнению с другими энергоисточниками.
Проектирование и строительство МГЭС было практически прекращено, и
промышленность перестала выпускать для них гидроагрегаты. МГЭС уступили
место крупным гидроэлектростанциям с агрегатами большой единичной
мощности. Эта тенденция прослеживалась во всем мире (в первую очередь в
индустриально развитых странах), поскольку позволяла наиболее экономично
использовать энергию крупных рек.
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Последние достижения научно-технического прогресса дают основания
по-новому взглянуть на возможности и перспективы развития малой
энергетики в Украине.
В 2006 году ассоциацией «Укргидроэнерго» была представлена программа
по развитию малой энергетики в Украине.
В основу программы были включены следующие задания:
- Реконструкция действующих МГЭС.
- Первоочередное обновление МГЭС и гидросооружений, которые
сохранились.
- Обновление «законсервированных» МГЭС, гидросооружений, которые в
данное время техногенно небезопасны для населенных пунктов.
- Сооружение новых МГЭС на действующих водохранилищах
водохозяйственного назначения (мощностью более 300 кВт).
- Строительство децентрализованных новых МГЭС на малых водотоках с
целью повышения надежности и качества электрообеспечения потребителей,
отдаленных от генерирующих объектов большой энергетики.
- Строительство новых МГЭС на реках Тиса, Днестр, Прут и др. с целью
комплексного решения проблем энергоснабжения западных областей и защиты
от паводков прилегающих территорий.
- Типизация проектных решений, что позволит максимально использовать
типовое оборудование и конструкции, а это уменьшит капиталовложения при
сооружении МГЭС.
- Существует проблема обеспечения отечественным оборудованием для
реконструкции действующих и восстановление «законсервированных» МГЭС.
Конечно, изготовление для этих МГЭС типовых с расширенной номенклатурой
оборудования отечественными производителями является важным и
целесообразным, но необходима разработка технических условий с учетом
большого опыта ведущих фирм Европы.
В настоящее время в Украине работают чуть больше 100 МГЭС.
Самые известные из них следующие:
Мигейская (Николаевская область, река Южный Буг);
Корсунь-Шевченковская (Черкасская область, река Рось);
Стеблевская (Черкасская область, река Рось);
Букская (Черкасская область, река Горный Тикич);
Червоногородская (Тернопольская область, река Джурин);
Касперовская (Тернопольская область, река Сереет);
Ниверская (Хмельницкая область, река Збруч);
Каменец-Подольская (Хмельницкая область, река Смотрич);
Повчанская (Житомирская область, река Жерев);
Шишацкая (Полтавская область, река Пселл).
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Нагрев воздуха горения продуктами сгорания является наиболее
эффективным методом, поскольку возвращение с нагретым воздухом теплоты в
процесс уменьшает расход топлива и повышает коэффициент его
использования [1]. Существуют многочисленные конструкции регенеративных
воздухонагревателей и рекуператоров [2]. Проблемы возникают, когда
дымовые газы являются продуктами технологических процессов, в которых
образуется большое количество склонной к налипанию пыли. В частности, в
числе таких производств – вельц-процессы в цветной металлургии,
термообработка бытовых и промышленных отходов [3, 4] и др.
Предлагается применять воздухонагреватель с U-образными трубами, что
позволяет проводить его встряску для сбора пыли [5]. Петлевой
воздухонагреватель позволяет греть воздух до 450°С и охлаждать запыленные
дымовые газы от температуры 800 до 130°С (необходима перед газоочисткой).
Проведено исследование схем движения теплоносителей и обоснована
конструкция, которая обеспечивает высокую эффективность работы. На основе
расчетов [6, 7] получены параметры, которые дают возможность сравнить
схемы движения теплоносителей у воздухонагревателе (рис. 1).
Получено распределение температур стенок труб в воздухонагревателе,
что позволило определить область возможного перегрева. При противотоке
можно достичь температуру нагрева воздуха до 450ºС и выше, однако
температура стенок в первых блоках выше предельной температуры
эксплуатации углеродистой стали. Это приводит к необходимости выбора
жаростойкой стали. Прямоточная схема устраняет применение жаростойкой
стали, но температура нагрева воздуха будет существенно ниже, а температура
теплоносителя на выходе выше допустимой для «сухой» газоочистки.
Комбинированная схема движения теплоносителей устраняет недостатки
предыдущих схем, но увеличивает общую металлоемкость воздухонагревателя.
Блоки петель воздухонагревателя оснащаются системами магнитноимпульсной и газо-импульсной очистки. Обе системы включаются
автоматически по ходу дыма в зависимости от следующих импульсов:
снижение температуры нагрева воздуха ниже допустимой; увеличение
сопротивления по ходу дыма выше допустимого; увеличение температуры
дыма на выходе выше допустимой. Системы работают одновременно,
обеспечивая постоянство температуры дыма перед газоочисткой [8].
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Рисунок 1 – Сравнение схем движения теплоносителей

Таким образом, воздухонагреватель предложенной конструкции может
осуществлять
стабильный
нагрев
воздуха
горения,
улавливание
технологической пыли, а также продление срока эффективной эксплуатации
воздухонагревателя. Это позволяет с успехом применять такой
воздухонагреватель на многих агрегатах для утилизации теплоты запыленных
продуктов горения, сбора ценной пыли и в качестве газоохладителей перед
сухой газоочисткой дуговых сталеплавильных и ферросплавных печей.
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УДК 621.226
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МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫМ ПРИВОДОМ
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Объемный гидропривод широко применяется в машиностроении. Он имеет
ряд преимуществ перед механическим, пневматическим и электрическим
приводами.
Объемный гидропривод обеспечивает возможность передачи энергии
потока жидкости на значительные расстояния. При помощи его особенно
просто осуществлять прямолинейные и вращательные движения рабочего
исполнительного механизма. Он обеспечивает возможность точного
регулирования усилий, скоростей и перемещений исполнительных механизмов,
осуществления частных и быстрых переключений. Все эти качества создают
благоприятные условия для использования гидропривода при автоматизации
работы машин самой различной конструкции.
Задача создания гидросистем высокого давления на базе обычных схем
объемного гидропривода с объемным или дроссельным регулированием
практически не разрешима, так как давления порядка 1000—5000 кгс/см2 при
помощи серийных насосов и нормализованной аппаратуры управления и
распределения получить нельзя. Эта задача может быть решена только с
использованием гидромультипликаторов.
С применением высоких давлений жидкости в гидросистемах возникает
ряд вопросов, которые требуют теоретического и экспериментального решения.
Большинство современных гидравлических устройств работает при давлениях,
не превышающих 400 кгс/см2. Если при этом во многих случаях можно не
учитывать сжимаемость, изменения вязкости и модуля упругости рабочей
жидкости, деформацию деталей, а также объем вредного пространства, то при
высоких и особенно сверхвысоких давлениях с этим приходится считаться, так
как все это сказывается на работоспособности и выходных параметрах систем.
Создание гидросистем высоких и сверхвысоких давлений вызывает
затруднения также и потому, что многие вопросы расчета, проектирования и
технологии изготовления полностью еще не решены. Нет специальной
литературы, в которой было бы рассмотрено создание гидросистем высоких и
сверхвысоких давлений.
Гидромультипликаторы особенно целесообразно применять в тех случаях,
когда необходимо развивать большие давления при малых расходах жидкости.
Однако иногда применение гидромультипликаторов может быть более
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целесообразным, чем насоса высокого давления, и при давлении ниже 1000
кгс/см 2.
Гидромультипликатором называют устройство, изменяющее расход и
давление Жидкости в гидросистеме при условии обязательного разобщения
магистралей высокого и низкого давлений.
Гидравлический мультипликатор не является самостоятельным приводом,
его применяют в сочетании с насосно-аккумуляторным для создания
дополнительной ступени давления.
В состав гидросистемы сверхвысокого давления входят :
 Мультипликатор давления;
 Гидравлическая станция управления мультипликатором;
 Клапанная аппаратура сверхвысокого давления;
 Герметизирующие заглушки на сверхвысокое давление;
 Комплект трубопроводов, рукавов, трубных соединений сверхвысокого
давления;
 Комплект контрольно-измерительных приборов;
 Панель управления оператора.
Использование в гидросистемах мультипликаторов дает проектировщикам
большую гибкость в выборе рабочего давления. Нагрузка гидросистемы
становится более однородной по всему циклу работы машины или станка.
Мультипликатор давления начинает работать, когда в гидросистеме возникает
потребность в подаче жидкости на высоком давлении. Оставшуюся же часть
времени мультипликатор бездействует и не имеет никакого внутреннего
потребления, не влияя тем самым на работу системы.
Использование мультипликаторов давления открывает множество
преимуществ перед традиционными системами высокого и низкого давления:
 Обеспечивается более высокая производительность гидросистемы
 Обеспечивается более длительный срок эксплуатации в связи со
сниженным уровнем износа на низком рабочем давлении
 Возможность создания более компактной гидравлической системы
 Повышение уровня безопасности системы, обусловленное общим низким
давлением
Список литературы:
1. Михеев, В.А. Гидропресовые установки сверхвысоких давлений. / В.А. Михеев // М. –
Свердловск, Машгиз. – 1958. С. 119.
2. Лаптев, Ю. Н. Гидросистемы высоких давлений. / Ю. Н. Лаптев, В. И. Глухов,
Я. Я. Якименко, Г. А. Тетерин // М. "Машиностроение". 1973. С. 152.
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Диагностика состояния электроэнергетического оборудования является
неотъемлемой частью для непрерывного снабжения потребителей
электроэнергией. Существует большое количество различных методов
диагностики, к одним из простых относится метод тепловизионного контроля.
Тепловизионное обследование оборудования - это разновидность
теплового контроля, в котором в качестве измерительного прибора применяется
тепловизор. Данное обследование позволяет определять области наибольших
теплопотерь в оборудование, находящееся в эксплуатации. Тепловизионное
обследование является эффективным способом выявления некачественно
выполненных монтажных работ, скрытые дефекты некачественного
оборудования, большие перегрузки в сети, неправильная эксплуатация –
основные
причины
возникновения
аварийных
ситуаций.
Целью
тепловизионного обследования является выявления любых дефектов, используя
тепловизор, что позволяет значительно сократить сроки и затраты на
ремонтные работы, увеличить сроки между ремонтами, обеспечить безопасную
и надежную работу электрооборудования.
В данное время разрабатывается тепловизионный контроль воздушных
линий электропередач (ВЛЭП) с помощью беспилотных летательных
аппаратов, что в много раз ускорит обследование линии и увеличит вероятность
нахождения неисправностей в ВЛЭП. На рисунке 1 приведены примеры
тепловизионного обследования которое проводилось на действующих ВЛЭП.

Рис. 1 – Примеры тепловизионного обследования линии.
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В настоящее время одним из диагностических критериев, позволяющих
распознать тип прогнозируемого дефекта, являются значения отношений газов.
Отношения газов задаются в виде диапазонов значений, соответствующих
каждому типу дефекта. Сами численные значения определяются, как правило,
аналитическим путем, из соображений количества образовавшихся в результате
деструкции масла предельных и непредельных углеводородов при том или
ином виде энергетического воздействия. При этом сами отношения и их
количество в различных методиках отличаются.
В действующем в Украине СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006, рекомендуются
следующие отношения газов для определения типа дефекта:
Отношение CH4/H2 используется для случаев, когда водород является
газом с максимальной концентрацией, а следующим газом по концентрации
является метан. Указывает на наличие частичных разрядов, в этом случае
отношение имеет значение меньше 0,1. Также отношение CH4/H2 используется
для диагностирования дефектов термического типа, при которых его значения
превышают 1. Для нормального старения масла значения отношения CH4/H2
находятся в пределах 0,1-1. Отношение C2H2/C2H4 указывает на наличие
частичных разрядов, малой и большой энергии, достаточной для образования
ацетилена в значительных количествах. При таких дефектах значение
отношения превышает единицу и растет с увеличением мощности разрядов.
Для устойчивого дугового разряда значение отношения достигает 5. Отношение
C2H4/C2H6 является основным при определении термических дефектов.
Величина данного отношения растет с увеличением температуры в зоне
дефекта. При температурах в диапазоне 300-350С это отношение меньше
единицы, при температуре 350С – приблизительно равно единице и
увеличивается до 4 при температуре 700С. Для бездефектного состояния
значения отношения C2H4/C2H6 меньше 0,2. Отношение CО2/CО может
указывать на повреждение целлюлозной изоляции. В случае термического
повреждения бумажной изоляции с температурой в зоне дефекта меньше
150С, это отношение больше 10, а при температуре более 250С – меньше 3.
Отношения О2/N2 характеризует окислительные процессы в масле. Когда
значение отношения О2/N2 достигает 0,2 и меньше, в негерметичном
оборудовании, можно диагностировать окислительные процессы аномально
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высокой
интенсивности.
Отношение
С2Н2/Н2
используется
для
трансформаторов с устройством РПН и может указывать на нарушение
герметичности между основным баком трансформатора и баком устройства
переключения. Газы, из-за не герметичности могут попадать в основной бак. В
таком случае отношение обычно равно двум и более, а концентрация С 2Н2, не
менее 30×10-6 о.е.
В дополнение к приведенным выше в известных зарубежных методиках
рекомендованы следующие отношения газов. Отношение C2H2/CH4
используется в методике Дорненбурга вместе с отношениями CH4/H2,
C2H2/С2H4, и С2Н6/С2H2. Эти соотношения объединяют пять газов: Н2, СН4,
С2Н2, С2Н4 и С2Н6. Методика позволяет идентифицировать три основных
дефекта в маслонаполненном оборудовании: термическое воздействие,
частичные разряды с малой интенсивностью, дуговые процессы. Для дефектов
термического характера и для частичных разрядов с малой интенсивностью
значение отношения меньше 0,3, а для дуговых процессов больше 0,3.
Отношение C2H6/C2H2 используется в методиках Дорненбурга, Мюллера и
ВЭИ. В методике Доренбурга отношение C2H6/C2H2 используется вместе с
отношениями CH4/H2, C2H2/С2H4 и C2H2/CH4. В методике Мюллера данное
отношение анализируется вместе с отношениями CH4/H2, C2H2/С2H4 и
C2H2/CH4. В методике, разработанной ВЭИ, отношение C2H6/C2H2 применяется
наряду с отношениями CH4/H2, C2H2/С2H4, C2H4/С2H6, C2H6/СH4 и C2H4/СH4.
Отношение C2H6/CH4 используется в методике Роджерса совместно с
отношениями CH4/H2, C2H2/С2H4 и C2H4/С2H6.
Выполненные исследования по 2160 единицам маслонаполненного
оборудования, в котором по результатам анализа растворенных в масле газов
выявлены дефекты разного типа показали, что одни и те же значения отношений
газов, при использовании различных методик, устанавливают различные
диагнозы. При этом трудности при распознавании могут возникать даже для
таких широко известных дефектов как частичные разряды (связаны в основном с
тем, что отношение C2H4/C2H6 превышает значение 0,2, которое рекомендовано
в большинстве известных стандартов для данного дефекта). При распознавании
искровых разрядов значения отношения CH4/H2 для реального оборудования
находятся на уровне 0,1-1, а в Украинском стандарте нормированы на уровне
0,3-0,5. Для этого же дефекта значения отношения C2H4/C2H6 регламентировано
на уровне выше 5, в реальном оборудовании получены значения отношения
C2H4/C2H6 в диапазоне значений от 1 до 22. В зарубежных стандартах такой
дефект не определяется. Еще одной из причин отказа от распознавания или
постановки ошибочного диагноза, является отсутствие в действующих
стандартах значений отношений газов для некоторых дефектов. В основном это
касается электрических разрядов, которые сопровождаются перегревами и
перегревов, переходящих в разряды. Приведенные результаты наглядно
иллюстрируют необходимость усовершенствования процедуры распознавания
типа дефектов с использованием отношений газов.
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Спорт великих досягнень вимагає від спортсменів тренувань на межі
можливостей. При підготовці спортсменів високої кваліфікації не існує
дрібниць. Вирішальну роль в результаті грають не тільки тренування, а й режим
харчування, психологічна підготовка. Виходячи з величезної ролі психологічної
підготовки, актуальним та доцільним є підбор, аналіз та застосування
ефективних методик, що сприятимуть розвитку психологічної підготовки.
Метою роботи є дослідження впливу йога-нідри як складової
психологічної підготовки спортсменів до змагань. Задачами роботи є: вивчення
впливу психологічних установок на людину; дослідження щодо впливу техніки
йога-нідри на змагальний процес спортсменів; надання рекомендацій щодо
використання йога-нідри професійними спортсменами.
Йога-нідра – психотехніка, розроблена в середині XX століття на основі
досліджень фізіології мозку і практик в області йоги. Практику йога-нідри
зараховують до аутотренінгу. Йога-нідра використовується для розслаблення
людини, для опрацювання та усунення пригнічених страхів і переживань, для
успішного досягнення різних намірів, шляхом формування необхідних
установок. Установка – психологічний стан схильності суб`єкта до певної
активності в певній ситуації. Установку можна визначити як внутрішній стан
готовності людини до дії, що передує поведінці. Йога-нідру доцільно
використовувати як частину підготовки спортсменів високої кваліфікації. На це
є декілька причин. По-перше, йога-нідра дозволяє відчути глибоку релаксацію,
завдяки чому за короткий час можна відновити фізичні та психічні сили. Подруге, йога-нідра дозволяє запустити в підсвідомість необхідні установки,
минаючи критичне осмислення цих установок розумом. Прикладом такої
установки може бути установка на перемогу. Це дозволить виходити на старт з
твердою рішучістю вийти переможцем та допоможе знайти шляхи для успішної
реалізації своєї цілі. Отже йога-нідра є одним із перспективних методів
психологічної підготовки спортсменів.
Список літератури:
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Сьогодні ринок праці України надає психологам досить широкий спектр
вибору професії: консультант, менеджер по персоналу, тренер з навчання
персоналу, тощо. У зв’язку з цим, серед вимог до майбутнього фахівця,
з’являється потреба в наявності лідерських якостей у психолога для того, щоб
регулювати клімат в колективі, брати участь у вирішенні виробничих
конфліктів, правильно підбирати персонал в організацію, проводити тренінги,
тощо. Тому розвиток лідерських якостей майбутніх психологів є досить
актуальной проблемою для вищої освіти.
Проблемою лідерських якостей майбутніх психологів займаються такі
вчені: О.Г. Романовський, Н.М. Дятленко, Т.Н. Казанцева, Ю.М. Олійник та
інші. Аналізуючи дослідження вчених, ми виділили основні лідерські якості,
які необхідні психологу для досягнення успіху в професії: прагнення до
саморозвитку, емоційний інтелект, впевненість у собі, комунікабельність,
емпатія, інтелектуальність, творчі здібності[1].
Розвиток лідерських якостей майбутніх фахівців відбувається на протязі
всього навчання у вищому навчальному закладі. Реалізується він через
внутрішньо-групові відносини з іншими членами колективу, у відносинах
«студент – викладач», в активній участі в заходах кафедри та університету, в
навчальній і науковій діяльності, тощо.
Робота психолога – це в першу чергу робота з людьми, і неважливо, чи
здійснюється вона в якості частого консультанта або в умовах організації. Його
основна мета – допомогти вирішити проблему, підібрати персонал в колектив
так, щоб психологічний клімат в команді був безконфліктним.
На сьогоднішній день світ потребує фахівців, які вміють і хочуть творчо
підходити до роботи, вести за собою людей, вміють працювати в стресових
ситуаціях, а також нести відповідальність за себе і команду [1].
На даний момент проводиться дослідження з виявлення та розвитку
лідерських якостей у майбутніх психологів.
Список літератури:
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ЛАКТАЦИИ
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Актуальность. Согласно рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения, грудное молоко является полноценным продуктом питания
детей до 6 месяцев. Грудное вскармливание – способ идеального питания для
здорового роста и развития ребенка грудного возраста, а также неотъемлемая
часть процессов, важных для здоровья матери. Однако количество женщин,
страдающих нарушением лактации, имеет тенденцию к росту и колеблется от
26 до 80%. По данным отечественных исследователей, основной причиной
прекращения грудного вскармливания является снижение интенсивности
лактации.
Цель исследования: изучить факторы, влияющие на установление и
поддержание лактации.
Материалы и методы: изучение факторов, которые влияют на процесс
грудного вскармливания, проводилось путем анализа данных литературных
источников.
Результаты исследования: Грудное вскармливание имеет важное
значение, так как оно создает самые лучшие условия для того, чтобы ребенок
был здоров, хорошо рос и развивался. Грудное молоко уникально соответствует
возможностям органов пищеварения, обмена веществ, развития и работы
иммунной системы ребенка.
Лактация – процесс образования и секреции молока - находится под
контролем гормонов. Грудное молоко вырабатывается лактоцитами,
выстилающими внутреннюю стенку альвеол молочной железы, под
воздействием гипофизарного гормона пролактина. Уровень пролактина
повышается после кормления грудью, стимулируя выработку молока для
следующего кормления. Под влиянием пролактина в мембране альвеолярных
клеток увеличивается плотность рецепторов как к пролактину, так и к
эстрогенам. Большое количество рецепторов делает лактоциты молочной
железы более чувствительными к пролактину, что влияет на количество
синтезируемого молока.
Молоко выделяется из альвеол молочной железы под воздействием
гормона окситоцина. Сосание ребёнка приводит к рефлекторному выделению
окситоцина в кровоток через капилляры нейрогипофиза, что приводит к
повышению уровня этого гормона в крови матери. Окситоцин вызывает
сокращение миоэпителиальных клеток. Под воздействием миоэпителиоцитов
происходит выведение молока в протоки молочной железы.
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Исключительно важную роль в становлении лактации играет раннее
прикладывание ребенка к груди непосредственно в родильном зале через 30-60
мин после родов. Необходимо наладить совместное пребывание матери и
младенца с первых часов после родов, даже если мать в первые часы не
способна кормить грудью. Раннее прикладывание к груди положительно
сказывается на состоянии матери и ребенка, стимулирует работу эндокринной
системы матери, ускоряет начало становления лактации и увеличивает объем
молока.
Молозиво – первое незрелое молоко – легко переваривается и богато
антителами (иммуноглобулинами), которые укрепляют иммунную систему
новорожденного. Примерно через 72 часа, уровень пролактина
устанавливается, и лактоциты молочных желез начинают синтез
непосредственно грудного молока.
После становления зрелой лактации синтез молока переключается с
эндокринного (гормонального) управления на аутокринный контроль. Это
означает, что продолжение производства молока в большей степени зависит от
постоянного удаления молока из груди, чем от гормонов, циркулирующих в
крови. Чем больше мать кормит грудью, тем больше молока будет
синтезироваться молочными железами. В грудном молоке содержится особый
белок, регулирующий объем вырабатываемого молока в каждой груди (FILингибитор). Если при кормлении молоко удаляется из молочной железы
полностью, уровень FIL будет низким. При этих условиях, синтез молока
лактоцитами молочной железы будет активным. Нерегулярное прикладывание
ребенка к груди может привести к нарушению лактации.
Для поддержания лактации крайне важны социальные и психологические
факторы (спокойная обстановка в семье, рациональный режим дня,
обеспечение достаточного сна и отдыха, правильное здоровое питание матери).
В формировании позитивной мотивации к грудному вскармливанию у
будущей матери важную роль играет работа врачей - акушера-гинеколога и
педиатра, как в течение беременности ,так и в послеродовом периоде.
Выводы. Среди факторов, влияющих на лактацию, различают
организационные, медицинские, психологические и социальные.
Одним из важных условий для становления нормальной и своевременной
лактации является как можно более раннее прикладывание ребенка к груди.
Еще в период беременности необходимо формировать у будущей матери
правильные представления о преимуществе грудного вскармливания будущего
младенца перед искусственным, настраивать мать и членов семьи на
необходимость длительной лактации в течение первых 6 месяцев, на
правильный образ жизни в этот промежуток времени. Правильное питание
ребенка в раннем возрасте является фундаментом крепкого здоровья и
гармоничного развития в дальнейшем. Естественное вскармливание также
имеет огромное значение для здоровья матери.
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Міжнародні спортивні федерації постійно працюють над удосконаленням
правил змагань, намагаючись об`єктивізувати систему оцінки їх результатів,
зробити змагання більш видовищними та цікавими для глядачів та засобів
масової інформації.
Стрільба з лука, популярний та розвинений вид спорту в Україні, також
постійно зазнає суттєвих змін. Таким чином, постає актуальне питання
визначення загальних тенденцій розвитку виду спорту, аналізу змін правил
змагань у стрільбі з лука, адже від цього залежить спрямованість системи
підготовки спортсменів, яка повинна відповідати структурі змагальної
діяльності.
Мета роботи: визначити та проаналізувати перспективи розвитку
змагальної діяльності у стрільбі з лука.
Практичне значення даного дослідження полягає у аналізі історичного
аспекту та подальших вірогідних напрямків розвитку стрільби з лука за
ознаками: місце та умови проведення змагань; мета стрільби; типи мішеней;
поінформованість дистанції; типи луків; тенденції та потенційні зміни правил
змагань у виді спорту та створення можливості подальшого врахування цього у
системі підготовки спортсменів.
Висновки. Змінюючи правила змагань зі стрільби з лука, організатори
бажають зберегти інтерес глядачів, зробити змагання більш привабливими,
підсилити емоційне напруження та інтерес до змагань як для спортсменів, так і
для вболівальників та засобів масової інформації.
Список літератури:
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биомеханика физической культуры и спорта (Биомеханическое обоснование свойств
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Одним із найважливіших компонентів життя людини є комунікація.
Взагалі це поняття охоплює значно більше, ніж просто обмін інформацією між
людьми. До неї належать канали засобів передачі та одержання інформації, де
задіяні машини, прилади, штучний інтелект, комп’ютерні мережі і програми,
культурні знаки тощо.
Об’єкт дослідження – перекладацькі трансформації у реалізації
міжкультурної комунікації.
Предмет дослідження – лексико-граматичні трансформації при перекладі.
Мета дослідження – розглянути і дослідити актуальність проблем
міжкультурної комунікації в сучасних умовах.
У вузькому сенсі комунікація – основний спосіб людського спілкування,
найактивніша форма людської життєдіяльності. Це явний і водночас латентний
процес налагодження різних типів відносин між окремими мовцями, групами
людей та цілими народами. Крім словесної мови, комунікація здійснюється
немовними (невербальними) засобами, які супроводжують або замінюють
звичайну мову при спілкуванні. Також комунікацію розглядають як окремий
модус (рівень) існування мови поряд із власне мовою як системою мовних
елементів і правил та мовленням як процесом говоріння і розуміння.
Все частіше описується в літературі походження поняття «культура».
Відомий той факт, що слова cultio та culte латинського походження і в
документах Давнього Рима використовувались переважно в контексті
сільського господарства та означали обробку землі. Більш давнім латинським
словом є дієслово colere, початкове значення якого «обробляти землю», але
згодом доповнилося новим значенням – «шанувати».
Модель культурної поведінки людині прививають штучно, у процесі
виховання в певному соціальному середовищі. Поведінка людини, оцінка
дійсності хоч і своєрідна, але загалом у межах «записаної» в підсвідомості
культурної програми, яка об’єднує спільноту. Комунікація є найважливішою
частиною підсвідомої програми, яка настільки глибоко проникає у повсякденне
життя, що людина не помічає, як сама дотримується «запрограмованих» норм і
правил спілкування.
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Ось чому з’явився такий вид науки,як міжкультурна комунікація, яка
досліджує способи уникнення непорозумінь на культурному ґрунті у
спілкуванні з іноземцями.
Міжкультурна комунікація – наука, яка вивчає особливості вербального та
невербального спілкування людей, що належать до різних національних та
лінгвокультурних спільнот.
Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації припускає
спілкування між носіями різних мов і різних культур. Співставлення мов і
культур виявляє не тільки загальне, універсальне, але й специфічне,
національне, самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії розвитку
народів.
Першим кроком в процесі міжкультурної комунікації є визнання факту
існування культурних відмінностей між представниками різних культур, що є
однією з найважливіших причин непорозуміння, а також їх подолання.
Головним суб’єктом комунікації є людина, яка для забезпечення своєї
життєдіяльності вступає у взаємозв’язок з іншими людьми. Як правило, 70%
свого часу людина витрачає саме на комунікацію. Система людських взаємин
опосередковується культурою, яка визначає характер і ефективність людського
спілкування. Здійснення міжкультурної комунікації можливе, коли комуніканти
розуміють один одного, і переклад у цьому процесі виступає спільним кодом
для досягнення взаєморозуміння.
Термін “міжкультурна комунікація” дуже тісно пов’язаний з поняттям
“діалог культур”. Діалог культур – це потреба у взаємодії, взаємному
збагаченні, яке передбачає взаєморозуміння, а значить тотожність.
Однак, існує ще ціла низка теоретичних та практичних питань, що
потребують дослідження. Зокрема, про вплив міжкультурного спілкування як
на розвиток сучасного суспільства, так і на окремого індивіда. Не зважаючи на
це, переклад задовольняє суспільну потребу у міжкультурній комунікації.
Таким чином, міжкультурна комунікація, як особливий вид
порозуміння,припускає спілкування між носіями різних мов і різних культур.
Співставлення мов і культур виявляє не тільки загальне, універсальне, але й
специфічне, національне, самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії
розвитку народів.
У цьому контексті, переклад є дуже важливим та необхідним засобом
міжкультурної комунікації та має надзвичайну вагу для підтримки
безпосередніх зв’язків між комунікантами, які належать до різних
лінгвокультурних ареалів.
Список літератури:
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Ж.
Деррида
переконаний,
що
особлива
сила
міркувань
Ж.-Ж. Руссо про мову в «Есе про походження мов…» [5] обумовлена їхньою
«постійною тривожністю» [2, с. 359]. Дослідження поверхових засобів
(заголовки, зачин і висновок тощо) привело нас до висновку, що «тривожність»,
хоч і не постійна, справді відчувається у заголовках трьох розділів (16, 17, 19)
«Есе…», присвячених музиці [3]. Р. Будагов вважає, що ця тривога –
революційного протесту [1, с. 377]. А В. Россман доводить, що революційний
запал у філософському тексті транслюється не тільки змістовно, а ще й через
«бікфордові шнури» [4, с. 72] окличних знаків. Отже, «протестна тривожність»,
виражена «бікфордовими шнурами», має виявляти не стільки окличність,
скільки детонацію. Тому ми, керуючись метою продовжити діагностику
тональності «Есе…», з’ясуємо, де Руссо дозволяє собі «вибухи емоцій?
У тексті «Есе…» ми знайшли лише 10 випадків уживання знаку оклику: 5
– у розділах про мову (1, 9-двічі, 10, 20 розділи) і 5 – у розділах про музику (12,
13, 14 – двічі, 15 розділи). Причому в розділах про мову переважають вибухи
радше «позитивних» емоцій (захоплення, пієтет, захват / іронія, обурення), а в
розділах про музику – негативних (висміювання, засудження / подив). На
початку розмови про музику лунає обурення, яке з трохи іншим відтінком
вкраплюється і в розмову про мову, що завершує «Есе…».
1.
Контекст: порівняння жестової і звукової мов. «Як багато сказала
своєму милому та, яка з таким почуттям накреслила його тінь!» [5; с. 86].
Руссо висловлює захоплення пластикою жестової мови. (І розділ про мову).
2.
Контекст: згадка про мову, даровану богом, яка загинула разом з
першим суспільством, щойно те покинуло обробляти землю. «Адам зумів
говорити, Ной також. Що ж! Адже Адама навчив цьому сам господь» [5; с.
108]. Пієтет на користь думки, що людина не могла не вивчити мови, якщо її
вчителем був бог. (ІХ розділ про мову).
3.
Контекст: суворі географічно-кліматичні умови підштовхують
людей до спілкування і кооперації. «Скільки безплідних місцевостей стали
населеними лише завдяки канавам і каналам, відведеним людьми від річок!» [5;
с. 115]. Захват результатом згуртованої людської праці. (ІХ розділ).
4.
Контекст: мова північних народів породжена необхідністю, а не
пристрастю; й органи мовлення в них грубіші, а голоси сильніші й різкіші, ніж
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у південних народів. «Крім того, наскільки велика різниця між зворушливими
модуляціями, що походять від рухів душі, і криками, які вичавлюються
фізичними потребами!» [5; с. 117-118]. Контрастне протиставлення на користь
зворушливих інтонацій. (Х розділ про мову).
5.
Контекст: іронічне захоплення спробою наукового відтворення нот
грецької музики з подальшим її виконанням.«І однак ці французи намагалися
судити про мелодії оди Піндара, перекладеної на музику дві тисячі років
тому!» [5; с. 122]. Глумливе обурення.(ХІІ розділ про музику).
6.
Контекст: імітація аргументації вченого про пізнання світу через
колір. «Та що я кажу - мистецтва! Всіх мистецтв, панове, всіх наук.» [5; с.
124]. Висміювання псевдонаукових узагальнень. (ХІІІ розділ про музику).
7.
Контекст: суперечка з Рамо про здібності людини з гарним слухом.
«Забобон музики, що спростовується всім нашим досвідом!» [5; с. 125].
Засудження помилкового погляду і спростування. Це єдиний випадок, де за
окликом виявляється детонація. (ХІV розділ про музику).
8.
Контекст: мелодія наслідує інтонацію мови. «Ось звідки сила
музичних наслідувань; ось звідки влада співу над чуттєвими серцями!» [5; с.
126]. Акцент і пафос відкриття. (ХІV розділ про музику).
9.
Контекст: спостереження за чуттям дотику. «Хоча сприйняття
почуттів і в томуі в іншому випадку однакове, наскільки відмінне враження!» [5;
с. 128]. Контрастне порівняння для підкреслення подиву (ХV розділ про музику).
10.
Контекст: порівняння вільної і рабської мов. «Дарма, не варто так
переобтяжувати себе!» [5; с. 138]. Зневажливо-розчароване обурення. (ХХ
розділ про мову).
Отже, рівномірний розподіл окличності по розділам про мову й музику
поглиблює контрасти, на яких грає Руссо, поглиблюючи емоційний ефект.
«Бікфордові шнури» окличних інтонацій ведуть від захоплення до обурення.
Ми не знайшли маркерів «тривожності», бо сама по собі ця емоція не
«вибухова» і, значить, вона не виражається окличними реченнями. Проте різка
зміна стартового і фінального тону свідчить на користь повільного наскрізного
нагнітання «тривожності», про яку писав Деррида, але напевно вона
виражається іншими засобами, що відкриває нам поле для подальших пошуків.
Список літератури:
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Сьогодення характеризується постійними швидкоплинними змінами в усіх
сферах суспільного життя. Водночас швидкі зміни призводять до виникнення у
людини стресових ситуацій, пов’язаних із неможливістю адекватно реагувати
на них, бо людський мозок еволюційно не готовий до надто швидкого
мегарозвитку технологій, величезного потоку інформації. В результаті цього
формується внутрішньоособистісний конфлікт, який може переростати в
зовнішній, в тому числі і в професійній діяльності.
Реформування медицини, радикальні зміни в системі охорони здоров’я, її
оптимізація хвилюють більшість медичних працівників, особливо середньої
ланки, що може призводити до внутрішніх конфліктів. Крім того, медичні
працівники у своїй професійній діяльності постійно перебувають у спілкуванні
з хворими, їх родичами. Будь-яке захворювання тією чи іншою мірою
призводить до змін у психічній сфері пацієнта, а якщо хвороба має тяжкий
перебіг, то дані зміни будуть притаманні і родичам хворого. Це інколи стає
підґрунтям до формування зовнішніх конфліктів. Різноманітність та складність
форм міжособистісної взаємодії потребує високого рівня готовності медичного
працівника середньої ланки до гуманної взаємодії з пацієнтами, особливо в
ситуації конфлікту. Від того, який характер буде мати конфлікт (конструктивний
чи деструктивний), залежить у тому числі й успішність процесу лікування
пацієнта. Постає питання формування у майбутніх медиків середньої ланки
конфліктологічної компетентності для попередження негативних наслідків
конфлікту як в професійній діяльності(наприклад, емоційне вигорання,
психогенна ятрогенія), так і в особистому житті; для конструктивного
вирішення конфліктних ситуацій; для розвитку навичок управління
конфліктом. Оволодіння студентами продуктивними способами міжособистісної
взаємодії у ситуації конфлікту, формування їхньої конфліктологічної
компетентності є однією з найважливіших проблем у професійній підготовці
молодших спеціалістів медичного профілю.
Існує багато визначень поняття «конфліктологічна компетентність». Більш
доцільним є думка Г.Ю. Любімова, що компетентність фахівців, які займаються
урегулюванням конфліктів, полягає в оволодінні емоціями, уточненні своїх
побажань і можливостей, формуванні установки на співпрацю, а не
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конфронтацію [1]. Конфліктологічна компетентність – це сукупність знань,
навичок про конфлікт, вміння управляти професійним конфліктом в рамках
вирішення професійних завдань.
Однією з умов формування конфліктологічної компетентності є розуміння
поняття конфліктостійкості, вміння володіти своїми емоціями. Крім того, при
спілкуванні з пацієнтами, родичами медичні працівники повинні вирізняти
конфліктних людей задля правильної поведінки з ними щодо попередження
конфлікту. Лише теоретичного оволодіння знаннями про конфлікт та його
розв’язання недостатньо, адже будь-яка компетентність, в тому числі і
конфліктологічна, потребує практичних навичок. Цими навичками студенти в
медичному коледжі оволодівають в рамках декількох дисциплін. Найбільша
частка часу відведена на дисципліну «Основи психології та міжособове
спілкування», крім того, частково тема конфліктів вивчається на заняттях з
дисциплін «Основи правознавства», «Соціологія», «Основи медсестринства».
Підвищення рівня конфліктологічної компетентності відбувається під час
проходження студентами виробничої та переддипломної практик, де вони
закріплюють свої знання безпосередньо в медичних установах різного профілю,
працюючи в новому для них колективі та, звичайно, з пацієнтами. Завданням
викладачів є підвищення рівня розвитку конфліктостійкості у студентів, щоб в
умовах конфлікту їх дії були не менш ефективними, ніж поза конфліктом, тобто
щоб знання були не лише інформацією, а особистим досвідом. Майбутні
медики повинні усвідомлювати, що від їх ціннісних орієнтацій, професійних
цілей, вмілих дій, які мають бути спрямовані на покращення стану пацієнта,
залежить переведення конфлікту в конструктивне русло. Студенти повинні
розуміти, що з усіх форм вирішення конфлікту оптимальним буде
співробітництво, бо інші шляхи подолання конфлікту, наприклад, компроміс,
конкуренція, ухиляння чи пристосування не призводять до повного
задоволення результатом конфліктуючих сторін. Подолання конфліктів в
медичній сфері шляхом співробітництва має велике значення, бо від спільних
дій пацієнта, його родичів, медичних працівників усіх ланок залежить
ефективність виконання діагностичних та лікувальних заходів.
Отже, професійна підготовка майбутніх медичних працівників середньої
ланки повинна включати і формування у них конфліктологічної
компетентності, яка буде сприяти не тільки реалізації професійних завдань, а і
зменшувати ризик особистісних та професійних криз. Безперечно, що медичний
працівник, який може знайти оптимальний вихід з конфліктних ситуацій, які
виникають між ним і пацієнтом, сприяє покращенню здоров’я останнього.
Список літератури:
1. Любимова Г. Ю. Психология конфликта / Г. Ю. Любимов. – М. : Педагогическое
общество России, 2004. – 160 с.
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Інтенсивний розвиток комп’ютерних технологій зумовлює появу нових
термінів та сприяє пошуку вже існуючих лексичних відповідників в інших
мовах з метою збагачення та вдосконалення власної. Поліграфічно-видавнича
галузь, у цьому сенсі, є найбільш динамічною. Терміни, що стосуються
шрифтів, засобів і методів друку мають великий вплив на людську свідомість,
що відображається у продуктивному обміні знаннями при створенні дизайну
тексту, який психологічно і візуально є дієвим. Текст тісно пов’язаний з
поліграфічно-видавничою галуззю, оскільки є її продуктом. З вищезазначеного
можна зробити висновок, що адекватність перекладу текстів поліграфічновидавничої направленості набуває особливої актуальності.
Метою нашої роботи є аналіз способів та особливостей перекладу
термінології поліграфічно-видавничої спрямованості з англійської мови на
українську. Задачі нашої роботи: вивчити поліграфічно-видавничу літературу,
розглянути основні способи перекладу термінології та виявити найбільш
поширені способи перекладу термінів у текстах поліграфічно-видавничої
спрямованості.
Перші дослідження української видавничо-поліграфічної термінології були
зроблені у 90-х роках ХХ століття. Це зумовлено здобуттям державної
незалежності, що вимагало від наукової спільноти створити власний
термінологічний апарат. Велика кількість вітчизняних та зарубіжних науковців
працювали над цим питанням. Зокрема І. С. Квітко, Т. І. Панько,
Л. О. Симоненко, Е. Т. Лазаренко, О. Ф. Сокол. Незважаючи на глибинні
дослідження у термінології видавничо-поліграфічної сфери все ж залишається
низка питань щодо особливостей і способів перекладу термінів у цій галузі.
Дослідники О. В. Мельников і Е. Т. Лазаренко до термінів висувають ряд
вимог до яких відноситься:однозначна відповідність терміна поняттю,
системність, стислість, мовна правильність, відповідність лексичного значення
терміна позначеному ним поняттю [2, с. 195]. Для адекватного перекладу
термінів необхідно знати його морфологічну і словотвірну структуру, а також
семантичні відмінності від загальнонародних слів [1, с.195]. У поліграфічновидавничій сфері за класифікацією В. І. Карабана виділяють наступні види
термінів: прості (copy – екземпляр); похідні суфіксальні (roller – валик),
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префіксальні (multiway- багатовимірне (шкалування), reprinting – перевидання в
незмінному вигляді); суфіксально-префіксальні (offsetting – отмарывание,
polichromantic – багато фарбове (друкування)); складні (faceplate – екран);
терміни-словосполучення (monochrome printing – однофарбний друк, finishing
process – оздоблювальні процеси) [3]. Після кількісного аналізу зроблено
висновок, що тип термінів-словосполучень переважає серед інших типів, що
пояснюється потребою вираження багатокомпонентних явищ у стислому
лексичному значенні, що можна здійснити шляхом поєднання декількох
компонентів в один.
При
перекладі
англомовних
термінів
поліграфічно-видавничої
спрямованості виникає одна з найбільших проблем – міжгалузева і
внутрішньогалузева омонімія. Дослідник В.І. Карабан говорить про
можливість помилки при перекладі через неправильний вибір омонімічного
відповідника, наводячи приклад терміну «leader», який у поліграфічній галузі
означає «пунктир», однак у інших сфера діяльності має абсолютно інші
значення, які не співвідносяться з вказаним. Отже, щоб уникнути помилок,
пов’язаних з омонімією терміна, перекладач повинен бути обізнаним у
суміжних галузях [1, с. 315].
Серед способів перекладу термінів поліграфічно-видавничої спрямованості
виділяємо найбільш поширені, а саме: пошук лексичного відповідника (edition
– видання), транкодування (bug – баг), транслітерація (kerning – кернінг),
калькування (boldrule – жирна лінійка), антонімічний переклад (monoweight –
неконтрастні шрифти).
Таким чином ми з’ясували, що найбільшою проблемою при перекладі
термінів
поліграфічно-видавничої
спрямованості
є
міжгалузева
і
внутрішньогалузева омонімія, а найбільш поширеними способами перекладу є
пошук лексичного відповідника, транскодування, транслітерація і антонімічний
переклад.
Список літератури:
1. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: граматичні
труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : [навч. посібник] / В. І.
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2. Лазаренко Е. Т. Новий тлумачний словник з видавничої справи та поліграфічної
діяльності / Е.Т. Лазаренко, О.В. Мельников // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – № 2. –
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3. Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / [уклад.: П.О.
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П. О. Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 896 с.
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Вопрос лидерства как одного из инструментов управления социальными
группами является особенно актуальным в наше время, когда на смену
формальному лидерству (руководство) приходит реальное лидерство
(менеджер-лидер). Важную роль лидерства для социума отмечает известный
французский психолог Ж. Блондель: «Лидерство так же старо как человечество.
Оно универсально и неизбежно. Оно существует везде — в больших и малых
организациях, в бизнесе и в религии» [1, с. 4].
Исследователи склонны выделять два типа лидерства: инструментальное и
эмоциональное. Цель нашей работы – рассмотреть эмоциональное лидерство с
точки зрения его влияния на деятельность организации, в частности – как
форму мотивации сотрудников.
Изучением этой проблемы занимаются современные американские ученые
– Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки. В предисловии к своей работе
«Эмоциональное лидерство» они отмечают: «Великие лидеры воодушевляют
нас. Они вдохновляют нас, пробуждая наши лучшие чувства» [2, с. 19].
Примером такого эмоционального лидера-мотиватора является известный
предприниматель Стивен Джобс – когда у него возникала новая идея, для ее
воплощения он мотивировал всех сотрудников компании «Apple», стремясь к
тому, чтобы они сами почувствовали необходимость воплотить эту идею в
жизнь.
Таким образом, лидеры, способные создать позитивную эмоциональную
атмосферу в коллективе, стимулируют его членов к творчеству, самоотдаче,
укрепляют их веру в свои возможности, энтузиазм, и, таким образом,
мотивируют их, и способствуют росту производительности и эффективности
организации.
Список литературы:
1. Блондель, Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу / Ж. Блондель. –
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У наш час проблема автоматичного виправлення помилок привертає все
більше уваги не лише спеціалістів у галузі філологічних наук, але і людей,
діяльність яких пов’язана з точними науками, а саме – фахівців у сфері
розробки програмних продуктів та автоматичного аналізу тексту. Саме останні
зробили неоцінимий внесок у розвиток методів та засобів контролю
граматичної екологічності та якості текстів, що присутні на більшості
електронних ресурсів та носіїв. Такий підвищений інтерес до цієї проблеми
зумовлено великою кількістю користувачів електронних носіїв та електронних
ресурсів. Багато сучасних професій не можуть існувати без засобів
електронного листування, отже, велика частина спілкування перейшла до
мережі Інтернету. Через насичений ритм сучасного життя більшість тексту
друкується та розповсюджується між користувачами без можливості додаткової
перевірки та виправлення того самого тексту, що напряму впливає на якість
процесу спілкування у цьому середовищі та результати цього виду комунікації.
Тому, актуальність цієї теми зумовлена необхідністю створення сторонніх
ресурсів та засобів, спрямованих на додаткову перевірку тексту листування
користувачів, із метою покращення рівня спілкування, екологічності текстів
листування та для запобігання виникнення можливих непорозумінь у процесі
комунікації.
За мету цієї дослідницької роботи було поставлено створення програмного
продукту для виправлення орфографічних та пунктуаційних помилок у тексті
користувачів електронних носіїв та електронних ресурсів. Для дослідження
було обрано тексти листування користувачів месенджерів та тексти листування
користувачів інших засобів електронного спілкування англійською мовою,
адже, саме в цих типах текстів найчастіше відбувається порушення загально
прийнятих орфографічних та пунктуаційних норм і правил.
У процесі роботи було проаналізовано існуюче програмне забезпечення
для автоматичного виправлення помилок та методи корегування помилок, які
використовуються у наш час в описаних програмах. Було розглянуто
найпопулярніші текстові редактори MS Word та Pages, які мають інтегрований
алгоритм перевірки текстів на пунктуаційні та орфографічні помилки та їх
виправлення і зручний інтерфейс. Також зроблено огляд таких програм194
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додатків, як Grammarly та Language Tool, що також мають розширення до
браузерів, виконують перевірку тексту у живому режимі. Ці програми
дозволяють навчати їх та вносити зміни до певних правил, що є перевагою в
порівнянні із звичайними текстовими редакторами. Language Tool, що була
написана на мові програмування Python, використовує принцип виправлення
помилок, що базується на виявленні певних зразків помилок і подальшій
реалізації їх у роботі з текстом. До огляду програм також було додано опис
принципу роботи програми, що має назву Spell Check Tool, яка аналізує та
виправляє помилки у документах великого обсягу та дозволяє робити перевірку
окремих веб-сторінок.
Для глибинного розуміння проблематики виправлення орфографічних та
пунктуаційних помилок англійської мови, у дослідженні було проведено аналіз
цих типів помилок, з точки зору їх природи та типології. Усі помилки можна
класифікувати наступним чином: мотивовані та випадкові [1]. Ця класифікація
пов’язана з підмножинами мовних одиниць і правил, які пов’язані з мовою.
Мотивовані помилки допускаються через незнання авторами текстів цих
правил, а випадкові – через зовнішні фактори і за збігом обставин. У даний час
відомі три основні методи автоматичного виявлення і виправлення
орфографічних помилок у текстах – статистичний, поліграмний і словниковий
[2, 3].
Діагностика і виправлення синтаксичних та пунктуаційних помилок
передбачає погляд на текст, як на послідовність пов’язаних одиниць,
комбінування яких має свої закономірності [3]. Підходи до автоматизації
виявлення і корекції цих помилок можна розбити на дві групи: синтаксичноорієнтовані підходи і підходи, засновані на концептуальних фреймах [2].
Останні більше придатні для систем, що працюють в строго обмежених
предметних областях. Для текстів широкої тематики призначені синтаксично
орієнтовані підходи [1].
У результаті роботи було відібрано найбільш ефективні засоби для
послідовного аналізу набраного користувачем тексту і створено алгоритм за
яким програма буде аналізувати та виправляти виявлені помилки.
Список літератури:
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На машинобудівних, металургійніх підприємствах та нафтопромислах
утворюється велика кількість стічних вод, які за своїм складом відносяться до
маслоемульсійних (МЕСВ) та нафтовмісних (НСВ). Складовими таких стічних
вод є відпрацьовані мастильно-охолоджуючі рідини , миючі розчини та інші
речовини.
Потрапляння таких компонентів в водойми вкрай негативно впливає на
флору та фауну, адже маслоемульсійні та нафтовмісні води за своїми
показниками відносяться до токсичних. Як результат, при потраплянні у
водойми порушується кисневий баланс, можна спостерігати припинення на
тривалий час життєдіяльності водних мікро- і макроорганізмів. При змішуванні з
іншими водами може утворитися більш стійка емульсія значно більшого обсягу.
Для очищення таких стічних вод застосовують практично всі відомі
методи: відстоювання, коагуляцію, флотацію, коалесценцію та ін. Проте, вони
не забезпечують необхідної якості води. В зв’язку з цим, розробка більш
ефективних методів очищення МЕСВ та НСВ є досить актуальним завданням.
В даній роботі як спосіб доочищення розглядається магнітне фільтрування.
Робота магнітних і електромагнітних фільтрів опирається на
пондермоторні магнітні сили, які можна спостерігати між намагніченими
зернами фільтруючого завантаження і частинками, які називаються
феромагнітними, та входять до складу фільтруючого завантаження.
Пондермоторні сили за своїми характеристиками набагато перевершують сили
адгезії та міжмолекулярної взаємодії. Порівнюючи з силами адгезії та
міжмолекулярної взаємодії, які є принципом дії звичайного механічного
фільтрування, пондермоторні сили здатні істотно інтенсифікувати процеси
очищення. Однією з переваг такого фільтрування є відносно невелика товщина
і обсяг фільтруючої перегородки, яка застосовується в процесі. Матеріали, що
використовуються в якості фільтруючих елементів, повинні відповідати таким
вимогам:

володіти низьким магнітним опором;

мати високу магнітну сприйнятливість;

мати здатність добре намагнічуватись.
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Використання таких фільтруючих матеріалів сприяє більш високій
швидкості потоку і, як результат, це дозволяє збільшити об’єм стічної води, що
потрапляє на очищення.
В роботі представлені результати дослідження магнітного фільтрування
маслоемульсійних і нафтовмісних стічних вод. На основі отриманих результатів,
була розроблена технологія їх очищення. Показники очищеної стічної води
свідчать про те, що її якість достатня для використання в технічному
водопостачанні промислового підприємства або скиду в міську каналізацію.
Технологія очищення складалася з наступних етапів: стічна вода була
оброблена розчином коагулянту ( розчином сульфату заліза), яку потім
нейтралізували та відстоювали. В освітлену стічну воду вносили магнетит та
проводили магнітне фільтрування. За допомогою експериментальної установки
вдалося вивчити вплив основних технологічних параметрів магнітного
фільтрування на якість очищеної води: дози коагулянту, дози магнетиту,
швидкості фільтрування і температури. Головною складовою установки
магнітного фільтрування є протарований електромагніт. Елемент, за допомогою
якого відбувається фільтрування, знаходиться між полюсами магніту та має
вигляд прямокутного каналу перетином 25х60 мм. Його висота становить 250
мм. Він заповнений феритовою крихтою розміром 1...3 мм. Товщина
фільтруючого шару становила 110...170 мм. Підведення та відвід води
здійснювався через штуцери.
Під час експерименту були встановлені оптимальні технологічні
параметри процесу очищення МЕСВ і НСВ. Необхідна доза магнетиту
становить 60...90 г/м3, доза сульфату заліза в перерахунку на металеве залізо
30...90 г/м3, при величині магнітної індукції 0,4...1 Тл і швидкості фільтрування
10...35 м/ ч. Встановлено, що технологія магнітного фільтрування при цьому
забезпечує високу якість очищенні МЕСВ та НСВ - залишкова концентрація
нафтопродуктів 0,5...0,8 мг/л, що значно нижче, ніж при використанні
традиційних методів очищення - 12...30 мг / л.
На підставі проведеного експерименту розроблена комбінована технологія
очищення МЕСВ і НСВ, що включає коагуляцію емульсії і магнітне
фільтрування. Така технологія характеризується високою швидкістю процесу
очищення, дозволяє зменшити енерго- і ресурсовитрати, а також втрати води.
Список літератури:
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Скелелазіння – складно-координований вид спорту, що вимагає хорошої
загально фізичної підготовки, високого рівня всіх фізичних якостей:
витривалості, швидкості, сили, гнучкості, координації. Якостей, притаманних
для скелелазіння: вміння орієнтуватися на маршруті, запам’ятовувати маршрут
і характер зацеп, проходити його самим раціональним способом.
Зросла суспільна роль скелелазіння, у зв’язку з його включенням у
шкільну програму в багатьох країнах, а також у спеціальні програми, які
розробляються для людей з обмеженими можливостями.
Скелелази змагаються у декількох дисциплінах: швидкість – проходження
дистанції за мінімальний час; трудність – максимальна висота підйому по
дистанції; боулдерінг – серія коротких гранично складних трас.
Кожен вид скелелазіння має традиційні закономірності виконання
технічних прийомів і прийняття тактичних рішень, свої особливості.
Скелелазіння провело активну політику за включення у програму
Олімпійських Ігор. Та досягло перемоги – у програму Олімпійських Ігор 2020 у
Токіо було включено скелелазіння у виді багатоборства. І з цього моменту цей
вид, як ніколи раніше порубує інноваційних впроваджень, розробки нових
програм, розбудови якісних скеледромів.
Актуальність обраної теми у вивченні досвіду роботи провідних
міжнародних боулдерінгових центрів, аналізу інноваційних впроваджень, та
розробки плану розбудови міжнародного боулдерінгового центру в Україні.
Впровадження сучасних методик та інноваційних технологій, що
використовують нові засоби тренування, у розроблений план з розбудови
міжнародного боулдерінгового центру, вдосконалить тренувальний процес,
дозволить досягти найвищого рівня готовності до головних змагань.
У дослідженні проаналізована структурна побудова провідних боулдерінгцентрів світу, досліджено функціональне призначення кожного структурного
елементу цих організацій.
Список літератури:
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У світі українського бадмінтону, на даний момент, дуже мало
кваліфікованих суддів. Тому, основну роль у цій сфері виконують любителі
бадмінтону або самі спортсмени. Але оскільки більшість любителів, і навіть
самі спортсмени, не в повній мірі знають правила гри, то і суддівство в Україні
сильно відстає від європейського та світового рівня. Поряд з цим є судді, які не
об’єктивні і можуть засудити спортсмена за те, що він їм не подобається, а є
категорія суддів, яким абсолютно все одно, що відбувається на корті. Ось чому
підготовка кваліфікованих суддів є актуальним завданням для українського
бадмінтону.
Для підготовки кваліфікованих фахівців необхідно провести цілий
комплекс заходів. Метою даного дослідження є виявлення напрямів підготовки,
за якими необхідно працювати, для появи в українському бадмінтоні
кваліфікованих суддів, що, в свою чергу, дозволить розвивати бадмінтон в
Україні, а також дозволить створити українську колегію суддів.
Для підвищення кваліфікації національних суддів необхідно:
1) частіше проводити турніри з залученням зарубіжних фахівців;
2) при проведенні семінарів і тренінгів для суддів залучати провідних
зарубіжних фахівців;
3) зацікавлювати потенційних кандидатів на роль судді;
4) частіше відправляти національних суддів за кордон, для участі в
змаганнях міжнародного рівня;
5) для розвитку бадмінтону в Україні з обов’язковою підтримка в
медіасфері (телебачення, радіо, кіно, інтернет, газети).
Чим більше буде розвиватися бадмінтон в Україні, тим більше з’явиться
потенційних суддів. Проводячи семінари та курси з залученням провідних
фахівців в цьому виді спорту, суддівство в Україні зможе досягти
європейського рівня, а в майбутньому і світового. Гравці почнуть шанобливо
ставитися до суддів, і чітко виконувати їх вказівки на корті. Судді будуть чесні
і об’єктивні, а це, в свою чергу, призведе до підвищення якості самої гри в
бадмінтон, збільшення видовищності цього виду спорту і його популяризації на
теріторії нашої країни. Українські спортсмени зможуть гідно виступати на
світових аренах, навчившись дисципліні і правильній поведінці на корті.
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Перефразування – один з основних методів лінгвістичного аналізу, що
застосовуються для вивчення і формальної і змістовної сторін мови.
Перефразування широко використовується в письменницькій діяльності і в
таких сферах як, наприклад, копірайтинг та рерайтинг.
При цьому, сучасні автоматичні засоби для перефразування тексту
засновані лише на перестановці та синонімічних замінах окремих слів.
Алгоритми роботи таких програм є дуже простими і не враховують структури
самої мови. Таким чином, потрібен алгоритм який буде враховувати
особливості структури самої природної мови, тобто граматичні та інші
характеристики та на їх основі шукати словосполучення і їх семантичні
еквіваленти у текстах.
Отже, метою даної роботи є побудування системи автоматичного
вилучення синонімічних словосполучень з англомовних текстів за допомогою
рівнянь алгебри кінцевих предикатів.
Для
визначення
семантичної
подібності
між
колокаціями
використовуються рівняння алгебри кінцевих предикатів, які дозволяють
визначити морфологічні та семантичні характеристики колокантів
синонімічних колокацій [1].
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де граматичними характеристиками є:
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x – головне слово в словосполученні;
y – залежне слово в словосполученні;
a Noun Sub Pl – іменник, суб’єкт, множини;
a Noun Sub Sing – іменник, суб’єкт, однини;
a Noun Obj – іменник, об’єкт;
a Adj Att – прикметник, атрибутивний;
a Adj Pr – прикметник, предикативний;
a Verb – дієслово, множина;
a Verb+s/es – дієслово, однина;
та семантичні характеристики:
cx1Ag – агенс;
cy1Att – атрибут;
cy1Pac – пацієнс.
Припущення полягає в тому, що складові слова синонімічних колокацій
повинні бути попарно синонімічні. Для перевірки цього використовується
семантична мережа WordNet, що містить саму велику базу слів пов’язаних
лексико-семантичними зв’язками у вільному доступі.
Для отримання значень морфологічних та семантичних категорій слів, що
є у складі колокації був використаний парсер Стендфордського університету
заснований на the Stanford Dependencies і POS tagging. Ці залежності було
розроблено у якості практичної репрезантації синтаксису англійської мови (у
вигляді двійок залежностей), для роботи з додатками NLU (Natural Language
Understanding) [2]. Типи колокацій, що вилучатимуться з тексту будуть
виражені такими відносинами, як compound, nsubj, dobj, amod.
У результаті автоматичної обробки, визначаються, наприклад, такі
еквівалентні словосполучення: a baud rate  a transfer speed  a speed of transfer
визначається формулою 1, а еквівалентність виразів to store data  to keep
information формулою 3.
Програмна реалізація проекту виконана мовою Python, з підключенням
пакету бібліотек NLTK. У якості экспериментальної бази даних
використовувались тексти з архіву публікацій Fordham University у Нью Йорку.
Таким чином, в досліджені розроблено програмне забезпечення, яке здатне
вилучати близькі за змістом словосполучення для їхнього подальшого
використання в системі перефразування текстів.
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У наш час проблема оцінки якості текстової інформації притягнула увагу
не лише лінгвістів і перекладачів, а також журналістів, копірайтерів і навіть
розробників сайтів. Саме завдяки останнім було проаналізовано і пристосовано
до використання безліч метрик, які оцінюють читабельність тексту. Проте,
якщо у рамках копірайтинга ця тема має розвиток, то при написанні наукових
робіт, технічної документації і навіть учбової літератури, перевірка текстів на
читабельність не займає пріоритетне місце в підготовці матеріалів. При цьому,
від рівня якості наукової та особливо учбової літератури залежатиме
вдосконалення професійної підготовки фахівців.
З усього вищесказаного безпосередньо випливає актуальність даного
дослідження, метою якого є порівняльний аналіз існуючих методів визначення
readability наукових, учбових та технічних англомовних текстів та розробка
рекомендацій, щодо вдосконалення текстів.
У цілому, якість технічної документації, так само як і наукової літератури,
залежить від якості подання інформації, яку вона містить. Зрозумілість та
читабельність документації є дуже значимим критерієм якості для споживача
інформації. Адже якщо в технічному документі ці показники є низькими, то
споживачеві украй складно розібратися і вірно представити інформацію в
цьому документі.
Інтуїтивне поняття складності (або легкості) тексту та пов’язана з цим
швидкість читання і розуміння тексту було формалізовано в лінгвістиці XX
століття у вигляді індексів легкості для читання (readability)[5]. Під поняттям
Readability ("читабельність") розуміють властивість текстового матеріалу, що
характеризує легкість сприйняття його людиною [6].
В даному науковому дослідженні для рішення задачі підрахунку
readability було використано такі індекси як: Fog index, Flesh reading ease, The
Flesch-Kincaid Grade Level Readability [1], SMOG [3] та Automated readability
index [4]. Ці показники дозволяють вирахувати рівень складності тексту,
використовуючи характеристики тексту: (1) довжина слів і речень;
(2) складність синтаксичних конструкцій; (3) показники частотності слова;
(4) рівень абстрактності лексики; (5) кількість термінів; (6) використання
неологізмів і жаргонізмів (7) активний або пасивний стан і т. п. [1].
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У рамках дослідження, для більш точного результату, проводився
додатковий аналіз текстового матеріалу, а саме використовувалися такі
елементи аналізу як: «якість тексту», «склад тексту», «статистика тексту» та
«найдовші елементи тексту» [2].
В дослідженні при визначенні якості тексту було використано наступні
частотні характеристики: (1) підрахунок речень з довжиною більше 30 складів;
(2) підрахунок речень з довжиною більше 20 складів; (3) підрахунок слів з
довжиною більше 4 складів; (4) підрахунок слів з довжиною більше 12 літер;
(5) виявлення пасивних конструкцій; (6) виявлення кліше, жаргонізмів і т. д.
Крім того, статистика тексту містить дані, що відповідають за: кількість літер;
кількість слів; кількість складів; унікальні слів; кількість речень; середня
кількість складів на слово, середня кількість літер на слово та середня кількість
слів на речення. Під «текстовим складом» передбачалося підрахування
кількості іменників, прикметників, дієслів і тому подібне.
На основі проведеного дослідження було розроблено програмний додаток
на мові програмування Python, з використанням пакетів nltk, PyQT5.
Розроблений програмний додаток надає можливість зробити первинний
висновок про складність тексту, а далі використовувати підраховані значення
індексів, кожен з яких має чіткий та унікальний алгоритм підрахунку рівня
тексту, для рахування безпосередньо рівня readability.
У результаті проведеного дослідження було сформульовано поняття
«readability тексту», на базі якого проведено аналіз впливу «легкості для
читання» на наукові, учбові і технічні тексти. Виявлено, що учбові тексти є
легшими для сприйняття читачеві ніж технічні та наукові. Проаналізовано
чинники, що впливають на сприйняття тексту читачем, а також було виділено
статистичні параметри необхідні для оцінки якості тексту та визначення його
рівня, що відповідає конкретному віку читача. Крім того, розроблено
комп’ютерний додаток, що дозволяє за допомогою різних індексів,
автоматично визначати рівень читабельності текстів.
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Вирішення основних екологічних проблем, таких як забруднення води, в
даний час має важливе значення для реалізації концепції сталого розвитку.
Органічні домішки, що потрапляють у стічні води внаслідок людської
діяльності, можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, а також
створювати небезпеку для здоров’я людей.
Органічні сполуки надходять до навколишнього середовища зі стічними
водами промислового та сільськогосподарського виробництва, а також з
комунально-побутових стоків. Стічні води сільськогосподарських угідь можуть
містити високу концентрацію пестицидів або гербіцидів; стічні води
коксохімічного заводу можуть містити різні поліциклічні ароматичні
вуглеводні; стічні води хімічної промисловості можуть містити різноманітні
гетерогенні сполуки, такі як поліфенольні ефіри дифенілу, поліхлоровані
біфеніли; стічні води, що скидаються харчовою промисловістю, містять складні
органічні забруднювачі з високим показником БПК; побутові стічні води
містять різні види органічних забруднюючих речовин, таких як олія, їжа,
фармацевтичні сполуки, деяка розчинена органіка та поверхнево-активні
речовини [1].
Найбільш поширеним методом обробки побутових стоків, що містять
органічні домішки, є метод біологічного очищення. Він є основним для
більшості очисних споруд України та світу, і вважається найбільш ефективним.
Але міські очисні споруди, в яких біологічне очищення стічних вод
здійснюється за традиційною схемою «аеротенк-вторинний відстійник», що має
місце на переважній більшості очисних споруд України, мають ряд недоліків.
Найбільш суттєвою проблемою є те, що вони не забезпечують доведення якості
очищених стічних вод за вмістом азоту і фосфору. Головною причиною є
використання в системах очистки застарілих технологій та апаратів. Для
зменшення витрати енергетичних та матеріальних ресурсів, а також досягнення
глибокого ступеня очищення розроблено варіант реконструкції міських
очисних споруд, який полягає у переобладнанні вторинних відстійників на
аеротенки-відстійники з виключенням із роботи аеротенків класичного типу.
Застосування комбінованого апарату має ряд переваг:
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- створюються умови для суттєвого скорочення витрат повітря на аерацію
водомулової суміші в зоні аеробного процесу ( в 4 рази ), що призведе до
значної економії енергії на процес очистки;
- підвищується якість очищеної води за вмістом фосфатів і азоту, а також
інших показників за рахунок проведення біологічного процесу при підвищеній
концентрації активного мулу;
- звільнюються значні земельні площі, на яких розташовані аеротенки [2].
Всі відомі методи очищення виробничих стічних вод, що містять органіку,
можна систематизувати у три основні групи: реагентні методи (коагуляція,
електрокоагуляція та реагент напірна флотація); сорбційні і сепараційні методи,
такі як сорбція на активному вугіллі макропористих іонітах, зворотний осмос,
ультрафільтрація, пінна сепарація, електрофлотація; деструктивні окисновідновні методи, які викликають глибокі перетворення органічних сполук. З
деструктивних методів найбільш широко застосовують обробку стічних вод
хлором, озоном, гідроген пероксидом, або шляхом електрохімічного та
електрокаталітичного окиснення.
Всі ці методи мають ряд переваг та недоліків, але електрохімічна обробка
дозволяє вилучати органічні речовини з мінімальною зміною їх структури, що
дає змогу повернути їх у виробництво.
Електрохімічне окислення вважається дуже потужним інструментом,
здатним повністю мінералізувати органічні речовини, що не спроможні
біодеградувати. Все більшого поширення набувають методи непрямого
електроокислення, а саме електро-Фентон процес з використанням легованих
бором алмазних анодів, (boron doped dimond electrod - BDD). Він є більш дієвим
аніж анодне окислення класичними матеріалами електродів (Pt, PbO2, Ti,
Ti/IrO2, Ti/RuO2, Ti/SnO2), бо досягається висока ефективність по току відносно
зниження ХПК на 85-100%. Подальший розвиток електро-Фентонового процесу
відноситься до інтегрованих процесів: фотоелектро-Фентон, соноелектроФентон і пероксіелектрокоагуляція та ставить за мету отримання
синергетичного ефекту для очищення стічних вод.
Енергоспоживання, яке розглядається як недолік електрохімічних методів
очистки стічних вод може бути зменшено за допомогою так званих «передових
процесів електрохімічного окислення», заснованих на поєднанні анодної і
катодної електрогенерації сильно окислюючих гідроксильних радикалів [3].
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Влияние транспорта на окружающую среду – одна из самых актуальных
проблем современности. И чтобы её решить, нужно вникнуть в суть
воздействия и разработать меры, направленные на устранение негативных
последствий.
Существует несколько видов транспорта, но наиболее опасным с точки
зрения негативного воздействия на окружающую среду считается
автомобильный. Ежегодно количество выбросов возрастает примерно на 3%, и
это вызывает серьезные опасения. Если брать усреднённые показатели, то одна
машина в течение года поглощает около четырёх тонн кислорода,
необходимого для запуска процессов сгорания топлива. В результате работы
двигателя автомобиля образуются отработанные газы, состоящие из множества
вредных компонентов. Так, в год выбрасывается порядка 800 кг угарного газа,
180-200 килограммов углеродов и примерно 35-40 кг оксидов азота. Также в
атмосферу выделяются и канцерогенные соединения: порядка пяти тысяч тонн
свинца, около полутора тонн бензапилена, свыше 27 тонн бензола и более
17 тысяч тонн формальдегида. А общее количество всех вредных и опасных
веществ, выделяемых в процессе эксплуатации автомобильного транспорта,
составляет около 20 миллионов тонн. И такие цифры огромные и пугающие.
Нельзя недооценивать и вред различных автомобильных деталей,
утилизации которых не уделяется должного внимания. В итоге образуются
стихийные свалки с миллионами запчастей транспорта, изготовленных из
резины и металлов, которые также выделяют опасные пары в атмосферу.
Процесс работы двигателя автомобильного транспорта очень сложен и
включает массу различных реакций. В ходе последних образуются
многочисленные вещества, основными среди которых являются: углеводороды,
сажа, оксиды серы, оксид углерода, углеводородные соединения, оксид азота,
сернистый ангидрид.
О парниковом эффекте говорят все экологи, и последствия такого
глобального явления уже начинают проявляться. Возникающие в процессе
эксплуатации автомобилей компоненты отработанных выхлопных газов
проникают в атмосферу, повышают плотность её нижних слоёв и создают
эффект парника. В итоге солнечные лучи попадают на поверхность Земли и
нагревают её, но тепло не может уходить обратно в космос.
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Парниковый эффект – это реальная угроза. К его возможным последствиям
относятся повышение уровня мирового океана, глобальное потепление, таяние
ледников, природные катаклизмы, хозяйственный кризис, губительное влияние
на фауну и флору.
Из-за загрязнения окружающей среды транспортом страдает практически
всё живое на земле. Выхлопные газы вдыхают животные, из-за чего ухудшается
функционирование их дыхательной системы. В результате нарушения дыхания
и нехватки кислорода страдают другие органы.
Животные испытывают стресс, из-за которого могут вести себя
неестественно. Также заметно снижаются темпы размножения, в результате
чего одни виды становятся малочисленными, а другие начинают относиться к
редким и вымирающим. Сильно страдает и флора, ведь отработанные газы
автомобильного транспорта практически сразу попадают на растения, образуя
на них плотный налёт и нарушая процессы естественного дыхания.
Экологические проблемы автомобильного транспорта в современном мире
неизбежны. Но всё же их можно решить, если действовать комплексно и
глобально. Рассмотрим основные пути решения проблем, связанных с
эксплуатацией автомобилей:
1. Чтобы сократить выбросы выхлопных газов, негативно влияющих на
окружающую среду, следует использовать качественное очищенное топливо.
Зачастую попытки сэкономить приводят к покупке бензина, содержащего
опасные соединения.
2. Разработка принципиально новых типов двигателей автомобильного
транспорта, использование альтернативных источников энергии. Так, в
продаже стали появляться электромобили и гибриды, работающие на
электричестве. И хотя пока таких моделей немного, возможно, в будущем они
станут более популярными.
3. Соблюдение правил эксплуатации автомобиля. Важно вовремя
устранять неполадки, обеспечить постоянное и комплексное обслуживание, не
превышать допустимые нагрузки, придерживаться касающихся управления
рекомендаций.
4. Экологическая обстановка наверняка улучшится, если разработать и
использовать очистное и фильтрующее оборудование, которое сократит
объёмы вредных соединений, выделяемых автомобильным транспортом.
5. Реконструкция двигателя автомобиля с целью повышения КПД и
сокращения объёмов расходуемого топлива.
6. Использование других видов транспорта, например, троллейбусов и
трамваев.
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Існує відмінність між формальним лідерством – коли вплив походить з
офіційного положення в організації і природним лідерством – коли вплив
походить з визнання іншими особистої переваги лідера. У більшості ситуацій,
звичайно, ці два види впливу переплітаються в більшій чи меншій мірі. Між
поняттями «лідер» і «керівник» існують відмінності.
Розгляд особливостей лідера та керівника дозволяють зробити важливий
висновок для процесу управління військовим підрозділом – командир повинен
бути одночасно як керівником, так і лідером свого підрозділу. З одного боку він
повинен бути включеним у міжособистісні взаємини, у мікросередовище, а з
іншого – у соціальну структуру, яка в Збройних Силах має значну роль, тобто у
макросередовище. При цьому він відповідно буде враховувати як інтереси
підлеглих (як лідер), так і інтереси вищого керівництва (як керівник).
Завдання будь-якого керівника пов’язане з завданням команди, але часові
рамки для вас можуть мати окремий термін завершення, в той час як завдання
команди може продовжуватись. Бачення є зазвичай довгостроковим
(стратегічним), узагальненим формулюванням того, що є вашою загальною
метою і що потрібно зробити для її досягнення. Якщо ви визначили для себе,
що потрібно робити, індивідуальні мета та цілі допоможуть визначити, яким
чином це робити.
Мета – є набагато конкретнішою, ніж завдання, і допомагає точно
визначити, як виконати завдання. Цілі є навіть більш конкретними та
вимірними і виконують роль детального плану – всі вони скорочують розрив
між тим, «що є», і тим, «що має бути». Виконання плану, який ви розробляєте,
заповнює цей розрив.
Контролюючі фактори включають припущення (очікування), які лежать в
основі індивідуального плану. Якщо припущення не визначені й не погоджені
на початку процесу планування, реальні результати, ймовірно, будуть значно
відрізнятися від очікуваних.
Включення стратегії моніторингу до плану допоможе забезпечити його
успіх шляхом передбачення своєчасного зворотного зв’язку у тому разі, якщо
окремі елементи не виконуються так, як передбачалося. Стратегія моніторингу
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визначає хто буде відслідковувати відхилення, де і коли.
Оцінка може бути також і підсумовуючою, яка визначає результати та дає
можливість внести «отримані уроки» до наступного плану.
Мозковий штурм передбачає метод для команди, щоб творчо та ефективно
виробляти велику кількість ідей на будь-яку тему шляхом створення процесу
без критицизму та осуду. Існує два основних методи для мозкового штурму:
структурований і неструктурований.
Під час мозкового штурму основне запитання формується, узгоджується і
записується, щоб кожен міг його бачити. Кожен член команди по черзі
пропонує ідею, без критики з боку інших на його адресу. Ці ідеї записуються на
плакаті (дошці, ватмані). Ідеї оголошуються по черзі, доки всі не висловляться
та ідеї не будуть вичерпані. Остаточно, письмовий перелік ідей переглядається
для уточнення та вилучення дублювань.
Неструктурований мозковий штурм проводиться у подібний спосіб, але
ідеї можуть бути презентовані будь-ким у будь-який час, тобто без дотримання
черги.
Оцінка повинна робитися як на початку процесу, так і наприкінці. Це ваша
відповідальність, як лідера команди, але це не може бути зроблене без процесу
оцінювання. Підтримуйте розподіл індивідуальних завдань або звіряйте
показники записів чи дій, які затверджені під час останньої наради та
визначають, хто та що повинен робити і до якого часу й з дотриманням якого
стандарту. Для практичного виконання, здійснюйте спостереження за
виконанням у проміжках між нарадами, якщо це призводить до ефективного
розвитку, але уникає проявів мікро менеджменту. Тому помилки, а також
приклади успішного виконання повинні бути задокументовані.
З самого початку плануйте здійснити документальне оформлення історії
того, як команда справляється з деталями місії. Це може бути зроблене із
записів протоколіста, але повинне включати не тільки записи, а й уроки,
отримані в ході процесу. Це документування дасть змогу іншим або подібним
місіям уникнути певних підводних каменів («пасток») та потенційно підвищить
ефективність команди. Розвивайте роботу з документацією, щоб забезпечити
візуальний індикатор, який дасть можливість команді бачити систематичний
запис їхніх вдосконалень або досягнень.
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Сучасна система організації професійного тенісу в світі є транснаціональне
об’єднання, яке має глобальний рівень управління. Діяльність цього об’єднання
спрямована на перетворення виду спорту в прибуткове комерційне
підприємство. Особливістю сучасного тенісу, як комерційного підприємства, і
зокрема системи змагань, є не тільки стабільність календаря (терміни
проведення), а й прихильність до спортивних об’єктів (місце проведення).
Сьогодні тенісний турнір – це самостійне і економічно вигідний захід, що
припускає не тільки безпосереднє проведення змагань, а й вирішення низки
організаційних питань, питань про права власності, залучення фінансових
коштів, участі гравців.
Вивчивши думку провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі
спорту, а також зарубіжний досвід, де професійний теніс вже має свою
сформовану структуру, стало можливим спроектувати певну модель і
розробити концепцію розвитку тенісу в країні.
Таким чином, система тенісу повинна являти собою єдину систему
підготовки і вертикально-інтегровану систему змагань, що забезпечує
взаємодію олімпійського і професійного тенісу, а її структурними складовими є
масовий, резервний спорт і спорт вищих досягнень. Формування організаційної
системи, що відповідає європейській моделі професійного спорту, є найбільш
оптимальним шляхом розвитку професійного тенісу в Україні. Одним з
основних елементів цієї системи повинна стати серія професійних турнірів з
тенісу.
У роботі здійснюється всебічний аналіз можливостей і доцільності
проведення професійних турнірів з тенісу в Україні. Проводиться соціологічне
дослідження, метою якого є виявлення інтересу до професійних змагань серед
широких верст населення та готовність витратити грошові кошти за
відвідування таких змагань у якості глядачів, а також вивчається
інфраструктура міст України на відповідність регламенту проведення турнірів
українського професійного тенісного туру.
Саме тому, метою мого дослідження є розробка бізнес-плану з реалізації
проекту турнірів з тенісу «Український професійний тенісний тур». Шляхами
досягнення мети є завдання.
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Перше завдання – вивчити досвід організації проведення турнірів з тенісу
за вимогами Федерації тенісу України, Міжнародної федерації тенісу та
професійними тенісними асоціаціями.
Друге завдання – підготовити та провести соціологічне дослідження серед
вітчизняних фахівців щодо перспектив проведення серії професійних турнірів з
тенісу в Україні.
Третє завдання – проаналізувати можливості матеріально-технічного,
кадрового та ресурсного забезпечення проекту «Український професійний
тенісний тур»;
І, нарешті, четверте завдання – запропонувати організаційну систему серії
професійних турнірів з тенісу та виконати економічне обґрунтування проекту.
Методи, що використовувались у дослідженні головними з них були
наступні:
структурно-функціональний аналіз;
анкетування;
статистичні методи.
Статистичні методи
При обробці результатів анкетування та їх аналізу використовувався
наступний показник – відсоток від загальної кількості респондентів, який
розраховується за формулою 1:
n  N i  100% ,
N

(1)

де n – відсоток від загальної кількості респондентів, %;
Ni – кількість респондентів, що надали певну відповідь;
N – загальна кількість респондентів.
Проведення щорічних професійних тенісних змагань в Україні дає
можливість підняти престиж вітчизняного спорту на міжнародній арені,
пропагує здоровий спосіб життя серед населення країни і популяризує теніс,
підвищує прагнення спортсменів до вищих досягнень світового рівня і
стимулює розвиток національної спортивної індустрії, а значить, реалізація
подібного проектує актуальною та своєчасною.
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УДК 665.9
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Проблемою сучасних досліджень у спорті є біомеханічні дії, які здатний
реалізувати спортсмен для підвищення результативності. Ця проблема може
бути реалізована тільки за допомогою оригінальних комплексних
експериментально-теоретичних досліджень, що дозволяють визначити, а потім
виконати дії з ефективними і раціональними біомеханічними параметрами в
найменший час і з найменшими фізичними і матеріальними витратами. Таке
комплексне рішення дозволить кардинально змінити і поліпшити існуючі
раніше методи підготовки спортсменів, відкоригувати рухові дії в різних фазах
і суттєво підвищити результативність.
Аналіз спеціальної літератури, показав, що великі і серйозні спори серед
фахівців викликає вибір раціональних кутів вильоту центру мас списа.
Пропонуються найрізноманітніші їх значення від 30 до 45 градусів. Усе це
кінець кінцем позначається на необґрунтованих і відповідно неправильних
рекомендаціях тренерам і спортсменам.
Для забезпечення високого результату в метанні списа необхідно
враховувати безліч факторів, які в нашому випадку забезпечують максимальну
дальність польоту снаряда.
Спортивний результат у метанні списа – дальність польоту – визначається
в основному біомеханічними характеристиками, які здатний реалізувати
спортсмен, а саме: абсолютною початковою швидкістю вильоту, кутом
вильоту, кутом атаки, висотою випуску списа.
Абсолютна швидкість списа в момент вильоту є основною біомеханічної
характеристикою при метанні, і має найбільший вплив на кінцевий результат
спроби. Ця швидкість повинна бути повідомлена робітникові ланці тіла (кисті),
яка знаходиться в контакті зі списом. Вона є результуючою швидкістю
переносного руху тіла при розбігу і відносного руху кисті.
Мета роботи: комплексне рішення проблеми за допомогою оригінальних
експериментально-теоретичних досліджень, що дозволяють визначити
раціональні кути вильоту і реалізувати ефективні і раціональні біомеханічні
параметри дій найменший час і з найменшими фізичними і матеріальними
витратами.
Тому необхідно провести комплексні експериментально-теоретичні та
практичні дослідження для реалізації ефективних біомеханічних параметрів з
метою отримання максимального результату в метанні списа.
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І таким чином, проведене оригінальне об’ємне наукове дослідження, яке
дозволяє визначити раціональні кути вильоту в метанні спису з метою
поліпшення результатів.
Така операція виконується за допомогою спеціального програмного
комплексу «КІДІМ», розробленого на кафедрі теоретичної механіки НТУ
«ХПІ» Автори програми Адашевський В. М., Галиця В. І., реєстрація
авторського права Ю. М. Андреев.
Таким чином, теоретичні і експериментальні дослідження допоможуть
значно поліпшити техніку дій спортсмена у фінальних фазах метань списа, а
отже підвищити спортивний результат.
Використовуючи графічні характеристики можна визначити результат і
відкоригувати дії спортсменів у фінальних фазах.
Висновки. Для визначення основних раціональних біомеханічних
характеристик вильоту списа, в нашому випадку кут вильоту, складена
розрахункова схема, фізико-математична модель польоту і вирішена задача
динаміки польоту списа в середовищі зі змінними значеннями підйомної сили і
сили опору середовища.
Отримані графічні залежності значень дальності польоту списа від кута
вильоту, при певних значеннях абсолютної початкової швидкості вильоту,
висоти випуску, кута атаки центру мас списа з урахуванням змінних значень
підйомної сили і сили опору середовища.
Використовуючи графічні характеристики для визначення дальності
польоту списа при певних значеннях абсолютної початкової швидкості вильоту,
початкової висоти випуску центру мас списи, початкового кута атаки для
змінних у часі сили опору середовища і підйомної сили, з’являється можливість
визначити раціональні початкові кути вильоту, і в процесі аналізу поліпшити
результат з урахуванням конкретних фізичних даних і можливостей
спортсменів.
Аналіз графічних характеристик показує, що без урахування сил опору
середовища або при нескінченно малих силах опору середовища, раціональний
кут вильоту центру мас списа α =45˚. У реальних умовах з урахуванням сил
опору середовища раціональний кут вильоту центру мас списа α =36˚
Результати теоретичних і експериментальних досліджень, перевірені на
тренувальних заняттях і змаганнях можуть бути використані як для спортсменів
високого рівня, так і при підготовці в метанні списа спортсменів-новачків з
метою поліпшення спортивного результату.
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На сьогоднішній день кальцинована сода є одним з найцінніших
великотоннажних продуктів основної хімії. Понад половини кальцинованої
соди, що випускається в світі, використовується у виробництві різних видів
скла – листового, тарного, автомобільного, посудного, електровакуумного,
оптико-волоконного, медичного, сувенірного та ін. [1]. Значна її кількість
використовується для отримання натрієвих солей (бікарбонату, фосфатів,
біхромата, сульфіту, бісульфіту, ацетату, нітриту, цитрату та інших),
детергентів (10–12%), в кольоровій і чорній металургії, в целюлозно-паперовій
промисловості (головним чином у виробництві сульфітної целюлози на
натрієвій основі), для очищення стічних вод, кислих газів і водопідготовки.
Сьогодні кальциновану соду в світі одержують різними способами: з
природної соди; аміачним; з нефелінів; комбінованим або циклічним.
До теперішнього часу найбільш поширеним способом виробництва соди
кальцинованої є аміачний спосіб Сольве, яким виробляється до 70% світової
соди. Виробництво соди за аміачним способом, що базується на використанні
дешевої і доступної сировини (куховарської солі і вапняку), має високий рівень
організації технологічних процесів (безперервність, комплексна автоматизація)
і порівняно високу економічну ефективність. В той же час технологія
отримання соди цим способом недосконала за ступенем використання
сировини, втрат теплової енергії, наявності значної кількості рідких, твердих і
газоподібних відходів. При цьому основною проблемою є значне утворення
рідинних відходів, а саме – дистилерної рідини [2].
Серед основних джерел газових викидів у содовому виробництві
виступають процеси обпалу вапняку, кальцинації бікарбонату натрію,
виробництва очищеного бікарбонату натрію та процеси отримання теплової та
електричної енергії на підприємстві – промислова ТЕЦ. При цьому
технологічний процес супроводжується утворенням оксидів вуглецю, сірки,
азоту, аміаку та пилових часток, склад яких переважно представлений золою,
вапняком, содою та ін. На деяких заводах в якості інгібітору корозії
використовується сірководень (H2S) у вигляді гідросульфіду натрію, джерела
викидів якого, як правило знаходяться в промивачах газів колон, де його
214

Матеріали конференції, 2018 Ч.2.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

концентрація при максимальних рівнях викидів коливається в межах від 5 до
15 мг/м3 [3].
Рідкі стоки виробництва кальцинованої соди представлені:
- стічними водами, що утворюються під час процесу дистиляції (після
обробки);
- стічними водами від розсолоочистки;
- охолоджувальними водами.
При цьому найбільший обсяг утворення належить саме дистелерним
стічним водам (8,5–10,7 м3/т соди).
Освітлена від гіпсу і карбонату кальцію дистилерна рідина скидається до
шламонакопичувача – «білого моря», що супроводжується значним негативним
впливом на навколишнє середовище (відчуження великих площ земель,
зосолення грунтів та ін.).
Що стосується твердих відходів, то вони переважно представлені відсівом
вапняка після дробління та просіювання та шлаком, що утворюється під час
обпалювання вапняка в печі.
Таблиця 1 – Тверді відходи виробнитва соди
Тип відходу
Кількість (кг/т соди)
Відсів вапняка
30–300
Шлак
10–120
Тверді відходи змішуються з дистилерною рідиною у відношенні 1:139,
утворюючи промислові стічні води (шламові води) содового виробництва, які
подаються на шламову станцію перекачування промислових стоків і далі – до
шламонакопичувача [4].
Таким чином, содове виробництво представляє собою об’єкт підвищеної
екологічної небезпеки, вирішення проблем якого є актуальною науковою
задачею і на сьогоднішній день.
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Одним із основних джерел забруднення навколишнього середовища є
промислові стічні води, обсяг яких в Україні дуже значний і оцінюється
приблизно у 4,3 млн. м3 / рік. Цьому сприяє той факт, що у виробничих
процесах вода широко використовується як теплоносій, охолоджуючий агент,
універсальний розчинник, а також «транспортний носій» і ін.
У стічних водах розчинені домішки досить різноманітні і класифікуються
на мінеральні, органічні і розчинені гази. Очищення від мінеральних і
органічних розчинених домішок реалізується фізико-хімічними методами, до
яких відносяться коагуляція і флокуляція, флотація, іонний обмін,
електродіаліз, електрокоагуляція, екстракція, виморожування, дистиляція,
сорбція. Для вилучення важких металів і органічних домішок із стічних вод
широкого поширення набули коагуляційні способи очищення, засновані на
використанні в якості реагентів солей заліза і алюмінію.
Еколого-економічний підхід до вирішення проблеми очищення стічних вод
дозволяє знизити витрати на очистку стоків за рахунок використання в якості
реагентів відходів виробництва або шляхом спільної переробки декількох видів
відходів, що підлягають утилізації.
В Україні існують потужні підприємства кольорової металургії, в яких
відходи з видобутку та переробки сировини становлять 1,5 млн. м 3 /рік. До них
належать
ПАТ
«Запорізький
виробничий
алюмінієвий
комбінат»,
Миколаївський глиноземний завод та ін. Надзвичайну небезпеку становлять
шламосховища цих підприємств, модернізація яких не проводилась вже багато
років, а відходи від їх виробництв (зокрема, червоні шлами МГЗ 1,2 млн.
тон/рік) накопичуються і складаються в шламосховищах (відношення сухих
відходів підприємства до рідких 50 % на 50%).
Проблема накопичення «червоних шламів» подібна до проблеми
складування осадів водоочищення. Як ті, так і інші являють в нативному
вигляді шламоподібні або високообводнені осади. У абсолютній більшості такі
осади (шлами) відправляють у відвали, де вони негативно впливають на
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навколишнє середовище, а під впливом вітрової дефляції можуть привести до
екологічної катастрофи (Угорщина, 2012 р.)
У процесі пошуку ефективного, екологічно безпечного та найбільш
економічно вигідного коагулянту досліджувались відходи виробництва
глинозему [5] . До них відноситься «червоний шлам», що утворюється при
отриманні глинозему з бокситів лужним способом Байєра. Такі відходи містять
до 50 % Fе2О3 та 10 % Al2O3.
«Червоний шлам» є перспективним реагентом в області очищення стічних
вод для видалення токсичних важких металів, неорганічних аніонів (нітратів,
фосфатів і фторидів), органічних барвників, фенолу і бактерій.
Попередньо активований «червоний шлам» використовують для видалення
фенолу зі стічних вод. Гранульований «червоний шлам» застосовують для
видалення фторидів із води. Дослідження показали, що за допомогою
нейтралізованого «червоного шламу» можливо видалити з водних розчинів
такий забруднювач як бор [3,4].
Комплексний коагуляційний реагент, синтезований з відходів глиноземних
виробництв – «червоний шлам», абсолютно новий, екологічний, ефективний
реагент, який має перспективу застосування в водоочисних системах.
Використання такого реагенту дозволить не лише здешевити традиційну
коагуляційну очистку, а й вирішити глобальну екологічну проблему –
накопичення шкідливих відходів.
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Проблема якості питної води для України була і продовжує залишатися
вкрай актуальною і надзвичайно гострою. За власними запасами води,
доступними до використання, Україна є однією з найменш забезпечених країн
Європи.
Основу водних ресурсів в Україні складає ресурси басейну Дніпра, які
відіграють значну роль у водозабезпеченні країни. Міське водопостачання
лише на 25% забезпечується за рахунок підземних вод. Для більшості країн
Європи використання підземних вод сягає 90%, що дає змогу задовольнити
потреби населення у високоякісній питній воді [1].
На відміну від поверхневих, підземні води мають більшу захищеність від
наслідків господарської діяльності. Тому ґрунтові води, які широко
використовуються для сільськогосподарського водопостачання України,
відносяться до категорії незахищених і не можуть бути джерелом господарськопитного водопостачання для сільських населених пунктів.
Проблема покращення якості питної води є актуальною в теперішній час
для усіх джерел водопостачання України і дуже гостро стає питання додаткових
заходів по очищенню та підготовки питної води [3].
Згідно з матеріалами досліджень на якісний склад поверхневих вод
негативно впливає ряд чинників: антропогенні, природні, а також
техногенні. Основними забруднювачами поверхневих вод, виявленими
лабораторними дослідженнями, є нітритний азот, аміаковий азот, хлориди,
залізо загальне та важкі метали ( Си, Мg ).
Підземні води також піддаються дії антропогенних хімічних забруднень.
Відмічається підвищений вміст заліза, марганцю, сірководню, двоокису
вуглецю, велика кількість підземних вод містять значні концентрації солей
жорсткості. Відзначається зростання в водних джерелах детергентів –
поверхнево активних речовин (ПАР), мийних засобів, які застосовуються в
побуті і промисловості, а також у сільському господарстві (в якості
емульгаторів пестицидів) [1].
Складна проблема забезпечення населення якісною питною водою має
багато різних аспектів, серед яких основними є науково-технологічний,
екологічний, економічний, енергетичний та санітарно-гігієнічний.
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В процесі підготовки питної води необхідно враховувати багато
компетентність та мінливість складу природних поверхневих і підземних вод та
їх коливання залежно від ряду природних, в тому числі сезонних і техногенних
факторів. Все це вимагає впровадження спеціальних технологій очищення, які
разом з традиційними методами та існуючими очисними спорудами дозволять
підвищити ефективність вилучення шкідливих домішок з природної води [3].
Так метод озонування є одним з перспективних напрямків обробки питної
води з метою знезараження та поліпшення органолептичних властивостей. Озон
знищує всі відомі мікроорганізми: бактерії, віруси, найпростіші, їх спори, цисти
і т. д.; при цьому озон на 51% сильніше хлору і діє в 15-20 разів швидше. Озон
визнаний як найбільш безпечний, потужний, швидкий дезінфектант і оксидант
для обробки води.
Сьогодні майже 1000 водопровідних станцій в Європі, переважно у
Франції, Німеччині і Швейцарії, використовують озонування в технологічних
схемах обробки води [2].
Для покращання якості питної води, особливо для локального
водопостачання і забезпечення питною водою малих та середніх міст,
перспективним є використання мембранних технологій очистки (мікро-, ультрата нанофільтрування) та опріснення (електродіаліз, зворотний осмос,
нанофільтрування, мембранна дистиляція) природних, в тому числі й морських,
вод. Мембранні методи в останні роки почали широко впроваджуватися в
промислових масштабах в розвинених країнах та в країнах, які розвиваються [2].
Сучасний розвиток систем постачання якісної питної води в Україні
потребує більш системної уваги з боку державних органів, розробки та
впровадження програм, які б були під постійною увагою державних та
суспільних інституцій, тому для реалізації цього напрямку необхідно:
 введення більш жорстких стандартів щодо якості питної води;
 постійне проведення лабораторних досліджень джерел питної води;
 суттєве удосконалення традиційної технології водопідготовки;
 застосування нових, насамперед мембранних технологій для очистки,
пом’якшення та часткового знесолення річкових та підземних вод;
 впровадження озонування підземних вод, яке дозволить окисляти і
видаляти речовини, які важко окисляються;
 поліпшити органолептичні показники питної води, усунути присмаки і
запахи;
 очищати підземні води від підвищених концентрацій заліза та марганцю,
видаляти сірководень [1].
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Специфіка професійної підготовки майбутнього соціального працівника
характеризується стрімкими змінами у соціальній сфері суспільства. У зв’язку з
цими трансформаціями основним завданням вищої школи є сприяння
особистісно-професійному зростанню студентів через їх усвідомлену потребу у
постійному самовдосконаленні та через оволодіння ними інструментами
саморозвитку. Саморозвиток – це закономірна зміна індивіда при безперервній
взаємодії суспільного і індивідуального, в результаті якого виникає новий
якісний стан особистості. Професійний саморозвиток майбутнього соціального
працівника є багатокомпонентним особистісно та професійно значущим
процесом, який базується на взаємозв’язку зовнішніх і внутрішніх чинників, що
сприяють розкриттю, усвідомленню і перетворенню своїх професійно значущих
особистісних особливостей, адекватному і активному їх використанню у
професійній діяльності. Саморозвиток студентів в контексті дослідження
розглядається нами як процес, в якому студент проявляє ініціативу і здатний
визначити власні освітні потреби, розуміє власні мотиви, емоції та їх
механізми, а також спроможний обирати ефективні стратегії для досягнення
визначених освітніх результатів. Ці освітні результати, що можуть бути названі
компетенціями, розглядаються нами як здатності вирішувати складні реальні
завдання – професійної і соціальної діяльності, світоглядні, моральні,
комунікативні, особисті.
Результатом ефективної професійної підготовки фахівця повинна стати
особистість яка не тільки має глибокі знання з переліку дисциплін навчального
плану, має визначені уміння і навички, а й здатна сформувати власне ставлення
до певних дій. Ми говоримо про сформований професіоналізм лише тоді, коли
людина ефективно аналізує, критично та креативно мислить, користується
власним досвідом, здатна до рефлексії, займається самовихованням та
самоосвітою, соціально активна.
Актуальним завданням сучасної вищої освіти є підбір методів, прийомів та
педагогічних умов, впровадження інноваційних педагогічних технологій
навчання (що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних
дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях), які б допомогли
навчати і формувати саме фахівця-професіонала в процесі фахової підготовки.
Саме тому є актуальним аналіз шляхів мотивації майбутніх фахівців із
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соціальної роботи до здійснення ними самоосвітньої діяльності як підґрунтя
формування професіоналізму. Важливо зазначити, що самоосвітня діяльність
студентів потребує діагностичного аналізу, оскільки вона повинна стати
органічною складовою частиною освітнього процесу, допомагати в науководослідній роботі, сприяти активному формуванню особистості майбутнього
фахівця.
Надбання знань, умінь та навичок базується на позитивній мотивації до
навчально-професійної діяльності у студентів. Формування позитивної
мотивації до навчальної діяльності знаходиться на стику навчання та
виховання. Тобто увага викладачів повинна бути спрямована не тільки на
здійснення студентом навчання але і на те, як і що відбувається у розвитку
особистості студента в освітньому процесі. Це є взаємозв’язок між
усвідомленими та реально діючими мотивами [2, c. 269].
Мотиви навчання − це причини, що спонукають студента до навчання,
його настанови (психологічне налаштування, готовність до пізнавальної
діяльності та ін.), пізнавальні потреби та інтереси, які визначають
цілеспрямованість, наполегливість та інші вольові якості особистості студента
[1, с. 160]. Реальна діяльність завжди полімотивована, а тому і в навчанні
студента потрібно розуміти ієрархію мотивів, їхню підпорядкованість, помічати
головні мотиви. У мотивації, звичайно, можливі зміни, а тому важливо
враховувати, які мотиви навчання студентів є провідними на кожному курсі.
Нажаль, на сьогодні більшість викладачів вищих навчальних закладів,
орієнтовані на підтримування зовнішньої мотивації у вигляді контролю, наказів
та вимог. Це згубно позначається на внутрішній мотивації, йде процес
поступового зниження інтересу студентів до навчання та майбутньої
професійної діяльності.
Враховуючи вищезазначене вважаємо доцільним виконання таких
дослідних завдань:
по-перше, аналіз рівня, сфери та провідного виду мотивації студентів
спеціальності «Соціальна робота»;
по-друге, підбір ефективних методів, прийомів та педагогічних умов, а
також впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання для
формування позитивної мотивації до навчально-професійної діяльності
студентів як підґрунтя формування професіоналізму.
Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо у детальному
обґрунтуванні умов навчання, методів і форм, за допомогою яких може бути
сформовано мотивацію самоосвітньої діяльності студента як підґрунтя
формування його майбутнього професіоналізму.
Список літератури:
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2
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*
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У м. Харків склалася тенденція, щодо розташування дитячих майданчиків
поблизу узбіч проспектів та вулиць з великим транспортним навантаженням.
Таке явище притаманне відносно новим спальним районам міста з щільною
забудовою. Існуючі методи захисту від шумового забруднення не є дієвими, що
підтверджується проведеними дослідженнями.
Сильний, тривалий і постійний шум призводять до погіршення стану
здоров’я людей, які знаходяться під його дією. Це підтверджується
багаторічними дослідженнями, які встановили, що тривала дія шуму
призводить до зниження продуктивності праці, а також може проявлятися в
ряді захворювань, які пов’язані не тільки з органами слуху, так як шум – це
загальнобіологічий подразник.
Безперечно, шум чинить негативний вплив і на нервову систему, так як
відбувається виснаження і перенапруження нервових клітин. Якщо на дорослу
людину так впливає шум, то страшно уявити, якому стресу піддається організм
дитини.
Як показує практика проблема шумового забруднення на дитячих
майданчиках не вирішена взагалі. Через неправильне розташування
майданчики залишаються не захищеними від шуму транспорту. Одна із
складових проблеми – не тільки неправильне розташування, але і те, що
існуючі зелені насадження не виконують своєї функції через те, що крона дерев
знаходиться на відстані 1,5–1,7 метра від рівня ґрунту. [1,3]
У Шевченківському районі м. Харків було виділено 10 дитячих
майданчиків, критеріями для вибору майданчиків стали: відстань від
майданчику до дороги, інтенсивність руху транспорту.
Майданчики № 1–3 розташовані на вулиці Клочківська, майданчики № 4–7
на проспекті Людвіга Слободи та майданчики, які представлені у роботі під
№ 7–10 – розташовані на проспекті Перемоги.
На вищезазначених дитячих майданчиках був проведений аналіз шумового
забруднення за допомогою вимірювального приладу шумоміра Mastech
MS6701, швидкість вітру в період вимірювання становила не більше 3 м/с, що
відповідає рекомендаціям виміру цього параметру. Шумомір був встановлений
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на штатив заввишки 1,3 метра, мікрофон був направлений в сторону потоку
транспорту, часова характеристика перебувала в положенні «швидко».
У таблиці 1 представлені результати дослідження шумового забруднення
на території дитячих майданчиків.
Таблиця 1 – Показники рівня шуму на об’єктах дослідження
Час
Рівень шуму на об’єктах дослідження1, дБ
дослідження №1 №2
№3 №4 №5 №6
№7
№8
№9
8:00
66
64
62
71
65
55
52
63
65
12:00
59
61
58
59
48
48
41
56
67
14:00
57
58
46
55
43
37
44
53
48
16:00
61
67
53
58
54
61
56
59
67
18:00
64
71
64
76
76
63
56
65
71
Примітки: 1– похибка складає ± 2дБ

№10
70
57
50
64
69

Аналізуючи результати дослідження можна стверджувати, що на території
дитячих майданчиків рівень шумового забруднення перевищено відносно
норми 55 Дб. Варто зазначити, що час прогулянки більшості дітей співпадає із
часом, коли рух на дорозі є найбільш інтенсивним. [2]
Захистити дитячі майданчики можна наступними методами:
1) Застосуванням придорожніх шумозахисних екранів;
2) Застосуванням шумозахисних смуг зелених насаджень.
3) Встановлення звукоізолюючих конструкцій навколо майданчика
При виборі конструкцій шумозахисних споруд крім зниження шуму, яке
регламентується санітарними нормами, слід брати до уваги:
1) безпеку дорожнього руху;
2) зручність монтажу і експлуатації споруд;
3) зручність експлуатації дороги;
4) естетичні якості споруд, їх гармонійне поєднання з ландшафтом
Прийняті рішення повинні бути економічно обґрунтовані.
Було проаналізовано усі доступні методи захисту від шумового
забруднення, за результатами аналізу було обрано найбільш прийнятний метод
захисту – використання захисного екрану зелених насаджень. [4]
Пропонується створення захисних екранів із комбінації рослин. На даному
етапі був проведений аналіз шумового забруднення та обрані найкращі типи
дерев. Наступний етап – безпосередньо створення захисних екранів.
Список літератури:
1. Кривошеин Д. А. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для
вузов / Д. А. Кривошеин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 447 с.
2. СН допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на
территории жилой застройки № 3077-84 от 03.08.1984.
3. Кучерявий В.П. Урбоекологія: Підручник / В. П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2001. – 440 с.
4. ДБН В. 1.1-31:2013 Захист територій будинків і споруд від шуму.
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В сучасному світі технічного прогресу, коли суспільство переоснащене
технічними новинками, дія яких спрямована на зниження фізичної активності
людини, дуже важливим стає здоровий образ життя. Важливість ЗОЖ для
гарного самопочуття, творчого довголіття та інших важливих проявів
життєдіяльності людини підтверджується великою кількістю прикладів із життя
успішних людей та наукових дослідженнях. Студентські роки - це час коли
молода людина закінчує формування своїх світоглядних поглядів та створення
життєвих планів. Тому здоровий спосіб життя, як основа успішної людини
повинен стати девізом студентського суспільства. Для створення сильної нації
держава повинна розробити стратегію формування здорового способу життя
студентів.
Здоровий спосіб життя – це комплекс заходів, що дозволяють збільшити
захисні якості організму від агресивних факторів, впливу, оточуючої середи, а
також дозволяючи зберігати довголіття.
Здоровий спосіб життя відображаю структуру форм життєдіяльності
студента для якої характерна єдність та доцільність процесів самоорганізації,
самодисципліни, саморозвитку, спрямованих на реалізацію своїх сил, талантів
та здібностей. ЗОЖ створює таку соціокультурну мікросереду для особистості в
умовах, якої можливі висока працездатність, творча самовіддача, трудова та
суспільна активність, навчальна, трудова і суспільна активність, психологічній
контроль. При здоровому образі життя відповідальність за своє здоров’я
формується у студента, як частина його загально культурного розвитку.
Компоненти здорового способу життя включають раціональні :режим праці та
відпочинку, режиму харчування, режим дня; Оптимальну рухову активність;
Загартування організму; Гігієну сну; Профілактику шкідливих звичок; Активна
взаємодія з природою; Оптимальні особисті взаємовідношення; Мотивацію до
ЗОЖ та само оздоровлення. Усі ці компоненти у взаємодії формують умови для
нормального функціонування організму та захисту його від агресивних
факторів середовища.
Поняття «здоровий спосіб життя» не є новим але у студентів не
сформоване розуміння про структуру ЗОЖ. 73% студентів розуміють лише 2-3
засоби (ранкову зарядку, відсутність шкідливих звичок, раціональне
харчування). При цьому за дослідженнями лікарів м. Харкова мають різні
захворювання. Більше ніж 64% студентів НТУ «ХПІ» ведуть малорухливий
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спосіб життя, у 72% відсутній режим харчування, 89% мають шкідливі звички.
Все це може призвести до знищення молоді та в подальшому знищенню
здорової нації. Отримані результати вказують на необхідність створення умов
формування у студентів здорового способу життя та реалізації сучасних,
здоров’язберігаючих технологій в НТУ «ХПІ». Першою умовою для вирішення
цих завдань є розробка стратегії формування ЗОЖ у студентів. Стратегія
включає наступні компоненти: формування мотивації та ціннісного ставлення
до занять фізичною культурою; фізичне виховання не лише учбова дисципліна,
а базовий компонент формування культури здоров’я студентської молодді;
університет – зона, де відсутні шкідливі звички; створення комфортних умов
для навчання.
Проблема формування цінностей здорового образу життя студента НТУ
«ХНІ» включає питання пов’язані з адаптацією студента до умов ВНЗ на основі
вільного самовідчуття свідомого самообмеження для введення здорового
образу життя і сприйняття себе, як майбутнього фахівця. Формування
мотиваційного відношення до занять фізичною культурою спрямована на
визначення студентами здоров’я та ЗОЖ, як цінностей. Фізичне виховання
основною метою має здоровий спосіб життя студентів, яке підвищую
функціональні та адаптивні можливості організму виховує та розвиває
особистість спрямоване не розвиток фізичної культури студента.
Фізичне виховання повинно сформувати свідоме й активне відношення до
фізичної культури, що дозволить у подальшому організовувати здоровий образ
життя в професійній та сімейному житті.
На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» було багато зроблено для
формування цінностей здорового способу життя студентської молоді.
Проводяться лекції, бесіди та диспути на кафедрі, гуртожитках університету з
проблем ЗОЖ, демонструються відеофільми про негативний вплив куріння,
алкоголь, наркотиків на здоров’я та соціальне життя людини. В університеті
функціонують стадіон, спортивні майданчики, спортивний комплекс, басейн,
корти, спортивно-оздоровчий табір «Політехнік», організовані спортивні
заняття з 30 видів спорту. Щорічно проводяться спартакіади НТУ «ХПІ»,
змагання з легкої атлетики, баскетболу, плавання, настільного тенісу,
волейболу, футболу, туризму, аеробіки та інше. На вихідних проводяться
спортивні свята та турпоходи. Для студентів гуртожитку проводяться змагання
в цих масових змаганнях щорічно приймають участь більш ніж 3000 студентів
та це формує установки на здоровий образ життя.
Список літератури:
1. Ахметова С. Г. здоровый образ жизни и его формирования в процессе обучения /
С. Г. Ахмерова // Профилактика заболеваний и укрепления здоровья. – 2001. – №2. – С. 37–40.
2. Фурманов А. Г. Здоровый образ жизни / А. Г. Фурманов, Ю. Н. Князев. – Мн. : Тесей,
2003.
–
60
с.

Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.

225

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 13
ЭПИКУР И ТЕОЛОГИЯ
М. Г. ФИДРОВСКАЯ1*, О. А. ДОЛЬСКАЯ2
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2

Введение. Исходя из поставленной задачи в нашей диссертации о
возможности использования теории Эпикура в науке в качестве научной
парадигмы и исходя из того, что современное научное общество, да и
общество в целом, причастно в большей или меньшей степени религии, мы
считаем, что следует рассмотреть Эпикура с точки зрения Христианства и
наполнить его Христианским значением.
Цели и задачи. Целью, как мы уже сказали, является наполнить
концепцию Эпикура Христианским значением и объяснить ее с точки
зрения Христианства. Для этого нам придется привести саму концепцию
Эпикура в краткой форме и посмотреть, как она может быть понята или
слегка трансформирована с точки зрения Христианства.
Теория Эпикура является достаточно атеистической в некотором
ключе, по этой причине, предлагая ее, как новую парадигму науки, мы
должны напитать ее христианским значением, поскольку большинство
нашего общества все же являются верующими, и более того, только в
христианском или, как вам больше нравится теологическом значении она
может быть понята и распространена в современной науке.
Давайте разберемся в начале, что же такого атеистического содержится
в теории Эпикура. Следует заметить, что Эпикур верит в существование
Бога или богов, считая их более добродетельными, чем их представляли
греки и по сути вообще всеблагими. Но при всем при этом из-за их благости
он считает, что они не участвуют в жизни человека, потому что будучи
благими, они не интересуются такой мелочью, как человеческая жизнь. По
этой причине молится им Эпикуру представляется абсолютно
бессмысленным.
Также, поскольку Богам не интересно заботится о человеке и
существуют они отстраненно от людей, Эпикур считает, что душа человека
после смерти рассеивается. По этой причине мы и назвали Эпикура
атеистом, поскольку он не верит в бессмертие души и считает человека
смертным.
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Но говоря о парадигме для науки, мы имели в виду не эту его часть
концепции, а его этику, то есть смысл о прекрасном и безобразном, или как
он сам говорит, приятном и неприятном. Мы считаем, что это положение
его концепции может в полной мере объяснить современную психологию,
психоневрологию и другие науки, которые изучают человека. Мы считаем,
что приятное и неприятное является основой познания человека, то есть
именно приятное и неприятное или прекрасное и безобразное лежит в
основе любого человеческого познания или познания животного. Это,
кстати, подтверждает и ряд философов.
Но благодаря теологии приятное и неприятное может не только
объяснить существование живого организма, но обьяснить весь
существующий мир. Здесь мы имеем в виду такое положение теологии, как
креационизм. Если взять за основу, что мир был создан существом, а
именно живым существом, то тогда мир сам становится приятным и
неприятным, то есть он становится таким по своей сути. И сказал Бог
«Хорошо весьма». Это положение еще в большей степени подтверждает,
что Бог стремился создать что-то прекрасное и доброе и в попытке такого
создания Бог создал мир: «И увидел Бог, что это хорошо».
Из этого можно заключить, что Бог пытался создать мир, как нечто
прекрасное, значит и сам мир является смесью доброго и злого, потому что
человек к примеру, будучи прекрасен, имеет определенные недостатки и
фрагменты безобразного, так и мир, скорее всего будучи в большинстве
своем прекрасен является немного безобразным, что теологи к примеру
объясняют удаленностью от Бога.
Список литературы:
1. Асмус В. Ф. Античная философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Asmus/index.php.
2. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Издание
Московской Патриархии, 1990. – 1372 с.
3. Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов/Ред.
тома и авт. вступ. ст. А. Ф. Лосев; Перевод М. Л. Гаспарова,— 2-е изд.— М.: Мысль,
1986.— 624 c., 1 л. карт.— (Филос. наследие).
4. Кристеллер П. О. Эпикур. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.nsu.ru/classics/bibliotheca/Epicurus.pdf
5. Лебедев А. В. Фрагменты ранних греческих философов. [электронный ресурс]
режим доступа: http://www.nsu.ru/classics/plato/vorsokratiker.htm
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УДК 004.912
N-ГРАМНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНОМОВНОГО КОРПУСУ
ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
А. Т. ШЕЛЕСТ1*, Н. Ф. ХАЙРОВА2
1

магістрант кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем, НТУ «ХПІ», Харків,
УКРАЇНА
2
професор кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем, д-р техн. наук,
НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: anutka.shelest@gmail.com

У сучасних умовах постійного зростання інформаційних потоків проблема
автоматичного опрацювання природномовної інформації набуває всі більшого
значення. В переважній більшості, сучасна корпусна комп’ютерна лінгвістика
використовує статистико-імовірнісні підходи і методи, при яких метою
моделювання мови є визначення той або іншої ймовірності. Використання
таких імовірнісних моделей дозволяє успішно вирішувати такі завдання
комп’ютерної лінгвістики як виявлення плагіату, розпізнавання мови,
виправлення орфографічних помилок та багато іншого.
Зважуючи на актуальність статистичних моделей в корпусній лінгвістиці
була визначена ціль даної роботи – розробка алгоритму задачі виявлення Nграм в корпусі текстів української мови. Для досягнення поставленої мети було
поставлено та вирішено основні задачі: (1) проаналізовано існуючій рівень
корпусної лінгвістики, (2) аналіз можливості використання N-грам в додатках
NLP, (3) зроблено огляд існуючих методів виявлення N-грам, (4) опановано
використання ймовірнісних моделей в корпусній лінгвістиці та побудова
уніграмних і біграмних ланцюжків у корпусі.
При використанні N-грамного підходу для моделювання мови
передбачається, що поява кожного слова залежить тільки від попередніх слів.
Послідовність з двох послідовних елементів називають біграми, послідовність з
трьох елементів називається триграми. У цілому N-грамний підхід базується на
дослідженнях та допущеннях Маркова [1].
В результаті дослідження було розроблено алгоритм в якому визначається
частоти всіх біграм корпусу україномовних технічних текстів та знайдено
20 біграм, що найбільш часто зустрічаються. Проведені дослідження дають
змогу у подальшому використовувати отримані результати для порівнянного
аналізу інших за тематикою та жанрам текстів.
Список літератури:
1. Кельберт М. Я., Сухов Ю. М. / Вероятность и статистика в примерах и задачах:
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2. Jurafsky, D. and Martin, J.H. / Speech and Language Processing: An Introduction to
Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition // Pearson
Prentice Hall. – 2009. – P. 988.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ МИАСТЕНИИ
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Генерализованная миастения – хроническое, аутоиммунное, нервномышечное заболевание. На сегодняшний день, распространенность составляет
примерно 4 человека на 100.000 человек [1]. Чаще всего заболевание начинает
прогрессировать у женщин в возрасте 20-40 лет. Генерализованная миастения
поражает поперечнополосатые мышцы. Первыми симптомами заболевания
является опущение век (птоз), двоение в глазах, впоследствии формируются
нарушение речи, гнусавость голоса, затруднение глотания, пережевывания
пищи, появляется слюнотечение [2]. В дальнейшем присоединяется слабость
мышц конечностей, чаще всего поражается мышечная ткань проксимальных
отделов – плечи, бедра. В течение дня состояние пациента ухудшается,
симптомы ослабевают утром и после отдыха. Со временем мышцы
атрофируются, пациенты с прогрессирующим заболеванием становятся
маломобильными, неспособными к физическим нагрузкам [3].
Целью
данного
исследования
является
изучение
влияния
генерализованной миастении на образ и качество жизни человека. Были
проанализированы данные о жизни пациентов с миастенией, а также данные
литературных источников.
Большинство пациентов с миастенией имеют ограниченную подвижность
из-за увеличения мышечной слабости после физического напряжения (75,4%),
2/3 пациентов считают, что слабость верхних конечностей (71,3%) и проблемы
в ходьбе (69,6%) имеют наибольший вред на их качество жизни. Около 1/3
страдают от проблем с дефекацией или слабостью шеи, четверть пациентов
жаловались на нарушения речи и проблемы с когнитивными способностями.
Показатели физического здоровья значительно ухудшены, наблюдаются
проблемы с ходьбой, мышечной слабостью в состоянии покоя или после
физического напряжения, нарушения мышления и депрессия. Около трети
пациентов с миастенией страдают сопутствующими заболеваниями, наиболее
распространены различные патологии суставов и болезни сердечно-сосудистой
системы, депрессия.
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30% пациентов с миастенией трудоустроено, вакансии для больных
миастенией строго ограничены из-за мышечной слабости. Однако, полная
сохранность интеллектуальных способностей, стремление к трудовой
деятельности позволяют им быть работниками умственного труда, выполнять
административно-хозяйственную работу, исключающую длительную ходьбу и
разъезды. Трудоустройство и стабильное течение миастении оказывают
положительное влияние на физическое здоровье и психо-эмоциональное
состояние.
Депрессия, проблемы с ходьбой и нарушения обмена веществ оказывают
негативное влияние на психическое здоровье, в свою очередь стабильное
течение миастении оказывает благоприятное воздействие на психоэмоциональное состояние. Пациенты, которые страдают миастенией меньше
трёх лет, имеют умеренные тревожные расстройства. Депрессивные
расстройства характерны для пациентов с длительным (более 3 лет) анамнезом
заболевания. Больные миастенией, находящиеся в состоянии ремиссии,
показывают в целом хорошую психологическую и социальную адаптацию.
В ходе исследования было установлено, что снижение качества жизни
пациентов в основном связано с симптомами, которые ухудшают мобильность
человека и психологическое благополучие. Больные миастенией ограничены в
выборе профессии, вождении автомобиля, зачастую имеют трудности в
создании и сохранении семьи. Достичь повышения качества жизни пациентов с
миастенией возможно благодаря предоставлению условий для улучшения
мобильности пациентов с миастенией, психологического благополучия,
обеспечивать интеграцию в социальную среду и возможность трудоустройства
согласно физическим способностям.
Список литературы:
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В усьому світі існує ряд професійних легкоатлетичних турнірів, які
пов’язані між собою і мають певну систему проведення. У них приймають
участь як українські спортсмени, так і «зірки» світового спорту. У той же час в
Україні проводиться ряд професійних турнірів, які не пов’язані між собою,
тому проблема створення системи професійних турнірів з легкої атлетики є
дуже актуальною. Створення системи професійних турнірів допоможе
підвищити рівень спортивної майстерності українських спортсменів,
здійснювати раціональну підготовку професійних легкоатлетів, а також підігріє
інтерес до «королеви спорту».
Важливим фактором при створенні професійних турнірів з легкої атлетики
є залучення спонсорів і знаходження джерел фінансування. Головною умовою
при цьому повинні бути високі результати спортсменів і високий рівень
конкуренції при проведенні турнірів, що допоможе зберегти інтригу до самого
фіналу.
Мета роботи: обґрунтувати та проаналізувати можливості щодо розвитку
системи професійних змагань з легкої атлетики в Україні.
На сучасному етапі в Україні несистематично проводиться ряд
професійних змагань з легкої атлетики. Турніри проводяться з окремих видів
легкої атлетики, а вибір виду залежить, як правило, від того, який з них є більш
цікавим для організаторів турніру. Так, станом на 2017 рік в Україні проведено
4 турніри зі стрибків у висоту. Організацією турнірів займаються тренери з
легкої атлетики, обласна федерація легкої атлетики та Федерація легкої
атлетики України. Також проведений 1 турнір зі стрибків у довжину з розбігу
де організацією зайнялась федерація легкої атлетики міста Ужгорода та ФЛАУ,
а установкою сектора в центрі міста зайнялись управління молоді та спорту
обласної державної адміністрації, управління у справах культури, спорту , сім’ї
та молоді Ужгородської міської ради. Також проведено 1 турнір з бар’єрного
бігу, де організатором турніру стала Яновська Олена та віце-президент
федерації легкої атлетики Вінницької області Сергій Черненков за всебічної
підтримки Комітету з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради.
Більше 10 турнірів з бігу на довгі дистанції проводились по всій Україні ( пів
марафон та марафон). Організатором турнірів стала титулована спортсменка
Ірина Ліщинська. Головним спонсором та організаторами змагань були:
компанія «Нова пошта», мережа супермаркетів «АТБ», федерація легкої
Матеріали конференції, 2018, Ч. 2.

231

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

атлетики України, обласні федерації легкої атлетики, «Pepsi», «Old Spice»,
«Gillette».
Важливою умовою для проведення професійного турніру є наявність
відповідного для цього місця, тобто значним фактором створення системи
професійних змагань з легкої атлетики в Україні є наявність спортивної арени,
що прийматиме професійний турнір. На якісній споруді спортсмени матимуть
можливість для досягнення високих результатів, а організатори підвищити
рівень конкуренції між атлетами, що у кінцевому результаті допоможе
залучити ще більше глядачів, які із задоволенням прийдуть до сучасної та
комфортної споруди. На даний момент у цьому напрямку спостерігаються
позитивні зрушення. Так, на сьогодні в Україні функціонують сучасні
легкоатлетичні комплекси у місті Київ, Харків, Кропивницький, Мелітополь,
Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Дніпро, Одеса, Рівне та в м. Суми, розпочато
реконструкцію в Івано-Франківську. Це надає додаткові можливості для
реалізації завдань щодо організації системи професійних змагань з легкої
атлетики.
Складовою одиницею будь-якої системи змагань є окремий турнір (кубок,
матчева зустріч тощо). Для його організації необхідне створення бізнес-плану,
у якому відображається кількість, якість та розподіл ресурсів. Організатору
необхідно також визначити, які види легкої атлетики визивають найбільше
зацікавлення в глядачів та спонсорів.
Висновки. Створення системи професійних змагань в Україні є
затребуваною як з боку професійних спортсменів та тренерів, так і потенційних
спонсорів та меценатів. Така система надасть потужний поштовх для розвитку
легкої атлетики в Україні, дозволить залучити необхідні фінансово-матеріальні
ресурси, а тренерам і спортсменам здійснити більш якісну підготовку для
досягнення високого результату. Важливим фактором є створення робочих
місць для спортсменів, які займаються легкою атлетикою професійно.
Найпопулярнішими у 2017 р. змаганнями з легкої атлетики серед професіоналів
були старти на довгі дистанції. Для створення системи професійних змагань в
Україні функціонує мережа сучасних стадіонів, які відповідають умовам
сертифікації та є придатними для проведення професійних змагань. Проведене
дослідження визначає необхідність у створенні бізнес-плану не тільки окремого
турніру (кубку, матчової зустрічі тощо), а й спортивної організації, що
водночас займатиметься організацією і проведенням професійних турнірів,
підготовкою професійних легкоатлетів-спринтерів, залученням спонсорів та
меценатів у легку атлетику.
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