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Аннотация 
Целью работы являлось изучение экономических показателей выращивания молодняка гусей при исполь-

зовании кормовой добавки Витаммин. Птица контрольной группы получала основной рацион, 1 опытной – 

рацион с добавлением Витаммин в дозировке 0,2 мл/л воды; а 2 опытной – 0,5 мл/л воды. В результате 

проведенных исследований установлено, что использование в кормлении гусей кормовой добавки Витам-

мин в дозировке 0,5 мл/л воды способствовало снижению расхода корма на единицу продукции, увеличе-

нию сохранности поголовья, прироста живой массы и прибыли. Сохранность молодняка гусей за период 

опыта в контрольной группе была меньше, в сравнении с опытным на 4,60 и 8,20 %, общий прирост живой 

массы - на 8,08 и 13,72 %. Уровень рентабельности производства мяса гусей в контроле составил 8,28 %, 

что меньше в сравнении с опытными группами на 4,96 и 8,59 % соответственно. 

Abstract 
The purpose of the work was to study the economic indicators of growing young geese using Vitammin feed 

additive. The poultry of the control group received the main diet, 1 experimental - the diet with the addition of 

Vitammin in a dosage of 0.2 ml/l water; and 2 test - 0.5 ml/l of water. As a result of the studies, it was found that 

the use of Vitammin min feed additive in feeding geese at a dosage of 0.5 ml/l of water contributed to a decrease 

in feed consumption per unit of production, an increase in the safety of livestock, an increase in live weight and 

profit. The safety of young geese during the period of experience in the control group was less, compared with the 

experimental group by 4.60 and 8.20%, the total increase in live mass - by 8.08 and 13.72%. The level of profita-

bility of geese meat production in control was 8.28%, which is 4.96 and 8.59% less compared to the experimental 

groups, respectively. 

Ключевые слова: гуси, комбикорма, добавка Витаммин, экономические показатели, рентабельность. 

Keywords: geese, compound feed, Vitammin min supplement, economic indicators, profitability. 

 

«Птицеводство - является одним из самых пер-

спективных направлений сельского хозяйства, 

имеет высокую рентабельность и минимальные за-

траты» [1].  

«В условиях современной рыночной эконо-

мики для повышения рентабельности и конкурен-

тоспособности отрасли российского птицеводства, 

инвестиционной привлекательности птицеводче-

ских предприятий и снижения всех затрат требу-

ется внедрение новых научно обоснованных техно-

логических приемов производства, способствую-

щих экономии затрат кормов и других ресурсов, а 

также увеличению производства высококачествен-

ного экологически безопасного птичьего мяса, рас-

ширения ассортимента птицеводческой продукции 

для удовлетворения потребностей различных слоев 

населения» [2].  

В настоящее время на рынке кормов и кормо-

вых добавок представлено огромное количество ви-

таминсодержащих добавок для птицы отечествен-

ных и зарубежных производителей. Это требует 

тщательного изучения их влияния на организм и 

продуктивность птицы, а также экономическую эф-

фективность их использования. 

Исследованиями установлено, что при исполь-

зовании различных кормовых добавок в кормлении 

птицы проявляется ее продуктивность, увеличива-

ется качество получаемой продукции, а также улуч-

шение физиологического состояния [3 - 17]. В связи 

с изложенным изучение использования витамин-

ных препаратов при выращивании молодняка гусей 

представляет научный и практический интерес. 

Целью работы являлось изучение экономиче-

ских показателей выращивания молодняка гусей при 

использовании кормовой добавки Витаммин. 
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Исследования выполнены на базе КФХ «По-

пов С.Н.» Шумихинского района, Курганской обла-

сти. Для научно-хозяйственного опыта формиро-

вали группы птицы методом сбалансированных 

групп, с учетом возраста, живой массы, физиологи-

ческого состояния. Опыт провели на 1500 гусятах, 

разделенных в 3 группы. В каждую группу было ото-

брано по 500 голов суточных гусят. Срок выращива-

ния 60 суток. Выращивание молодняка гусей было 

проведено в два периода: стартовый (с 1 по 3 не-

делю) и финишный (с 4 по 9 неделю). Молодняк гу-

сей контрольной группы кормили с использованием 

комбикорма ПК-31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и 

ПК-32 (с 4 по 9 неделю выращивания); 1 опытной до-

полнительно ввели добавку Витаммин в дозе 0,2 

мл/л воды; а 2 опытной – 0,5 мл/л воды.  

Экономические показатели использования 

кормовой добавки Витаммин при выращивании 

молодняка гусей рассчитали на основе результа-

тов экспериментов, себестоимости и расхода кор-

мов, данных по продуктивности молодняка гусей 

[22]. 

Полученный в опытах цифровой материал 

подвергли биометрической обработке с исполь-

зованием программы Microsoft Excel [23]. Раз-

ницу считали достоверной при Р≤0,05. 

В таблице приведены данные, отражающие эко-

номическую эффективность использования кормо-

вой добавки Витаммин при выращивании гусят. 

Таблица 

Эффективность использования кормовой добавки Витаммин при производстве мяса гусей 

Показатель 
Группы 

контрольная 1опытная 2опытная 

Поголовье гусят-бройлеров в начале выращивания, гол. 500 500 500 

Сохранность гусят, % 86,80 91,40 95,00 

Общий расход корма за период выращивания, кг 5480,0 5870,0 6160,0 

Расход корма на 1 голову, кг 12,63 12,84 12,97 

Стоимость 1 т комбикорма, руб. 17300 17300 17300 

Общая стоимость кормов и добавок, тыс. руб. 94,80 102,41 108,71 

Общий расход добавки Витаммин, л 0,00 1,00 2,50 

Общая стоимость добавки Витаммин, руб. 0,00 855,00 2137,50 

Прирост живой массы 1 головы, г 3408,8 3498,8 3541,8 

Расход корма на 1 кг прироста, кг 3,70 3,67 3,66 

Общий прирост живой массы, кг 1479,42 1598,95 1682,36 

Выход потрошеной тушки, % 58,14 59,14 59,48 

Выход мяса в потрошеном виде, кг 879,87 966,76 1022,76 

Стоимость реализации 1 кг мяса, руб. 350,00 350,00 350,00 

Выручка от реализации мяса в потрошеном виде, тыс.руб. 307,95 338,36 357,97 

Общие затраты на выращивание птицы, тыс.руб. 284,40 298,81 306,31 

Прибыль от реализации мяса птицы, тыс.руб. 23,55 39,56 51,66 

Рентабельность, % 8,28 13,24 16,87 

 

Сохранность молодняка гусей за период опыта 

в контрольной группе была меньше, в сравнении с 

опытным на 4,60 и 8,20 %. За период выращивания 

гусят общий расход комбикорма в контрольной 

группе был меньше, чем в 1 опытной на 7,12 %, во 

2 опытной – на 12,41 %, а расход корма на 1 голову 

в контроле был меньше – на 1,73 и 2,71 % соответ-

ственно. Расход корма на 1 кг прироста в 1 и 2 опыт-

ной группах был меньше на 0,89 и 1,15 %, чем в 

контрольной. Стоимость 1 т комбикорма во всех 

группах была одинаковой, однако в связи с разным 

расходом корма в группах птицы и общая стои-

мость израсходованного комбикорма была разной. 

Общая стоимость скормленного комбикорма и до-

бавки Витаммин за период выращивания в 1 опыт-

ной группе на 8,02 %, во 2 опытной – на 14,66 % 

больше, чем в контрольной. 

Общий расход кормовой добавки Витаммин в 

1 опытной группе составил 1,0 л, а во 2 опытной 2,5 

л. Стоимость 1 л кормовой добавки Витаммин на 

момент проведения эксперимента составила 855 

р/л. Общая стоимость израсходованной добавки 

Витаммин в 1 опытной группе составила 855,0 р., а 

во 2 опытной 2137,5 р., что больше в сравнении с 1 

опытной на 1282,5 р. 

Масса гусенка в конце выращивания в кон-

трольной группе была меньше, чем в опытных на 

2,58 и 3,81 %. Прирост живой массы 1 головы в 1 

опытной группе гусей был больше, чем в контроле 

на 2,64 %, а во 2 опытной – на 3,90 %. Общий при-

рост живой массы всего поголовья выращенных гу-

сей контрольной группы был на 8,08 % меньше, чем 

в 1 опытной, и на 13,72 %, чем во 2 опытной группе. 

По выходу потрошеной тушки гусята контрольной 

группы были меньше опытных на 1,00 и 1,34 %. 

Большее количество мяса гусей в потрошеном виде 

было получено от птицы опытных групп по сравне-

нию с контролем: в 1 опытной на 9,88 %, во 2 опыт-

ной – на 16,24 %. 

Стоимость реализации мяса гусят во всех груп-

пах была одинакова и составила 350 руб. за 1 кг. 

Выручка от реализации мяса птицы в потрошеном 
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виде в контрольной группе составила 307,95 тыс.р., 

что меньше, чем в 1 и 2 опытной на 9,88 и 16,24 % 

соответственно. Общих затрат на выращивание 

птицы было больше в опытных группах, по сравне-

нию с контрольной на 5,06 и 7,70 %. Прибыли от 

реализации мяса птицы, выращенной в контроль-

ной группе было получено меньше, чем в 1 опыт-

ной на 16,01 тыс.р., а во 2 опытной – на 28,11 тыс.р. 

Уровень рентабельности производства мяса гусей в 

контроле составил 8,28 %, что меньше в сравнении 

с опытными группами на 4,96 и 8,59 % соответ-

ственно. Следует отметить, что в данном исследо-

вании максимальный уровень рентабельности про-

изводства гусиного мяса был получен в группе, по-

треблявшей кормовую добавку Витаммин в 

дозировке 0,5 мл/л воды. Это связано с тем, что вы-

сокий уровень сохранности птицы и ее дополни-

тельный прирост живой массы обеспечивал долж-

ную окупаемость вложенных затрат и обеспечивал 

дополнительный прирост прибыли. 

Таким образом, использование в кормлении 

гусей кормовой добавки Витаммин в дозировке 0,5 

мл/л воды способствовало снижению расхода 

корма на единицу продукции, увеличению сохран-

ности поголовья, прироста живой массы и при-

были.  
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Abstract 

The article shows the directions of improving the labor protection system of tractor drivers in agriculture and 

minimizing the risks of their occupational diseases and accidents. The methodological basis of the work is the 

study and generalization of research materials on the presence of harmful production factors at the workplaces of 

tractor drivers-agricultural machinists and their impact on health. 

In conclusion, recommendations are made to improve the organization and increase the efficiency of periodic 

medical examinations of tractor drivers, including: the labor protection services of agricultural enterprises require 

medical institutions to study in advance and timely identify early signs of occupational pathology, taking into 

account actual risk factors, actively introduce telemedicine technologies that can "bring" a highly qualified doctor 

closer to rural workers, switch to remote medical monitoring of the health of workers. to receive timely primary 

information about changes in the state of health and conduct periodic medical examinations already on the basis 

of primary data on changes in the state of health of employees, deepening already targeted studies for making a 

decision on diagnosis and preventive measures, etc. This will allow organizing timely anrational employment of 

employees with signs of the initial stage of diseases, in workplaces that exclude the risks of developing the disease. 

Keywords: agriculture; tractor driver; labor protection; occupational diseases, accidentsd. 

 

Introduction 

The digital transformation of the agro-industrial 

complex (AIC), the introduction of computer systems 

for controlling the tractor and its engine, machine-trac-

tor units (MTA) and combines, dispatching operations 

performed in the field in online mode using global sat-

ellite and local systems (unmanned aerial vehicles-

UAVs), the use of satellite driving systems, monitoring 

and control systems require a new approach to the or-

gnization of the workplace and the process of work and 

rest of the tractor driver [1-4]. 

The health of tractor drivers in agriculture is neg-

atively affected by the sedentary nature of work in a 

sitting position, unfavorable microclimatic conditions, 

various chemical and biological substances, in a num-

ber of technological operations - directly poisons [1-

3,5]. 

The relevance of the study is determined by the 

fact that a new approach to the organization of labor 

protection of tractor drivers-mainists of agriculture is 

needed, the creation of an effective management sys-

tem for their labor protection based on the staffing of 

labor protection services with highly qualified special-

ists in accordance with the requirements of professional 

standards, conditions for safe work and timely medical 

care at the first signs of a health disorder. 

The methodological basis of the work is the study 

and generalization of research materials on the pres-

ence of harmful production factors at the workplaces of 

tractor drivers-drivers of agriculture and their impact 

on health. 

In the structure of occupational morbidity in agri-

culture, machine operators are in the first place 

(48.8%). The frequency of primary disability of ma-

chine operators is 1.7 times higher than in the industry 

as a whole. In 85.5% of cases, disability is established 

at the age of 50 years. The main causes of occupational 

diseases among machine operators (according to health 

authorities) are the imperfection of the equipment used 

(58 %), irrational work and rest regimes (42%) [5-7]. 

Studies of medical institutions and many authors 

show that tractor drivers in agriculture accumulate 

many pronounced health problems during the period of 

their production activity, which are absent from work-

ers in most other sectors of the economy [5]. 

Discussion 

17.6% of tractor drivers were diagnosed with "vi-

bration disease", 15.5% - " sensorineural hearing loss 
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"(also with a high degree of professional conditioning 

by existing working conditions and regimes [5,6]. 

In 32.2% of cases, lumbosacral radiculopathy, 

compression-ischemic syndrome caused by functional 

overstrain was detected. A quantitative assessment of 

the degree of causal relationships of health disorders 

with work according to the criteria of p. 2. 2. 1766-03 

allowed us to identify a very high degree of profes-

sional conditionality of this nosology. [2, 5-8[. 

In particular, the development of degenerative-

dystrophic changes in the spine, which manifest them-

selves in the form of deforming osteoarthritis and dis-

cosis, is associated with the impact of vertical low-fre-

quency shock-like vibrations. Tractor drivers with a 

long work experience have osteochondrosis in the lum-

bosacral part of the spine. Pathology, as a rule, is ac-

companied by the occurrence of secondary nut disor-

ders, leading to disability. 

With prolonged work on sandy soils, where high 

concentrations of dust are created in the respiratory 

zone during the work of agricultural machine operators, 

it is possible to develop dust forms of pathology of the 

bronchopulmonary apparatus and, first of all, diffuse 

chronic bronchitis. 

Chronic bronchitis in agricultural machine opera-

tors occurs, as a rule, torpid, without pronounced ca-

tarrhal phenomena. Radiologically, a significant 

strengthening of the lung roots, a moderately pro-

nounced deformation of the bronchial pattern (deform-

ing bronchitis) is determined. The frequency of this dis-

ease in machine operators varies within (3,1 + 0,8) % - 

(5,8+1,1) %. 

The frequency of diseases of the upper respiratory 

tract, in the development of which a significant role is 

played by the presence of dust and harmful chemicals 

in the air of the working area (exhaust gases, mineral 

fertilizers, pesticides), is (24.2±1.5)%. The most com-

mon of them are chronic hypertrophic and subatrophic 

rhinopharyngitis, anterior dry rhinitis. With an increase 

in work experience, the level of pathology of the upper 

respiratory tract not only increases, but also its nature 

changes - subatrophic catarrh of the nose and pharynx 

prevails, the frequency of chronic inflammatory dis-

eases of the larynx increases (V. G. Briskly). 

Diseases of the anterior chamber of the eyes (sub-

acute and chronic blepharoconjunctivitis and pteryg-

ium), as well as hyperemia of the conjunctiva and 

pinguecula, which are often detected in machine oper-

ators with long work experience (T. I. Makarenko), are 

also associated with the impact of dust. 

Diseases of the digestive system in agricultural 

machine operators are also more frequent than in the 

rural population as a whole. This applies mainly to pep-

tic ulcer of the stomach and duodenum, which is deter-

mined on average in (5.8±0.6)%. 

The connection with the working conditions of 

diseases of the liver and biliary tract is especially clear 

in machine operators engaged in agrochemical plant 

protection. The frequency of chronic hepatitis and 

hepatocholecystitis in this group is more than 10% 

higher than among machine operators who are not ex-

posed to pesticides (17.8 % ± 2.4% and 6;7 % ± 0.9%, 

respectively). The frequency of liver and biliary tract 

diseases increases significantly with an increase in the 

length of work with pesticides (from 8.1 % ±1.8% in 

the group with up to 5 years of experience to 24.9 % ± 

3.1% with more than 10 years of experience). (G. A. 

Dugelny, 1971; M. M. Dalinchuk, 1972; E. I. Anina et 

al., 1974; N. M. Blinova, 1975, etc.). (Source: Encyclo-

pedia on Occupational Safety and Health of the ILO, 

electronic x ресурс: safework.ru). 

Occupational diseases of machine operators arise 

as a result of the impact on the body of unfavorable fac-

tors of the production environment. 

The noise at the machine operator's workplace de-

pends on the nature of field work, humidity and soil 

density. The highest levels are observed during plow-

ing, lower-during transport work, planting potatoes, 

mowing. The movement of agricultural machines on 

uneven terrain, overcoming obstacles in the form of 

stones, deep potholes, etc. is accompanied by the ap-

pearance of aperiodic shocks of various amplitudes and 

stiffness. The parameters of shock-like vibrations can 

reach significant values, 5-10 times higher than the nor-

malized ones. They play a decisive role in the develop-

ment of adverse consequences of the long-term effect 

of mechanical vibrations on agricultural machine oper-

ators 

In particular, the development of degenerative-

dystrophic changes in the spine, which manifest them-

selves in the form of deforming osteoarthritis and dis-

cosis, is associated with the impact of vertical low-fre-

quency shock-like vibrations. Tractor drivers with a 

long work experience have osteochondrosis in the lum-

bosacral part of the spine. Pathology, as a rule, is ac-

companied by the occurrence of secondary root disor-

ders, leading to disability. 

The effect of low-frequency vibrations and shocks 

can be explained by gastroptoses, which are found 

much more often in tractor drivers with a long experi-

ence than in workers of other professions. The develop-

ment of gastroptosis is associated with a weakening of 

the ligamentous apparatus of the stomach as a result of 

its continuous fluctuations. The omission of the stom-

ach is accompanied by a violation of its motor and se-

cretory functions. These problems are noticeably re-

duced when working on modern tractors, the seats on 

tractors do not always meet the requirements of the 

standard, which can be the cause of premature fatigue. 

When performing work that requires high driving accu-

racy, with poor adjustment of the seat position or with 

an incorrect choice of the direction of movement, the 

mechanic assumes a forced working position, with a 

certain static tension of individual muscle groups. 

The tractor cab allows you to protect the machine 

operator from the direct effects of insolation, high and 

low temperatures. Microclimatic conditions in the 

workplace depend on its tightness, thermal insulation, 

the presence of a heating and air conditioning system. 

In the warm period of the year, the air temperature can 

reach 50 °C or more in cabins that do not have thermal 

protection. At the same time, the air temperature in cab-

ins equipped only with ventilation without the use of 

thermal protection means can exceed the external tem-

perature by 8-19 °C, and the surface temperature is 40-
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53 °C. The working time in conditions of thermal dis-

comfort in the hottest period can reach 6-7 hours during 

the working day. Uncomfortable microclimatic condi-

tions at the workplaces of machine operators make up 

a total of 5-12% of working time in spring field work, 

53-70% in summer, 12-22 % in autumn. Most of the 

working time machine operators are forced to open 

windows and doors to reduce the air temperature in the 

cabins, and this increases the dustiness of the air in the 

breathing zone. 

Significant dust concentrations can be created in 

the air of the tractor driver's breathing zone: the dust 

content in the cabs of modern tractors ranges from 2 to 

100 mg/m3, and sometimes even higher. Soil dust, de-

pending on the type of soil, contains from 8% (gray for-

est and chestnut soils) to 60% or more (sandy and sub-

sandy soils) of free silicon dioxide. The formation of 

dust and its content in the air of the working area is 

most significantly influenced by: humidity and the na-

ture of the soil, the type of work, the direction and speed 

of wind and other weather conditions, the presence of a 

cabin and the degree of its tightness. The composition 

of soil dust always includes organic substances, may 

include mineral fertilizers, pesticides. In addition, the 

soil always contains various types of bacteria, mold 

fungi, pathogenic microflora and helminth eggs may be 

contained. The concentration of carbon monoxide in 

the cabin can reach 29.2 ± 6.8 mg / m3 (MPC 20 

mg/m3), and hydrocarbons up to 162.9 ± 26 mg/m3 

(MPC in terms of carbon 300 mg/m3). 

Pesticides have a special role in the development 

of pathologies of machine operators. Various chemicals 

with sufficiently high biological activity are used as 

pesticides, most of them are toxic to warm-blooded an-

imals and humans. Their effect on the body is possible 

when performing a number of works (seed etching, 

sowing of etched grain, preparation of working solu-

tions of pesticides, pollination and spraying of plants, 

soil fumigation, animal treatment). Failure to comply 

with safety measures when performing these works can 

contribute to the development of acute and chronic pes-

ticide poisoning. 

The compounds used as mineral fertilizers are 

low-toxic, some of them containing a nitro group can 

contribute to methemoglobin formation (ammonium, 

sodium and calcium nitrate, nitrophoska). With pro-

longed contact with fertilizers containing fluoride, a 

clinical picture of fluorosis may develop. Significant 

dust formation when using mineral fertilizers can cause 

pathology of the upper respiratory tract, bronchi and 

lungs, as well as the development of conjunctivitis and 

dermatitis. 

Fuels and lubricants are widely used in agricul-

ture, the main contact with which are combine harvest-

ers, tractor drivers, truck drivers and workers of agri-

cultural machinery repair shops. This group of chemi-

cals causes such forms of occupational pathology as 

dermatitis, oil folliculitis, etc. 

When switching to modern technology, the nature 

of work and the type of loads change. Most of the listed 

harmful and dangerous factors (noise, vibration, dust, 

gas contamination, microclimate parameters) are 

sharply reduced to acceptable levels when using seed 

tractors and combines. 

The presence of on-board computers greatly facil-

itates the operator functions of the tractor driver. This 

is due to the continuous monitoring of the critical pa-

rameters of the main (most complex and expensive) 

units and assemblies with an indication of their exceed-

ing the permissible limits and an emergency automatic 

stop (taking into account safety); continuous monitor-

ing of parameters( states), the output of which exceeds 

the optimal limits (transition to unacceptable states) 

significantly reduces the resource of the main units and 

components (for example, clogging of filter elements) 

with an indication of the need to change the operating 

modes or carry out extraordinary maintenance; 

accounting of the tractor's operating time from the 

moment of the last maintenance with an indication of 

the value of the permissible operating time until the 

next planned maintenance (for a given periodicity of 

maintenance) [3]. 

And the use of autopilots (satellite driving sys-

tems) removes the load from the operator to maintain 

an ideal route, so that other phases of work can be per-

formed even more efficiently. But it should be borne in 

mind that with the introduction of satellite driving, the 

monotony of the production situation increases, the mo-

notony of stimuli and a small number of elements (tech-

niques) for switching controls and maintaining the 

course of the technological process. A great contribu-

tion to the load of the visual organs and the feeling of 

monotony is also made by the blades of the harvesting 

machines that rotate before the eyes for many hours, 

continuously "running" monotonous types of stubble, 

plowed soil or masses of grain ears. 

On the other hand, the nature of the work of a trac-

tor driver in comfortable conditions with the use of sat-

ellite driving and computerization of the control pro-

cesses of a machine-tractor or harvesting unit ap-

proaches the nature of the work of non-production 

workers, whose work is characterized by a long monot-

onous tense position, low motor activity with signifi-

cant visual loads when working in video terminals. But 

if an employee deals only with a computer in the office 

and at the same time, in accordance with the require-

ments of labor protection, must work no more than 6 

hours a day with regular breaks for 15 minutes every 45 

minutes, then the tractor driver, simultaneously with 

monitoring the video terminal (or, already often, two or 

three), must visually monitor the state of the field, 

plants, perform manipulations with a set of levers or 

joysticks and the steering wheel when turning the unit 

and bringing it to a new position. 

As a result, when switching to modern equipment, 

new types of risks arise due to the combination of the 

traditional tension of the tractor driver with the tension 

of the dispatcher and the PC operator. This is all the 

more necessary to take into account with the increase 

in the share of age-related workers [8]. 

The working conditions with the use of video ter-

minals are the opposite of those that are familiar to the 

eyes of a tractor driver. In a traditional tractor, the trac-

tor driver perceives mainly reflected light, and the ob-

jects of observation are continuously in the field of 



The scientific heritage No 70 (2021) 9 

view for at least a few seconds. When working behind 

the video terminal, the tractor driver has to deal with 

self-luminous objects and a discrete (flickering with a 

high frequency) image, which increases the load on the 

eyes. If we add to this such common factors as a sharp 

contrast between the background and symbols, an unu-

sual shape of symbols, a different direction of gaze than 

when reading a book, glare and reflections on the 

screen that change with each turn of the tractor, it be-

comes clear why almost every user is familiar with un-

pleasant sensations. Intense visual work causes " ocular 

"(pain, heartburn and pain in the eyes, redness of the 

eyelids and eyes, aching in the brow, etc.) and" visual " 

(a veil before the eyes, double vision, flickering, rapid 

fatigue during visual work) visual disorders, which can 

cause headache, increased neuropsychic tension, de-

creased performance [5-8]. 

Conclusion 

1. Based on the international standard OHSAS 

18001:2007 " Management system in the field of indus-

trial safety and labor protection. Requirements" (Occu-

pational Health and Safety Assessment Series) and 

OIISAS 18002: 2008-Guidelines for the application of 

OHSAS 18001. The transition to new principles of oc-

cupational health and safety management at all agricul-

tural enterprises should be formed [4,5]. 

2. When assessing safety, it is necessary to pay 

attention not only to traditional aspects of safety: dan-

ger zones and harmful factors of machines, mecha-

nisms, technological lines, but also to such factors as 

organizational culture, behavior change, increased re-

sponsibility, and the organization's commitment to cer-

tain occupational safety goals. 

3. We can recommend the "five-step system" ap-

proach to assessing professional risks, which is wide-

spread in international practice [4,5]. 

4. Step 1. Identification of hazards that lead to 

risk. At this stage, it is necessary to consider at each 

workplace everything that can potentially lead to harm, 

and identify employees who may be at risk. 

5. Step 2. Assessment and "ranking" of risks 

(their severity, their probability, etc.), distribution by 

importance. 

6. Step 3. Definition of preventive measures. At 

this stage, it is necessary to identify appropriate 

measures to eliminate risks and manage them. 

7. Step 4. Taking action. This step consists in 

drawing up a plan for the implementation of protective 

and preventive measures (most often, not all problems 

can be solved immediately; determining who is doing 

what and when exactly and by what means the imple-

mentation of the planned measures is ensured. 

8. Step 5. Monitoring and verification. The as-

sessment should be carried out on a regular basis. The 

evaluation results should be reviewed in case of signif-

icant changes in the organization of production pro-

cesses, as well as after accidents. 

 

References 

1. Analysis of Tractor-Related Deaths, Zerrin 

Erkol, Bora Buken, Yavuz Hekimoglu, Hayri Erkol, 

Haluk Ince & Omer Utku Erzengin. Journal of Agro-

medicine 18(2) 2013 

2. Epidemiology, Surveillance, and Prevention of 

Farm Tractor Overturn Fatalities, Henry P. Cole, Rob-

ert H. McKnight & Teresa A. Donovan. Journal of 

Agromedicine 14(2), 

3. Letizia,A. Caruso Thinking Ahead of the Trac-

tor: Driver Safety and Situation Awareness. April 2019 

// Journal of Agromedicine 24(3):1-10. 

DOI:10.1080/1059924X.2019.1604279 

4. Kendall Thu, Craig Zwerling, Kelly Donham, 

Encyclopedia on Occupational Safety and Health of the 

ILO, 2015. electronic resource: http://www.iloencyclo-

paedia.o 

5. Shirokov Yu. A. ANALYSIS OF THE 

EXPECTED PROBLEMS WITH THE LABOR 

PROTECTION OF MACHINE OPERATORS 

DURING THE TRANSITION TO MODERN 

TECHNOLOGY IN the collection: A collection of ar-

ticles based on the results II the international scientific 

and practical conference "Goryachkin READINGS", 

dedicated to the 150th anniversary of the birth of Acad-

emician V. P. Goryachkin. 2019. pp. 166-170. 

6. Shirokov Y., Tikhnenko V.б. 

TECHNOSPHERE SAFETY AS A FACTOR OF 

PRODUCT COST REDUCTIONВ сборнике: IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineer-

ing. Сер. "International Scientific and Practical Con-

ference Environmental Risks and Safety in Mechanical 

Engineering, ERSME 2020" 2020. С. 012133. 

7. Shirokov Y., Tikhnenko V.INFLUENCE OF 

WORKING CONDITIONS ON THE ECONOMY OF 

AN AGRICULTURAL ENTERPRISE В сборнике: 

E3S Web of Conferences. 8. Сер. "Innovative Technol-

ogies in Science and Education, ITSE 2020" 2020. С. 

13012. 

8. Shirokov Yu. A. ASSESSMENT OF RISKS IN 

THE FIELD OF LABOR SAFETY IN CONNECTION 

WITH THE INCREASE IN THE RETIREMENT 

AGE. Bezopasnost' truda v promyshlennosti. 

2020. № 6. С. 29-34. 

  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Letizia-Caruso-2156222591
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Agromedicine-1545-0813
http://dx.doi.org/10.1080/1059924X.2019.1604279
http://www.iloencyclopaedia.org/
http://www.iloencyclopaedia.org/
https://elibrary.ru/item.asp?id=44978297
https://elibrary.ru/item.asp?id=44978297
https://elibrary.ru/item.asp?id=45043361
https://elibrary.ru/item.asp?id=45043361
https://elibrary.ru/item.asp?id=45043361
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42906478&selid=42906482


10 The scientific heritage No 70 (2021) 

EARTH SCIENCES 
 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ГЕОСИСТЕМИ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ 

 

Залізняк Я. 

аспірант 3 курсу, викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності 

факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин 

Уманського національного університету садівництва, Умань 

 

 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE MAIN INDICATORS OF THE SOUTH BUG RIVER 

GEOSYSTEM 

 

Zalizniak Ya. 

3rd year graduate student, lecturer at the Department of Ecology and Life Safety 

Faculty of Horticulture, Ecology and Plant Protection 

Uman National University of Horticulture, Uman 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-70-1-10-18 

 

Анотація 

Забруднення води є досить актуальною темою для досліджень. Дана стаття містить результати дослі-

джень автора та їх аналіз для майбутнього моделювання та розроблення заходів щодо охорони річки Пів-

денний Буг. 

Abstract 

Water pollution is a very relevant topic for research. This article contains the results of the author's research 

and their analysis for future modeling and development of measures to protect the Southern Bug River. 
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вання, антропогенний вплив. 

Keywords: Southern Bug river geosystem, water quality research, monitoring, modeling, anthropogenic 

impact. 

 

Забруднення води - це глобальна проблема, яка 

зросла як у розвинутих, так і в країнах, що розвива-

ються, підриваючи економічне зростання, а також 

фізичне та екологічне здоров'я мільярдів людей. 

Незважаючи на те, що глобальна увага зосере-

джена насамперед на кількості води, ефективності 

її використання та розподілі, недбале управління 

стічними водами створило серйозні проблеми з які-

стю води в багатьох частинах світу, спричинивши 

водну кризу.  

Глобальна нестача води спричинена не лише 

фізичною нестачею ресурсу, але й поступовим по-

гіршенням її якості у багатьох країнах, а також зме-

ншенням кількості, що призводить до погіршення 

основних характеристик та безпечного викорис-

тання даного природного ресурсу [8, c. 2]. 

Зростання попиту на воду у соціально-еконо-

мічному розвитку значною мірою пояснюється збі-

льшенням населення, що продовжує впливати на 

наявність водних ресурсів та поглиблюючи дефіцит 

[6]. 

Основними джерелами забруднення виступа-

ють населені пункти, промисловість та сільське го-

сподарство. У всьому світі 80 % комунальних стіч-

них вод скидається у водні об'єкти необробленими, 

а промисловість відповідальна за скидання мільйо-

нів тон води з домішками важких металів, розчин-

ників, токсичного мулу та інших відходів щороку. 

Сільське господарство, на яке припадає 70 % 

водозаборів у всьому світі, відіграє чи не найваж-

ливішу роль у забрудненні води. Ферми скидають 

велику кількість агрохімікатів, органічних речовин, 

залишків лікарських засобів, відкладень та дренаж-

них солей. Отримане забруднення в подальшому 

викликає продемонстровані ризики для водних еко-

систем, здоров'я людей та виробничої діяльності. 

У більшості країн з високим рівнем доходу, а 

також тих країнах, що розвиваються, забруднення 

спричинене сільським господарством вже обігнало 

забруднення населених пунктів та галузей промис-

ловості. Воно виступає в ролі головного фактору 

деградації внутрішніх та прибережних вод (напри-

клад, явище евтрофікації).  

Сільськогосподарський тиск на якість води ви-

никає через системи вирощування та тваринництва, 

а також аквакультури, які розширились та посили-

лись, щоб задовольнити зростаючий попит на їжу, 

пов'язаний із зростанням населення та зміною ре-

жиму харчування.  

Світове зростання вирощування рослинної 

продукції було досягнуто, головним чином, завдяки 

інтенсивному використанню таких матеріалів, як 

пестициди та хімічні добрива. Тенденція посилю-

ється за рахунок розширення сільськогосподарсь-

ких угідь, причому зрошення відіграє стратегічну 

роль у підвищенні продуктивності та засобів до іс-

нування в сільській місцевості, а також переносу за-

бруднення сільського господарства на водні 

об’єкти. 

При вирощуванні рослин у сільському госпо-

дарстві забруднення води поживними речовинами 

відбувається тоді, коли добрива вносяться з біль-

шою швидкістю, ніж вони закріплюються частин-

ками ґрунту або вивозяться з ґрунтового профілю 
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(наприклад, шляхом поглинання рослин або коли 

вони змиваються з поверхні ґрунту, перш ніж рос-

лини зможуть їх забрати). 

Багато основних проблем, з якими стикається 

людство у двадцять першому столітті, пов'язані з 

проблемами кількості води та / або якості води. 

Існує багато прогалин знань щодо забруднення 

води у сільському господарстві, і потрібно більше 

даних та досліджень. Внесок сільськогосподарсь-

ких культур, худоби та аквакультури у забруднення 

води недостатньо відомий. Кількісна оцінка цих 

внесків є надзвичайно важливою для того, щоб уряд 

країни міг зрозуміти всю масштабність проблеми та 

розробити значущі та економічно ефективніші за-

ходи. Принцип "забруднювач платить" не може 

бути застосований, якщо джерело забруднення не-

зрозуміле. Для кращого розуміння впливу забруд-

нюючих речовин, необхідні постійні дослідження 

та моделювання, що підтримуються моніторингом 

якості води [6]. 

Значної уваги потребує детальне дослідження 

геосистеми річки Південний Буг у Вінницькій об-

ласті. Як відомо, це одна з найбільших річок Укра-

їни, яка є джерелом питної води, виробничих про-

цесів та використовується у різних галузях госпо-

дарства і рекреації. Тому вивчення якості вод даної 

річки, ступінь забрудненості, а також виявлення 

причин забруднення та їх ліквідація – є основним 

для усунення негативних наслідків антропогенного 

впливу у межах басейну річки та її геосистеми.  

На основі досліджень попередніх років (2018-

2021рр., період зима-весна), було зосереджено 

увагу на тих ділянках досліджень басейну річки Пі-

вденний Буг, де показники забруднень були найви-

щими.  

Для здійснення початкових геоекологічних 

досліджень обрано точки відбору проб басейну рі-

чки Південний Буг у межах Вінницької області 

(рис.1).  

Вибір точок в саме таких місцях [2, 3] обумов-

лений використанням методики комплексних поль-

ових географічних досліджень (за З. Курловою) [4]. 

 
Рис. 1. Місця відбору проб річки Південний Буг та його приток 

 

Далі наведено діаграми порівняння забруднень 

у точках відбору по Вінницькій області за наступ-

ними показниками: забарвленість; каламутність; 

водневий показник рН; загальна жорсткість води; 

хлориди; сульфати; алюміній; мідь; марганець; мо-

лібден; нітрати; нітрити; аміак; поліфосфати; сухий 

залишок; залізо (рис. 2-17). 
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Рис. 2. Концентрація амонію, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 3. Концентрація аміаку, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 4. Водневий показник рН, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 
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Рис. 5. Забарвленість, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 6. Загальна жорсткість, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 7. Концентрація заліза, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 
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Рис. 8. Каламутність, період зима-весна 2018-2019 рр., 

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 9. Концентрація марганцю, період зима-весна 2018-2019 рр., 

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 10. Концентрація міді, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 
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Рис. 11. Концентрація молібдену, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 12. Концентрація нітратів, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 13. Концентрація нітритів, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 
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Рис. 14. Концентрація поліфосфатів, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 15. Концентрація сульфатів, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

 
Рис. 16. Сухий залишок, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

р. Соб (Гайсинський р-н)

р. Дохна (м. Бершадь)

р. Хвоса (смт Літин)

р. Рудка (Гайсинський р-н)

р. Удич (Теплицький р-н)

р. Соб (м. Гайсин)

р. Південний Буг (м. Хмільник)

р. Південний Буг (м. Ладижин)

р. Південний Буг (м. Вінниця, проба 1)

р. Південний Буг (м. Вінниця, проба 2)

Концентрація поліфосфатів, мг/дм3

2018-2019 рр 2020-2021 рр

0 10 20 30 40 50 60

р. Соб (Гайсинський р-н)

р. Дохна (м. Бершадь)

р. Хвоса (смт Літин)

р. Рудка (Гайсинський р-н)

р. Удич (Теплицький р-н)

р. Соб (м. Гайсин)

р. Південний Буг (м. Хмільник)

р. Південний Буг (м. Ладижин)

р. Південний Буг (м. Вінниця, проба 1)

р. Південний Буг (м. Вінниця, проба 2)

Концентрація сульфатів, мг/дм3

2018-2019 рр 2020-2021 рр

0 100 200 300 400 500 600 700

р. Соб (Гайсинський р-н)

р. Дохна (м. Бершадь)

р. Хвоса (смт Літин)

р. Рудка (Гайсинський р-н)

р. Удич (Теплицький р-н)

р. Соб (м. Гайсин)

р. Південний Буг (м. Хмільник)

р. Південний Буг (м. Ладижин)

р. Південний Буг (м. Вінниця, проба 1)

р. Південний Буг (м. Вінниця, проба 2)

Сухий залишок, мг/дм3

2018-2019 рр 2020-2021 рр



The scientific heritage No 70 (2021) 17 

 
Рис. 17. Концентрація хлоридів, період зима-весна 2018-2019 рр.,  

та період зима-весна 2020-2021 рр. 

 

За отриманими результатами ми бачимо, що є 

істотні відмінності між показниками у різні пері-

оди. Так, вміст алюмінію у період досліджень 2018-

2019 рр. є більшим, ніж за період досліджень 2020-

2021 рр. Проте, на всіх ділянках досліджень пере-

вищень ГДК не спостерігається. 

Вміст аміаку сягає великих значень у точці ві-

дбору в р. Хвоса (смт Літин), у період 2018-2019 рр. 

показник сягав 5,99 мг/дм3, тоді як у 2020-2021 рр. 

– 4,76 мг/дм3. Обидва значення перевищують ГДК 

(табл. 1) [1]. Також наявне перевищення у точках 

відбору за період досліджень 2020-2021 рр.: р. Ру-

дка (Гайсинський р-н) – 0,62 мг/дм3; р. Удич (Теп-

лицький р-н) – 2,08 мг/дм3; р. Соб – 2,19 мг/дм3; р. 

Південний Буг (м. Хмільник) – 0,89 мг/дм3 (за ми-

нулий період досліджень – 1,9 мг/дм3); р. Півден-

ний Буг (м. Вінниця) – 1,33 мг/дм3 (за минулий пе-

ріод досліджень – 2,47 мг/дм3.). 

Водневий показник рН у всіх точках відбору в 

межах норми. 

Забарвленість коливається від 20 до 48 граду-

сів. Бачимо, що за перший період відбору проб, по-

казники мали більшу забарвленість, порівняно з 

другим періодом досліджень. 

Загальна жорсткість також відрізняється. За 

2018-2019 рр. перевищення були у таких точках ві-

дбору: р. Південний Буг (м. Хмільник) – 7,1 мг/дм3; 

р. Південний Буг (м. Вінниця) – 8,1 мг/дм3. За пе-

ріод 2020-2021 рр. перевищення ГДК виявлено у та-

ких точках: р. Дохна (Бершадський р-н) – 10,5 

мг/дм3; р. Хвоса (смт Літин) – 8,3 мг/дм3; р. Удич 

(Теплицький р-н) – 7,8 мг/дм3. 

Концентрація заліза за другий період дослі-

джень перевищила показники за попередній. Пере-

вищення ГДК не спостерігалося. 

Каламутність перевищує значення ГДК на всіх 

точках відбору за обидва періоди досліджень. 

Вміст марганцю, міді, молібдену, поліфосфа-

тів, сульфатів та сухого залишку не перевищує 

ГДК, проте за другий період досліджень концент-

рація даних елементів збільшилась. 

Нітрати містяться у надзвичайно великій кіль-

кості у р. Дохна (м. Бершадь), що було виявлено у 

перший період досліджень 2018-2019 рр., Порів-

няно з іншими пробами висока концентрація нітра-

тів також спостерігається у р. Хвоса (Гайсинський 

р-н), р. Південний Буг (м. Вінниця). Проте значення 

в межах норми ГДК. За другий період досліджень 

було виявлено зростання даного хімічного елеме-

нту у пробах води. 

Виявлений вміст нітритів за перший період до-

сліджень перевищує ГДК у таких пробах: р. Півден-

ний Буг (м. Ладижин) – 1,108 мг/дм3; р. Південний 

Буг (м. Вінниця) – 0,91 мг/дм3; р. Соб (Гайсинський 

р-н) – 1,32 мг/дм3. За другий період: р. Соб (Гайси-

нський р-н) – 1,34 мг/дм3; р. Південний Буг (м. Хмі-

льник) – 0,59 мг/дм3; р. Південний Буг (м. Ладижин) 

– 1,1 мг/дм3; р. Південний Буг (м. Вінниця) – 1,57 

мг/дм3. 

Концентрація хлоридів в межах ГДК, проте у 

відібраній пробі на р. Південний Буг (м. Вінниця) 

виявлено найбільший їх вміст – 47,03 мг/дм3. 

Таблиця 1  

ГДК забруднюючих речовин 

Показник ГДК речовин 

Запах  

при t 20 0С, бали 
< = 2 

Запах  

при t 60 0С, бали 
< = 2 

Забарвленість, градуси < = 20 

Каламутність, НОК < = 1 

Водневий показник, (рН) 6,5-8,5 

Жорсткість загальна, ммоль/дм3 < = 7,0 (10) 

Хлориди, мг/дм3 < = 250 
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р. Південний Буг (м. Вінниця, проба 2)

Концентрація хлоридів, мг/дм3

2018-2019 рр 2020-2021 рр
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Сульфати, мг/дм3 < = 250  

Алюміній, мг/дм3 < = 0,2 

Мідь, мг/дм3 < = 1,0 

Марганець, мг/дм3 < = 0,05 

Молібден, мг/дм3 < = 0,07 

Нітрати, мг/дм3 < = 50,0 

Аміак, мг/дм3 < = 0,5 

Поліфосфати, мг/дм3 < = 3,5 

Сухий залишок, мг/дм3 < = 1000 

Залізо, мг/дм3 < = 0,2 

Нітрити, мг/дм3 < = 0,5 

 

Нітрати є найпоширенішим хімічним забруд-

нювачем у підземних водоносних пластах світу. В 

Європейському Союзі 38 % водних об’єктів зазна-

ють значного тиску через забруднення сільським 

господарством, оскільки спостерігається посилене 

збільшення стоку осадів та засолення підземних 

вод, що є також проблемою. Дані речовини 

містяться як у синтетичних добривах, так і в ор-

ганічних (гної). Вони є поживними речовинами, од-

нак у всьому треба мати міру, адже у великих кіль-

костях вони можуть стати небезпечними. Головним 

шляхом, через який нітрати потрапляють до ба-

сейну Південного Бугу, є їх змив водою з полів і 

ферм. Це пояснюється близькістю розташування до 

них річок. Надлишок азоту та фосфатів може вими-

ватися в підземні води або переміщуватися поверх-

невим стоком у водні шляхи. Фосфат не настільки 

розчинний, як нітрати та аміак, але і має тенденцію 

адсорбуватися на частинках ґрунту та потрапляти у 

водні об’єкти через ерозію ґрунту. 

Велику шкоду спричиняє забруднення вод ме-

талами. Разом з іншими факторами великі наванта-

ження поживними речовинами можуть спричинити 

евтрофікацію озер, водойм, ставків та прибережних 

вод, що призводить до цвітіння водоростей, які при-

гнічують інші водні рослини та тварин [7].  

Основними джерелами потрапляння забрудни-

ків до водних ресурсів є ПРАТ «Птахокомбінат 

«Бершадський», Бершадський спиртовий завод, Ла-

дижинська ТЕС тощо. Тобто основним фактором 

забруднення Південного Бугу є бездумна господар-

ська діяльність людини, оскільки притоки Півден-

ного Бугу здебільшого протікають поблизу сільсь-

когосподарських угідь та різноманітних промисло-

вих комплексів. 

Моніторинг та моделювання є важливими ви-

дами діяльності. Необхідний моніторинг для визна-

чення стану ферм та водних шляхів та кількісної 

оцінки навантажень, що досягають водних об’єктів 

(тиску). Існуючі наслідки часто можна виміряти 

безпосередньо, але моделювання потрібно для про-

гнозування їх природи та тяжкості в майбутньому. 

Дані необхідні для калібрування моделювання клю-

чових процесів та результатів. Моделі, а також еко-

номічні інструменти, розроблені в екологічній еко-

номіці, можуть допомогти в оцінці витрат на пом'я-

кшення наслідків [5, с. 789–803]. 

Тому необхідним є проведення наступних ви-

мірювань та накопичення даних по забрудненню та 

антропогенній трансформації геосистеми річки Пі-

вденний Буг для моделювання та прогнозування на-

слідків у майбутньому з метою розроблення заходів 

охорони водних об’єктів, які входять до басейну рі-

чки. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены три варианта выхода на закон Стефана – Больцмана в его записи с участием 

гравитационной постоянной. При проведении мысленного космологического эксперимента наряду с вы-

ходом на закон Стефана – Больцмана установлен закон падения температуры во Вселенной. Показано, что 

закон Стефана – Больцмана и планковские единицы имеют непосредственное отношение к описанию рас-

ширения Вселенной с охлаждением. Отмечена необходимость проведения дальнейших исследований. 

Abstract 
The paper considers three options for applying the Stefan-Boltzmann law in its recording with the participa-

tion of the gravitational constant. When conducting a mental cosmological experiment, along with the access to 

the Stefan – Boltzmann law, the law of temperature drop in the Universe is established. It is shown that the Stefan 

– Boltzmann law and Planck units are directly related to the description of the expansion of the Universe with 

cooling. The need for further research is noted. 

Ключевые слова: модель Вселенной, реликтовое излучение, абсолютно черное тело, закон Стефана 

– Больцмана, планковские единицы, свойства Вселенной. 

Keywords: model of the Universe, relict radiation, absolutely black body, Stefan – Boltzmann law, Planck 

units, properties of the Universe. 

 

«Данные современных экспериментов накап-

ливаются автоматически… Вполне возможно, 

что в таких данных кроется много ответов 

на загадки природы, даже если пока мы и 

не прочитали их как следует» 

Роджер Пенроуз 

 

Изучение изменчивости космологической кар-

тины мира относится к числу актуальных задач со-

временного естествознания. Исторически первые 

попытки на этом пути, как и в случае установления 

физического закона (уравнения) Стефана – Больц-

мана, были предприняты в связке «учитель – уче-

ник». Математик и геофизик А.А. Фридман (1922 

г.), исследуя мировые уравнения А. Эйнштейна, 

теоретически предсказывает, что не стационар-

ность Вселенной следует отнести к числу ее базо-

вых свойств (причем в начале расширения объем-

ная плотность массы ρ нашей Вселенной была не-

вообразимо большой). В 1940 – е годы геометрия и 

динамика Фридмана дополняется идеями ядерной 

физики и термодинамики [1]. Г.А. Гамов уточняет 

теоретическую модель эволюции Вселенной. Он 

допускает: в глубинном прошлом изучаемая си-

стема была не только весьма плотной, но и горячей 

и в ней были возможны ядерные реакции [2]. Гамов 

(с опорой на аналитические решения общей теории 

относительности, а также на закон Стефана – Боль-

цмана) выходит на уравнение адиабаты газа фото-

нов: 𝑇𝑉𝛾−1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а далее при величине показа-

теля адиабаты γ = 
4

3
 и на закон падения температуры 

на адиабатном режиме расширении Вселенной [1]: 

T ∝  
1

𝑅
 .    (1) 

Из соотношения (1) следует вывод: по мере ро-

ста эквивалентного радиуса R Вселенной ее темпе-

ратура T понижается, или, иными словами, наша 

Вселенная расширяется с охлаждением.  

Вместе с тем, для Вселенной, заполненной из-

лучением, общая теория относительности сов-

местно с уравнением Стефана – Больцмана дает ре-

шение [3, с. 113]: 

T = (
45ℎ3𝑐5

32𝜋3𝐺𝑘𝐵
4 𝑓

)
1/4

1

𝑡1/2 .   (2) 

Здесь t – космологическое время, f – безразмер-

ный множитель, который по Девису принимает «во 
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внимание, что может существовать несколько ви-

дов излучения», а также мировые константы: c – 

скорость света в вакууме, G – гравитационная по-

стоянная, h – постоянная Планка и 𝑘𝐵 - постоянная 

Больцмана. Обычно полагают, что в (2) f = Q - это 

число типов частиц в первичной плазме, причем с 

количеством Q связывается темп остывания Все-

ленной. Вместе с тем, в литературе при f = 1 выра-

жение (2) порой называется законом падения тем-

пературы во Вселенной для ранней эпохи ее расши-

рения. 

Однако наибольший интерес все же представ-

ляют экспериментальные данные. Можно вспом-

нить слова Марка Твена, сказанные им 146 лет 

назад: «В науке есть что – то обворожительное. 

Вкладываешь в неё пустячный факт, а получаешь 

на сей счет целый ворох соображений». У. Фаулер 

[4, с. 6] в изречении Марка Твена видит «вызов экс-

периментатору. Тот должен стараться, чтобы рас-

крываемые им факты природы не были «пустяш-

ными». Применительно ко Вселенной к настоя-

щему времени установлено шесть важных 

экспериментальных наблюдений: 

а) Исследование спектральных линий звезд по-

казывает, что наблюдаемая Вселенная в среднем 

обладает единым химическим составом; заметно 

преобладают водород и гелий. 

б) В спектрах элементов далеких галактик об-

наруживается систематическое смещение в сто-

рону красной части. Величина этого смещения воз-

растает по мере удаления галактик от наблюдателя. 

в) Измерение радиоволн, приходящих из кос-

моса в сантиметровых и миллиметровых диапазо-

нах указывает на то, что космическое пространство 

равномерно и изотропно заполнено слабым фоно-

вым электромагнитным излучением. Спектральная 

характеристика так называемого реликтового излу-

чения соответствует тепловому излучению абсо-

лютно черного тела с температурой 𝑇𝑛, близкой к 

абсолютному нулю: 𝑇𝑛 = 2,725 ± 0,002 K (с дове-

рительной вероятностью 95%) [5]. Согласно совре-

менным наблюдениям для электромагнитного из-

лучения объемная плотность энергии 𝑢𝜀𝑛 и объем-

ная концентрация фотонов 𝑛𝜀𝑛 порядка 

𝑢𝜀𝑛 = 
𝑈𝜀𝑛

𝑉
= 10−14 Дж м3⁄  [3] и 𝑛𝜀𝑛 = 

𝑁𝜀𝑛

𝑉
 = 4,5 ∙

108м−3 [6]. (3) 

г) По астрономическим наблюдениям, крупно-

масштабное распределение галактик соответствует 

для барионного вещества (для газа барионов): 

𝑢𝑏𝑛 = 
𝑈𝑏𝑛

𝑉
= 10−11 Дж м3⁄  [3] и 𝑛𝑏𝑛 = 

𝑁𝑏𝑛

𝑉
 = 

0,3 м−3 [6]. (4) 

д) Современная величина барион – фотонного 

отношения 𝜂𝑛 имеет «исчезающе малое значение» 

[5, c. 203]: 

𝜂𝑛 = 
𝑁𝑏𝑛

𝑁𝜀𝑛
 = 5∙ 10−10.    (5) 

е) Анализ процессов радиоактивного распада в 

метеоритах показывает, что некоторые из компо-

нентов должны были возникнуть от 14 до 24 мил-

лиардов лет тому назад [6].  

Перечисленные факты установлены на основе 

большого количества измерений и заслуживают 

полного доверия. Первое из отмеченных выше 

наблюдений в целом подтверждает результаты рас-

чета ядерных реакций применительно к ранней 

Вселенной, Как известно, согласие предсказаний 

теории первичного нуклеосинтеза с наблюдениями 

(по обилиям 𝐻2, 𝐻𝑒3, 𝐻𝑒4) является одним из крае-

угольных камней, на которых покоится модель го-

рячей Вселенной. Второе из наблюдений – п. б) - 

интерпретируется в пользу космологического рас-

ширения Вселенной. Третье из наблюдений – п. в) - 

считается [7, с. 9] решающим тестом для модели 

Вселенной, которая расширяется с охлаждением. 

Четвертое из утверждений – п. г) - по данным ра-

боты [6] представляет собой экстраполяцию всего 

накопленного астрономией опыта. То же самое 

можно отметить и в отношении пятой (добавленной 

нами выше в общий перечень [6]) позиции – п. д). 

Шестое из отмеченных выше экспериментальных 

наблюдений – п. е) - накладывает ограничение на 

расчетную величину возраста 𝑡𝑛 нашей Вселенной. 

Естественно возникает вопрос: является ли приве-

денный выше перечень опытных фактов оконча-

тельно сформированным, или он может быть до-

полнен новыми объективными свидетельствами в 

пользу космологической модели Вселенной, рас-

ширяющейся с охлаждением? 

Как известно, чернотельному фотонному излу-

чению отвечает формула Планка [8]: 
𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 =  

8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3

1

еℎ∙𝜈 𝑘𝐵∙𝑇⁄ −1
 ,   (6) 

из которой закон (уравнение) Стефана – Боль-

цмана [3, 5]: 

𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
=  ɑ ∙ 𝑇4 =

8𝜋5𝑘𝐵
4

15𝑐3ℎ3 𝑇4,  (7) 

где ɑ - постоянная плотности излучения, выте-

кает как следствие. Можно полагать, что наличие 

трех фундаментальных постоянных: c, h и 𝑘𝐵 в од-

ной формуле (7) не случайно.  

Существенно то, что реликтовое излучение 

имеет непосредственное отношение к абсолютно 

черному телу, которому отвечает закон Стефана - 

Больцмана (7). Обращаем также внимание на есте-

ственную связку мировых констант: c, G, h и 𝑘𝐵 и 

наряду с планковскими единицами 

- энергии 𝑈𝜀𝑝𝑙 = (
ℎ∙𝑐5

𝐺
)

1/2

= 109 Дж,  (8) 

- объема 𝑉𝑝𝑙 = 𝐿𝑝𝑙
3 = (

ℎ∙𝐺

𝑐3 )
3/2

= 10−105м3, (9) 

- температуры 𝑇𝑝𝑙 = (
ℎ∙𝑐5

𝑘𝐵
2 ∙𝐺

)
1/2

= 1032K (10) вы-

деляем известное пожелание, а также три фраг-

мента научного поиска. 

Фрагмент первый. Принимаем во внимание 

физический смысл уравнения Стефана – Больц-

мана: 𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
 ∝  𝑇4, а также, как полагаем, его 

объективную предпосылку: 𝑢𝜀𝑝𝑙 = 
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
 ∝  𝑇𝑝𝑙

4 . Делим 

первое из выражений на второе, выходим на закон 

Стефана – Больцмана в его космологическом при-

ложении [9 – 11 и др.]: 

𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
=  

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

,   (11) 

или в виде функции, представляющей собой 

следующую комбинацию безразмерных планков-

ских величин: 
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𝑈𝜀

𝑈𝜖𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙

𝑉
 (

𝑇𝑝𝑙

𝑇
)

4

 = 1,   (12) 

или в виде равенства  
𝑈𝜀

𝑉∙𝑇4 = 
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙∙𝑇𝑝𝑙
4  ,   (13) 

как связи, объективно существующей в окру-

жающем нас мире. Из формул (11) – (13) ясен кос-

мологический смысл уравнения Стефана – Больц-

мана: объемная плотность энергии газа фотонов, 

выраженная в безразмерных единицах М. Планка, 

равна четвертой степени температуры Вселенной, 

которая принята в тех же единицах. Если следовать 

формулам (11) - (13), то можно прийти к суждению 

о том, что электромагнитное поле Вселенной воз-

никает по завершению эпохи Планка на планков-

ский момент времени 𝑡𝑝𝑙 = (
ℎ∙𝐺

𝑐5 )
1/2

= 10−43c. Ис-

точник энергии для появления ныне реликтовых 

фотонов в количестве 𝑁𝜀𝑛 ~ 1090 следует искать 

вне объема 𝑉𝑝𝑙  планковской Вселенной. 

В уравнение Стефана – Больцмана (13) наряду 

с температурой T Вселенной входят ее объем V и 

энергия газа фотонов 𝑈𝜀. Величину последней 

можно оценить через «характерную энергию фо-

тона»: 𝑈𝜀
(1)

=  𝑘𝐵 ∙ 𝑇 [12, с. 81] и количество фото-

нов 𝑁𝜀 по формуле 𝑈𝜀 = 𝑘𝐵𝑇𝑁𝜀. Тогда из (13) имеем 
𝑘𝐵𝑇𝑁𝜀

𝑉𝑇4  = 
𝑘𝐵𝑁𝜀

𝑉𝑇3  = 
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙∙𝑇𝑝𝑙
4  ,   (14) 

а следовательно, и уравнения 

V𝑇3 = 𝑁𝜀𝑉𝑝𝑙𝑇𝑝𝑙
3 = const,   (15) 

R = 𝑁𝜀
1/3

𝐿𝑝𝑙
𝑇𝑝𝑙

𝑇
= const,   (16) 

где 𝐿𝑝𝑙 - планковская длина, величина которой 

впечатляет: «…планковская длина – она в 1020 раз 

меньше диаметра ядра атома водорода» [13].  

Уравнения в физике – это тоже текст, несущий 

немалую смысловую нагрузку. Важное сочетается 

с информативными формулами. Не сложно заме-

тить, что в частном случае, когда 𝑁𝜀 = const, из (16) 

соотношение (1) вытекает как следствие. И в этом 

нет ничего удивительного, поскольку в космологи-

ческой истории расширяющейся с охлаждением 

Вселенной действительно был период, когда ее 

объем наполнялся ныне реликтовыми фотонами. 

Фрагмент второй. В согласие с размерностью 

мировых констант с, h и 𝑘𝐵 принимаем 

с = 
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
 ; h = 𝑈𝑝𝑙𝑡𝑝𝑙 и 𝑘𝐵 =  

𝑈𝑝𝑙

𝑇𝑝
 .  (17) 

При этом аналитическое выражение для посто-

янной плотности излучения ɑ принимает вид 

ɑ =
8𝜋5𝑘𝐵

4

15𝑐3ℎ3 =  (
𝑈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
)

4
1

(
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
)

3

(𝑈𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙)
3
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

1

𝑇𝑝𝑙
)

4

, (18) 

что - при наличии (7) - вновь обеспечивает вы-

ход на формулу (11):  

𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
=  

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

. 

Обратим внимание на пожелание: Рассуждая 

об отношении к природе, Р. Фейнман [14] отмечает, 

что «угадывание уравнений может быть наилуч-

шим способом получения законов для тех областей 

физики, которые еще мало изучены», а также реко-

мендует: «И если наука должна двигаться вперед, 

то что нам действительно необходимо, так это воз-

можность экспериментировать, честность в сооб-

щениях о результатах, - о них нужно сообщать, не 

обращая внимание на то, какими их кто – то хотел 

бы видеть, - и наконец, и это очень и очень важно, 

умение разумно интерпретировать результаты». 

Вместе с тем, из работы [15, c. 4] мы узнаем: «Но-

вые уравнения нельзя просто математически выве-

сти из старых. Их нужно придумать, основываясь 

на новых физических идеях и/или результатах экс-

периментов (иногда необходим новый взгляд, но-

вая интерпретация уже известных данных)». 

Фрагмент третий. С нашей точки зрения, для 

целей космологии особый интерес представляет 

простейший мысленный космологический экспери-

мент [10]. Проведение данного эксперимента не 

требует каких – либо затрат, но обстоятельства 

складываются столь удачно, поскольку представля-

ется возможным реализовать выход как на извест-

ные, так и на новые результаты. Обратимся к одно-

родной и изотропной Вселенной и воспользуемся 

методическим приемом, который себя надежно за-

рекомендовал при эмпирическом поиске таких га-

зовых законов как закон Бойля – Мариотта, закон 

Гей – Люссака и закон Шарля. Сопоставляем чис-

ловые значения величин, отвечающих планков-

скому (pl) и настоящему (n) состояниям Вселенной. 

Принимаем 𝜓𝜀𝑛 = 
𝑢𝜀𝑛

𝑇𝑛
 и 𝜓𝜀𝑝𝑙 =  

𝑢𝜀𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
 , вычисляем без-

размерные планковские величины 
𝜓𝜀𝑛

𝜓𝜀𝑝𝑙
 , 

𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
 , 

𝑡𝑛

𝑡𝑝𝑙
 , вы-

ходим на равенство 10−2/3 (
𝜓𝜀𝑝𝑙

𝜓𝜀𝑛
 )

1/9

= 

10−2/3 (
𝑇𝑝𝑙

𝑇𝑛
 )

1/3

=  10−1/3 (
𝑡𝑛

𝑡𝑝𝑙
)

1/6

=  1010, что - в 

конечном итоге при переходе к текущим значениям 

величин - обеспечивает выход на 

- уравнение Стефана – Больцмана (11): 

𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
=  

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

, 

− уравнение обратного корня  

 𝑇 = 
𝑇𝑝𝑙

𝑓1/4 (
𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

1/2

,   (19) 

 − уравнение для объемной плотности энергии 

Х – скрытой составляющей материи Вселенной 

𝑢х =  
𝑈х

𝑉
= 𝑓𝑢𝜀 =  

𝑈х𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

.  (20) 

Уравнения (2) и (19) равносильны, они отве-

чают глубинному проявлению связей в природе, но 

явный вид функции f, которая изменяется в преде-

лах 𝑓𝑝𝑙 = 1 ≤ 𝑓 ≤ 𝑓𝑛, еще только предстоит устано-

вить. Уравнение (20) не подтверждено результа-

тами астрономических измерений. Широко обсуж-

даемая в литературе невидимая, «скрытая» от 

наблюдений масса материи Вселенной в наши дни 

не идентифицирована. В (20) мы видим индикатор 

пропорциональности: 𝑢х =  𝑓𝑢𝜀, что также не из-

вестно. 

В построениях первого, второго и третьего 

фрагментов предполагается знание закона Стефана 

– Больцмана (7). В каждом из трех рассмотренных 

выше случаев реализован выход на уравнение в 

планковских единицах. Это характерно [16] для 
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многих уравнений, с которыми космологи рабо-

тают при описании ранней Вселенной (то есть в ин-

тервале времени от 10−43с до 3 минут от начала ис-

тории [17]). Но в планковских единицах записано 

уравнение (7), которое имеет статус закона физики. 

Это отвечает суждению Макса Планка [18] о том, 

что предлагаемые им в 1899 – 1900 гг. естественные 

единицы измерения сохраняют «свое значение для 

всех времен и для всех культур, в том числе и вне 

земных…пока справедливы законы тяготения, … и 

пока остается неизменной скорость света в ваку-

уме». 

Закон Стефана - Больцмана (7) является про-

дуктом строгой теории и отвечает критерию адек-

ватности. В записи с участием гравитационной по-

стоянной данный закон отличается повышенной 

информативностью. На наш взгляд, он 

- позволяет взглянуть на движение/поведение 

Вселенной, скажем так, с позиции наблюдателя, от-

слеживающего исходное развитие, формирование, 

сохранение физических полей и структур по мере 

роста объема мира, и которого на первых порах 

вполне устраивают средние числовые значения фи-

зических величин 𝑢𝜀, T и др., 

- содействует установлению соотношений 

между большим числом величин (3) – (5) и др., а 

также выявлению соответствующих закономерно-

стей, 

- выступает исходным пунктом на пути «уга-

дывания» физической картины изменяющейся Все-

ленной, 

- дает представление об общих закономерно-

стях эволюции Вселенной. 

Для периода 𝑡𝑝𝑙 =  10−43𝑐 ≤  𝑡 ≤  𝑡𝑛 из ана-

литических выражений (11) – (13) физического за-

кона чернотельного излучения (7) однозначно, 

четко и ясно видны контуры изменчивости фраг-

мента физической картины мира: энергия газа фо-

тонов 𝑈𝜀, объем V Вселенной и температура фотон-

ного излучения T соответственно изменяются в 

естественных пределах: 

𝑈𝜀𝑝𝑙 =  109Дж ≤  𝑈𝜀  ≤  𝑈𝜀𝑂 =  𝑈𝜀𝑛;  (21) 

𝑉𝑝𝑙 =  10−105 м3  ≤  𝑉 ≤  𝑉𝑛 ;   (22) 

𝑇𝑝𝑙 =  1032 K ≥ T ≥ 𝑇𝑛 = 2,725 K.  (23) 

Полученный результат согласуется с измеряе-

мыми проявлениями устройства Вселенной, обоб-

щая их. 

Автор теории нестационарной Вселенной А.А. 

Фридман [19, c. 6] отмечает: «Мир, схематическая 

картина которого создается принципом относи-

тельности, есть мир естествоиспытателя, есть сово-

купность лишь таких объектов, которые могут быть 

измерены или оценены цифрами…». При величи-

нах 𝑁𝜀𝑛 = 1090, 𝐿𝑝𝑙 = 10−35м, 𝑇𝑝𝑙  = 1032 K и 𝑇𝑛 =

2,73 K по уравнению (16) имеем величину среднего 

радиуса 𝑅𝑛 современной Вселенной порядка 𝑅𝑛 = 

3,6 ∙ 1026м. Согласуется ли данный результат с из-

вестными количественными оценками? Да, согла-

суется: Из работы [20] мы узнаем, что наблюдаемая 

Вселенная имеет диаметр 𝐷𝑛 порядка 93 миллиар-

дов световых лет, один световой год – это 9,46∙
1015м, а не сложный подсчет дает близкую к нашей 

величину 𝑅𝑛 = 
𝐷𝑛 

2
 = 

93∙109∙9,461015

2
 = 4,4∙ 1026 м. На 

мгновение рекомбинации (при 𝑇𝑒𝑞  = 4∙ 103 K [5]) 

вычисляем 𝑅𝑒𝑞 = 2∙ 1023 м, для окончания эпохи 

термоядерных реакций (при 𝑇𝑂  = 109 K [21, с. 613]) 

𝑅𝑂 = 1018 м. Как видим, по мере погружения во все 

более горячее космологическое прошлое объем 

Вселенной понижается, причем количественной 

оценке на этом пути способствует высокая инфор-

мативность закона (уравнения) Стефана – Больц-

мана.  

Физический закон, согласно которому плот-

ность энергии излучения строго пропорциональна 

четвертой степени температуры, эмпирически от-

крыт Й. Стефаном (1879 г.), теоретически выведен 

Л. Больцманом (1884 г.), прошел многократную 

подтверждение и распространяется только на абсо-

лютно черное тело. Выше речь идет о возможном 

описании поведения Вселенной с учетом того до-

стоверно установленного факта, что спектр релик-

тового излучения, регистрируемого в ближнем к 

Земле космосе, представляет собой спектр излуче-

ния абсолютно черного тела. Эпиграф принят со-

гласно работе [21, с. 848]. 
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Abstract 

Sedimentation changes processes of filtration in the membrane filters. There is a mathematical model that 

includes both filtration and sedimentation. The article represents some analytical formulas that are useful for the 

further investigation. 

Keywords: filtration, sedimentation. 

 

Introduction 

Membrane filters are widely used to filter macro-

particles, microparticles, nanoparticles and molecules. 

The article [3] represents a mathematical model of fil-

tration including growth of sediments on the filter 

walls. Taking into account the growth of sediments is 

important because small filtering apertures can be 

closed much earlier than they catch any particle. In-

creasing of liquid velocity decreases the average time 

of catching the particle by the aperture if there is no 

sedimentation. If there is sedimentation, its velocity in-

creases because the layer of almost immobile liquid 

near the walls becomes thinner. It worth to investigate 

is it possible that sedimentation will more probably 

close the aperture before catching a particle if the liquid 

flow is faster [4]. 

Description of the problem 

Dynamics of decrease of the filtering aperture ra-

dius follows the system of the ordinary differential 

equation and the algebraic equation [3], [4]: 
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where R – radius of the aperture, R0 – radius of the 

aperture at t=0, c – concentration of substance near the 

walls of the aperture, c0 – concentration of substance in 

the center of the aperture, K – velocity of sedimentation 

chemical reaction, D – diffusion coefficient, v – flow 

velocity in the center of the aperture [3] 
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  for n=1,  (2) 

 

n – number of sediment molecules appearing in a 

single reaction, kR – real number depending on molar 

masses, densities, etc. All the numbers are positive and 

n is natural. 

If the aperture is in some box of the square Sb and 

perimeter Pb [3], [2], p is an absolute value of the pres-

sure gradient along the box and the membrane is thin 

then [3] 
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where μ – dynamical viscosity, F – flow through 

the aperture. The more precious variant is 
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If p is an absolute value of the pressure gradient 

along the aperture then 
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Probability that the aperture will filter a particle 

before closing by sediments is 
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where N – concentration of the particles, R(t1)=0, 

q – probability that the particle will stop in the aperture 

[3] 
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where l>2R0 – length of the particle. The more 

simple approximation is [4] 
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If the derivative of (6) or (8) on p is positive 
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then increasing of the flow speed leads to the bet-

ter use of filtering apertures. It is interesting if this de-

rivative can be negative. In this case, increasing of the 

flow can cause so fast growth of sediments that many 

apertures will disappear before catching a particle. 

Properties of the equation for c 

Some properties of the algebraic equation of (1) 

worth collecting. The first three properties are simple 

consequences of [3]. 

Proposition 1. There exists a unique solution c for 

n=1 that belongs to the interval 
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Proposition 2. This and only this solution is phys-

ically sensible for n=1. 

Proposition 3. The derivative vc  is positive. 

It is possible to find c and vc  numerically. But for 

n=1 Cardano formulas for solutions of cubic equations 

are applicable. To keep the notation for these formulas 

from [1] and letters for the article the overlines are pre-

sent here at all notations [1]. 

According to Cardano formulas the equation to 

solve is 
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The sign of Q  seems to be unknown from (12) but the investigation shows that 0Q  for the physically 

sensible values of v: 
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In spite of the discriminant of the quadratic polynomial P is positive the polynomial is negative for admissible 

values of parameters. Indeed, the physically sensible values of v are (2). Substitution of v=(KD)/(KR +D)+E, where 

0E , into P gives 
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Negativity of Q  simplifies the choice of cubic roots variants for A  and B  
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All the roots of the reduced equation 03  qypy  ( 3/acy  ) are real and different 
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Since 0Re A  one of the last two roots is negative. The other roots are positive and at least one of them 

gives positive c: 
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Choosing arbitrary admissible parameters for the 

second equation of (1) gives that (17) lies in the interval 

(10) and (18) does not. Since the physically sensible so-

lution exists, is unique and belongs to the set (10) this 

situation can change only if one root will leave the half-

open interval through the right bound and another root 

will simultaneously enter this half-open interval 

through the left bound. However, c→c0 only when 

v→∞ or D→∞, or R→0. So, the root can not leave that 

interval through the right bound. The fourth property is 

Proposition 4. Formula (17) is the physically sen-

sible solution for n=1. 

Conditions of negative derivative for linear ap-

proximation 

Since the element of integration in (8) 
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is nonlinear and t1 is unknown it is difficult to in-

vestigate the condition (9) analytically. But it is possi-

ble to investigate it in some vicinity of zero for linear 

approximation and some fixed t2<t1 
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This problem has practical usage because it is nor-

mal to change or wash filters before essential growth of 

sediments. Also, it can help to find parameters for (9). 

For (3) and (4) v is an independent on R variable, 

so, we obtain the condition for some function f at t=0 
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The function (22) and the condition (21) lead to 

the inequality in the case (3) 
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The function (23) and the condition (21) lead to 

the inequality in the case (4) 
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In the case of (5) p is an independent variable in-

stead of v. So, the condition 
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determines the negative derivative. 

The condition (27) and the function (28) lead to 

the inequality in the case (5) 
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There is an easy way to find a point on the bound-

ary hypersurfaces defined by (24), (26) and (29). It fol-

lows from 0)0( 
tR , 0vtR , 0ptR  and 

l2q2=l2-4R2. Firstly, it is possible to choose a large 

enough l to make the value in the second parentheses 

positive. Then it is possible to choose t2 to make all the 

expression equal to zero. Noting that vtpt RvRp   

we obtain the following proposition 

Proposition 5. Boundary surface defined by ine-

quality (9) for the function (8) is 
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where A=l2-4R2, vttv RvRB  , 
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It is also possible to choose small enough l>2R0 to 

make the value in the second parentheses of (24), (26) 

or (29) negative. It is sufficient conditions for inequal-

ities be false. 

Concerning the function (6) the condition (20) 

leads to the inequality 

0202 22 
pptvvt ftforftf

   
(33) 

)1ln(2 qvRf   for (3)     (34) 

)1ln(2 qrvRf   for (4)     (35) 
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)1ln(4 qpRf   for (5)     (36) 

 

Simplification gives the following conditions 
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In all three cases the necessary and sufficient condition for existence of t2>0 is negativity of the value in the 

first parenthesis. It is always possible to choose a large enough l that the value will be negative. Indeed, 
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So, the expression 
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decreases from +∞ to -∞ when q increases from 0 to 1. The same is for expression with 4ln(1-q). 

Proposition 6. Boundary surface defined by the inequality (9) for the function (6) is 

 

),(,
)1)1ln(2(

)1ln(2
02 




 ll

qqqB

qqR
t

v

 for (3),  (42) 

),(,
)]1()1ln()12(2[

)1ln(2
02 




 ll

qrqqrB

qqRr
t

v

 for (4),  (43) 

),(,
)1)1ln(4(

)1ln(2
02 




 ll

qqqB

qqR
t

v

 for (5)   (44) 

where 

 

)1,0(,
1

2
0

2

0

0 


 q
q

R
l ,    (45) 

5020.70236344,01)1ln(2 0000  qqqq  for (3),  (46) 

0)1()1ln()12(2 000  qrqqr  for (4),  (47) 

4650.51893600,01)1ln(4 0000  qqqq  for (5).  (48) 

 

Conclusion 

This article represents some propositions that are 

useful for investigation of the filtering dynamics. Sev-

eral kinds of filters and several approximations were 

under consideration. The problem that inspired the in-

vestigation was: is it possible that increasing of the flow 

velocity leads to decreasing of the filtering apertures 

usage. Nevertheless, the results are also applicable to 

the other investigations. Concerning the decreasing of 

the filtering apertures usage it needs further investiga-

tion, especially for n>1. 
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Abstract 

The article considers the peculiarities of the application of threshold methods at the stage of preliminary data 

processing. The concept of "computer vision" is defined and the directions of application of the latter are formed. 

It is noted that the constraint methods are divided into six groups based on the information controlled by the 

algorithm, in this work the main attention is paid to the threshold methods at the stage of pre-processing of graphic 

data as the main stage in the processing. It is emphasized that the threshold constraint is the simplest method of 

image segmentation. The stages of graphic data processing are shown and each of them is described. It is noted 

that a threshold constraint is the process of creating a black-and-white image from a grayscale image by setting 

those pixels to white that exceed the specified threshold, other pixels to black, and grayscale images with a thresh-

old value can be used to create binaries. images. A number of threshold methods used at the stage of pre-processing 

of graphic data are determined: the method of global threshold processing, the method of local threshold processing 

and the adaptive method of threshold processing. Each of the methods is described in detail and illustrated. The 

method of global threshold processing is based on the analysis of the image histogram. It is emphasized that the 

essence of global threshold processing is to divide the histogram of the image into two parts using a single global 

threshold. The method of local threshold processing is a logical continuation of the global threshold processing 

and is used mainly when the histogram is not amenable to separation within the application of the method of global 

threshold processing. It is emphasized that the adaptive algorithm of threshold processing is based on the idea of 

comparing the brightness levels of a pixel with the values of local averages calculated directly in its environment, 

ie in neighbors. The mathematical aspect of the methods implementation is given, their strengths and weaknesses 

are separated. 

Keywords: threshold method, processing, segmentation, pixel, graphic data, image, algorithm, automation. 

 

Problem statement. In today's world, humans 

have to rely more and more on machines, so that they 

are unable to cope with most of their current tasks. Be-

cause of this, various devices are being created that en-

hance or completely replace, in their focus, the human 

perceptual organs. Because of this, man, with the help 

of machines, is able to perceive not capable under nor-

mal conditions and to work under different conditions. 

One such device is computer vision. Computer vi-

sion is a field which includes methods of obtaining, 

processing, analyzing and understanding images. 

The relevance of the development of computer vi-

sion is that it opens up enormous opportunities in vari-

ous areas from automation of measurements and tech-

nical control to video surveillance and robot vision. 

In addition, it can be noted that computer vision is 

a branch of computer graphics and its development in 

applications in various areas of image processing and 

analysis. 

There are three classical problems as applied to 

graphics. The image synthesis problem involves ob-

taining an image from its description. The task of anal-

ysis consists in obtaining a description of a given im-

age. Finally, image processing tasks consist in obtain-

ing a new image based on the original image using the 

desired algorithm. Computer vision typically involves 

image processing and analysis. Image processing is 

based on segmentation, which is a preliminary step. 

Thresholding is the simplest method of image seg-

mentation. On a grayscale image, thresholding can be 

used to create binary images. Constraint methods are 

divided into six groups based on the information the al-

gorithm is guided by, this paper focuses on threshold-

ing methods in the preprocessing phase of the image 

data, as the main step in the processing. 

Analysis of recent research and publications. In 

recent years, a fairly large number of methods and al-

gorithms used in the preprocessing phase of graphical 

data has been created. 

O. A. Kobylin and I. S. Tworoshenko [1] disclosed 

the basic methods of digital image processing and pro-

vided examples of their practical application. The au-

thors described the basic concepts of digital image pro-

cessing, characteristics of the technical means of digital 

image processing, parametric and nonparametric meth-

ods of digital image classification, methods of filtering 

and restoration of images, methods of linear spatial in-

variant filtering and filtering in the spatial domain. 

The combined method for the solution of the im-

age processing problem was proposed by M.V. Vo-

loshin [2]. The scientist has analyzed the developed 

methods in terms of computational complexity when 

solving the practical problem of image processing and 

justified the necessity and advantages of using the new 

combined method of image processing developed by 

the author. 

Yu. A. Oleynik and D. A. Katyushchenko [3] de-

voted their work to the study of the development of 

methods for determining the weights of document at-

tributes when solving the problem of automatic classi-
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fication of textual information. Authors analyze influ-

ence of reduction of dimensionality of attributes of the 

document on work of the vector classifier. 

A. V. Mazurets, T. K. Skripnik and A. V. Izotov 

[4] proposed the facet method of image transformation 

using neural network recognition. The method of facet 

transformation of images consists in a programmatic 

change of the dimensionality of the input image and is 

intended for use in the process of pre-recognition pro-

cessing of images. 

D. V. Storozhik, A.V. Muravyov, A.G. Protasov, 

V.G. Bazhenov and G.A. Bogdan [5] investigated the 

possibilities of applying methods of complexing multi-

spectral images to improve the information content and 

quality of data processing results based on binary seg-

mentation. 

Among the foreign authors it is worth noting such 

works as: Guruprasad, Prathima, Kushal S Mahal-

ingpur, Manjesh.T.N [6], Bader, B. and Yan, J. [7], 

Caeiro, F. and Gomes, M. I. [8], Northrop, P. J. and 

Coleman, C. L. [9], Scarrott, C. and MacDonald, A. 

[10], Southworth, H. and Heffernan, J. E. [11], Thomp-

son, P.; Cai, Y.; Reeve, D. & Stander, J. [12] and others. 

However, given the described scientific achieve-

ments on the topic, the issues of revealing the specifics 

of threshold methods application at the stage of prelim-

inary processing of graphic data remain open and re-

quire detailed elaboration. 

Task definition. To reveal the peculiarities of 

threshold methods application at the stage of graphic 

data preprocessing. 

Presentation of the basic material of the study. 

Computer vision involves various steps, as shown in 

the flowchart. 

Image acquisition: Image acquisition is the crea-

tion of digital images of, for example, a physical scene 

or the internal structure of an object. 

Image preprocessing: The technique of enhancing 

data images, including removing low-frequency back-

ground noise, normalizing the image intensity of indi-

vidual particles, removing reflections, and masking 

parts of images. 

Image segmentation: The process of dividing a 

digital image into multiple segments (sets of pixels, 

also known as superpixels). The purpose of segmenta-

tion is to simplify and/or change the representation of 

an image to one that is more meaningful and easier to 

analyze. 

Object recognition: The task of searching for and 

identifying objects in a sequence of images or videos. 

 
Figure 1. The main stages of image processing 

 

Thres holding is the process of creating a black 

and white image from a grayscale image by setting ex-

actly those pixels in white whose value exceeds the 

specified threshold, other pixels in black. A grayscale 

image using thresholding can be used to create binary 

images. 

The task of image segmentation is usually applied 

at some stage of image processing in order to obtain 

more accurate and more convenient representations of 

this image for further work with it. 

There are many segmentation methods, and differ-

ent methods focus on different image partitioning prop-

erties. 

Threshold processing is one of the main methods 

of image segmentation, threshold processing is aimed 

at splitting the graphical data (image) into separate ar-

eas, each of which has its own level of brightness. 

In this case the image is processed pixel by pixel 

and the conversion of each pixel of the input image into 

the input image is determined from the ratio: 

 ,(1) 

where  – processing parameter, is called thresh-

old,  і  – the levels of initial brightness. Processing 

by pixels, the position of which in the image does not 

matter, is called dot processing [2]. Levels,  and  

play the role of labels. They are used to determine 
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whether the point in question is: before  or after  

type. Or they say , that  consisting of background 

points and  of points of interest. As a rule,  and 

 correspond to the levels of white and black. For sim-

plicity, further on, where it will occur, we will call clas-

ses  the object class, and the class  the back-

ground class. 

Naturally, segmentation can be not only binary, in 

which case there are more than two classes. In the latter 

case, the notion of "multilevel segmentation" arises. 

Formally this operation can be written as follows: 

,(2) 

where  – number of levels, and  – im-

age classes. 

Multilevel segmentation has prerequisites, the 

main of which is the need to have a brightness threshold 

for each individual class. This threshold is needed to 

separate classes from each other. 

Threshold  is often written as a function, has the 

form: 

,  (3) 

where  – image, а  – some feature of the 

point  of image, e.g., the average brightness in 

the neighborhood centered at this point. 

If the value of the threshold  depends only on , 

i.e., is the same for all points of the image, then such 

threshold is called a global threshold. If the threshold 

 depends on the spatial coordinates , then such 

threshold is called local. If  depends on a characteris-

tic , then such threshold is called adaptive. 

Thus, processing is considered global if it applies to the 

whole image, and local if it applies to some selected 

area [2]. 

In addition to the above distinctions of algorithms, 

there are many more methods. 

For today the most actual and such which con-

stantly develops are three basic threshold methods ap-

plied at a stage of preliminary processing of graphic 

data: 

1) Global threshold processing method; 

2) Local threshold processing method; 

3) Adaptive method of threshold processing. 

The method of global threshold processing is 

based on image histogram analysis. The essence of the 

global threshold processing is to divide the image his-

togram into two parts using a single global threshold  

The algorithm of the global thres holding method 

is shown in Fig. 2. 

The disadvantage of this algorithm is that the his-

togram rarely lends itself to simple division, and in 

most real-world images this approach does not give 

good results. A disadvantage of the histogram method 

in general is that there is no guarantee that pixels be-

longing to the same mode of brightness distribution lie 

side by side in the picture and form connected regions. 

Histogram by its structure does not contain characteris-

tics on the spatial arrangement of pixels. 

One of the varieties of methods based on histo-

gram analysis is the local threshold processing, but it 

differs significantly from the global algorithm, is more 

complex and gives better results. This method is a log-

ical continuation of global threshold processing and is 

used mainly when the histogram cannot be separated 

within the application of global threshold processing 

method. The main influence factors should be consid-

ered: illumination, noise, brightness in the picture. 
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Figure 2. Algorithm of Global Threshold Graphics Processing Method Implementation 

 

To solve this problem, the image is divided into 

some sub-sections, in each of which the corresponding 

threshold value is set, which is unique throughout the 

graphical data. Based on this, in addition to the correct 

setting of the threshold value, there is an additional 

problem, the problem of splitting the image into seg-

ments. So, the original image is divided into areas, as 

in figure 3. 

 
Figure 3. Partitioning the image into areas with the definition of the threshold value of each individual area 
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The principles for analyzing each area are as fol-

lows: 

 if there is no boundary between classes, the to-

tal area of separation necessarily has its own dispersion 

(i.e., brightness); 

 all areas through which the boundary of class 

H1 passes (and all pixels that contain class H1) are 

given their own variance; 

 in all areas from the previous paragraph the 

segmentation is performed with the threshold calcu-

lated according to the algorithm of implementation of 

the global threshold method of graphic data processing. 

Thus, the decision in choosing whether a pixel be-

longs to one of the classes depends on the spatial loca-

tion of this pixel. 

The disadvantage of this approach is a longer 

runtime compared to global thresholding and the ina-

bility to automatically select the exact parameters. 

However, with a reasonable choice of parameters, good 

results can be obtained. 

The advantage of the local threshold processing is 

that it is well suited for noisy images, for low brightness 

graphic data, as well as images that have a complicated 

structure, i.e., overlapping background and different 

color levels. 

The adaptive thresholding algorithm is based on 

the idea of comparing pixel brightness levels with val-

ues of local averages calculated directly in its environ-

ment, i.e., in its neighbors. Pixels are processed one by 

one. The intensity of each pixel is compared to the av-

erage brightness values in the dimension windows

 centered on the point . The 

scheme is shown in more detail in Figure 4. 

 

 
Figure 4. Direction of bypass of neighboring pixels 

 

Let a pixel  centered in this area have coordi-

nates . Then  is considered a pixel of the class 

, if it has a mark 0, and a pixel , if it has a mark 

1. That is  becomes a pixel  when for , 

where  condition is 

fulfilled: 

 ,  (4) 

where  and plays just the role of the threshold 

value, and the average local brightness, determined by 

the formula: 

 

where  – brightness at the point  with 

coordinates . 

In order to eliminate the errors of the usual thresh-

old transformation, it is obviously not possible to apply 

a global algorithm. Therefore, the following automatic 

and adaptive parameter determination is applied : 

1) let  – is a pixel of the image with coor-

dinates . In the window  

with the center in  the maximum and minimum 

brightness values are calculated: 

, (5) 

T

max
,

max ( , )
D a b D

f f i a j b
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. (6) 

2) the maximum and minimum brightness incre-

ments relative to the central pixel are calculated: 

,  (7) 

.  (8) 

3) the values of  and  are compared. 

If > , then the window 

 contains more local low bright-

ness’s. According to this  is chosen by the formula: 

,  (9) 

where  – some constant. 

4) if < , then the window 

 contains more local high 

brightness’s. And according to this the threshold  can 

be found by the formula: 

.  (10) 

The parameter  is a regularization pa-

rameter. As a rule, for most images this parameter is 

chosen to be equal . But if the image has very high 

noise and low contrast, then . 

In most cases, the parameters are usually set as fol-

lows: . 

This algorithm makes it possible to perform seg-
mentation for images containing noise, images with a 
complex background structure or low contrast, and with 
virtually no loss of useful information. 

Conclusions and prospects for further re-
search. The paper reveals the peculiarities of applica-
tion of thresholding methods at the stage of graphic data 
preprocessing. In the aforementioned graphical data 
preprocessing study, it was found that the global thresh-
olding method eliminates unnecessary and redundant 
image data, preserving only useful information, while 
the local thresholding method selects the optimal 
threshold value. The adaptive algorithm is not fully au-
tomatic, and hence makes it difficult for the user to op-
erate it at least if the user wants better results. The al-
gorithm is impractical to apply to relatively simple 
graphical data, with which the global algorithm will 
show maximum values. Thus, the adaptive thresholding 

algorithm is one of the robust methods used in the pre-
processing phase of graphical data of high complexity 
and pinch. 
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Abstract 
The paper considers methods for contactless mechanical stresses monitoring for cylindrical ferromagnetic 

products, absolute by amplitude and phase and compensatory by current and frequency. It is shown that compen-

satory monitoring methods using a parametric transducer significantly increase the sensitivity and can be used as 

the basis for constructing measuring instruments for load, forces, torsional shaft torque and other mechanical quan-

tities. 

Keywords: absolute and compensatory monitoring methods, magnetic permeability, electrical conductivity, 

mechanical stresses, parametric electromagnetic transducer. 

 

To date, methods and means for measuring me-

chanical stress, force, pressure and other physical and 

mechanical variables have been studied. These are 

mainly mechanical, tensoresistive and magnetoelastic 

methods and transducers. [1-2]. The use of magnetoe-

lastic method and means, implementing it has practical 

significance. While for magnetoelastic transducers with 

a laminated magnetic core (assembled from plates) 

there are equations for calculating its parameters in the 

low-frequency region of the electromagnetic field at 

various mechanical stresses in the plates, the theory of 

transducers with a solid magnetic core has not been suf-

ficiently studied yet. Apparently, this is due to complex 

processes of decay of the magnetic field in a continuous 

ferromagnetic sample. 

Incipient defects and zones of concentration of in-

ternal mechanical stresses are prevalent damage 

sources of the steel constructions, it hosts rapidly de-

veloping negative effects, such as continuity interrup-

tion, plastic strain and others. Conventional methods of 

non-destructive testing (NDT) do not allow at an early 

stage to diagnose and predict the behavior of a struc-

ture; hence, the reliability of the objects couldn’t be 

guaranteed [3, 4]. 

For the early identification of areas of metal struc-

tures which are more likely to be damaged, as well as 

for a prompt response to the situations that have arisen, 

it is necessary to know their actual stress-strain state. 

Electromagnetic methods with primary infor-

mation in a form of electrical signals likely to be bene-

ficial for noncontact monitoring of stresses. The me-

chanical and electromagnetic properties of materials 

are laid down at the level of the structure and are inter-

related. All changes in the structure of the material in 

the process of deformation, nucleation and develop-

ment of microdamages are reflected in the correspond-

ing changes in the electromagnetic parameters of the 

samples. [4]. 

The presence of internal stresses that arise both at 

the stage of formation of structure and during its oper-

ation is often due to the presence of external mechani-

cal stresses, which lead to an increase in the internal 

energy of the crystal lattice. The internal energy of the 

material always tends to a minimum (stable equilib-

rium), an increase in the mechanical component of the 

internal energy of the crystal, in turn, leads to a change 

in the electromagnetic component [5]. 

Under the influence of an external magnetic field 

and mechanical stresses domain borders in the ferro-

magnetic material shifts and the domain structure 

changes its orientation. All these internal inconstancies 

affect the sample’s behavior in the electromagnetic 

field, which in turn allows us to use electromagnetic 

transducers, which makes it possible to monitor the me-

chanical stresses in the sample by measuring its elec-

tromagnetic parameters [6]. 

This study proposes a model of the magnetic field, 

distributed in the cylindrical ferromagnetic sample, 

which is subjected to the mechanical stress (compres-

sion). Fig 1 shows cylindrical sample 1, placed in a 

magnetic field of strength Н0. One side of the sample is 

firmly attached and the other is subjected to a force F. 

The sample is placed in an alternating electromagnetic 

field, which is created by the winding of a sliding elec-

tromagnetic transducer 2. 
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Figure 1 –A relation between the magnetoelastic effect and the electromagnetic transducer 

 

Suppose in undisturbed state the relative magnetic 

permeability r  and specific electrical conductivity  

of a material are constant. Magnetic induction vector B0 

is parallel to the lines of force of the excitating mag-

netic field H0 and is determined by the formula: 

 

000 HB r ,  (1) 

where μ0 = 4π 10–7 H/m – magnetic constant. 

 

Assume that when a force F  0 is applied, the 

magnetic permeability in the longitudinal direction of 

the cylindrical sample us changed by r . In this case, 

in the longitudinal direction of the cylindrical sample, 

it becomes equal to the value rrr  . 

The magnitude of the magnetic induction vector in 

this case is determined by the formula: 

 

 rrHB  000 .  (2) 

 

We use Maxwell's equations to obtain the electro-

magnetic transducer informative parameters functions 

of the mechanical stress м arising in the product under 

test [7]. If a strength of the probing electromagnetic 

field is low (Н0 ≤ 100 A/m), corresponding to the linear 

section of the material magnetization curve, provided 

we use sinusoidal varying magnetic and electric fields, 

we can write Maxwell's equations in the following 

form: 
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where  – probing field cyclic frequency; r – ac-

tual radius of the product in a cylindrical coordinate 

system; 1j . 

The formula for calculating the distribution of the 

magnetic field strength H along the radius r of the prod-

uct (while r = a, H = H0, а – product radius) is the so-

lution of the system of equations taking into account 

boundary conditions 
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where I0 – modified Bessel function of the first 

kind of zero order of imaginary arguments rk  and ak

,  rjk 0
  – complex parameter. 

 

The magnetic flux Ф2, penetrating the cross sec-

tion S of the sample, is found by integrating expression 

(5), according to the formula 

,
)(

)(2

0

1
002

akIk

rkaI
Hr 


 

  (6) 

where I1 – modified Bessel function of the first 

kind of the first order. 

 

Thus, knowing the magnetic flux, for a specific 

electromagnetic transducer, it is possible to obtain 

functions of the output information parameters of the 

mechanical stress, arising in the tested product. 

The results of [8] allows us to write expressions 

for the amplitude and phase of the complex parameter 

K, which characterizes the specific normalized mag-

netic flux per r in a cylindrical product: 
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where 2 and 0 – magnetic fluxes inside the 

product and inside the transducer without the product 

respectively; 2
п

2 aa  – product fill factor, а and ап 

– radiuses of the product and transducer winding; 

 rax 0  – generalized parameters; ber0 x, bei0 x, 

ber1x and bei1x –zero and first order special Kelvin 

functions. 

It should be noted that functions K = f1(x) and 

tg 2 = f2(x) are universal transformation functions that 

makes it possible to establish a certain sequence of 

measuring and calculation operations for the simultane-

ous determination of r  and  of the stressed cylindri-

cal product. 

Figure 2 a, b has functions K = f1(x) and 

tg 2 = f2(x), obtained using the Bessel function [9]. 
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A dotted line in the same figure shows the func-

tions of the sensitivities by amplitude xKSK   

and phase xS  . 

Thus, to determine the values of  and r  at any 

constant mechanical stress in the product it is necessary 

to calculate tg 2 using informative signals of the trans-

ducer (2, 0 and ). 

In the next place we can calculate x using function 

tg 2 = f2(x) then we can determine the amplitude value 

of K using function K = f1(x) and after that it is possible 

to calculate r  and  using equations: 
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The authors utilized sliding parametric electro-

magnetic transducer (SPET) as a primary transducer 

(Fig. 1). Basic transducer parameters: length 

lT = 40 mm; diameter dT = 3 mm; a coil was of 

W = 350 turns using wire PEV-0,1 mm; coil active re-

sistance R0 = 3.888 Ohm; coil inductance L0 = 7.45 uH. 

The testing sample was steel wire of diameter 

d = 0.75 mm and initial (without a load) values 

r  = 500 and  = 8 MS/m. 

Contactless monitoring of mechanical stresses in 

the cylindrical sample using SPET could be imple-

mented in two ways. The first one is to use Wheatstone-

bridge circuit to measure transducer’s R and L. The sec-

ond one is to measure amplitude U and phase  of the 

transducer’s output signal. 

Bridge circuits for connecting parametric trans-

ducers have high sensitivity, but industrial AC bridges 

operate at a fixed frequency. This limits their applica-

tion for solving a wide range of tasks, since, as it can be 

seen from Figure 2, the maximum sensitivities of the SK 

and S methods lie in the range 1.5  х  3. Changing 

the boundaries of this range is possible only by chang-

ing the frequency of the probing field, because other 

parameters present in the expression for determining x 

are parameters of the sample under study. 

Table 1 contains results of calculations and meas-

urements, carried out while performing electromag-

netic monitoring of mechanical stresses м = F/S inside 

K, 

 SK 

K 

SK 

x 

tg 2,  

 S2 

x 

tg 2 

S2 

a 

б 

Figure 2 a, b – Universal functions K = f1(x), 

tg 2 = f2(x) and sensitivity by amplitude  

SK and phase S 
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the cylindrical product. Wherein the parametric trans-

ducer was connected to the digital measuring bridge 

E7-8 with operating frequency of 1000 Hz. We define 

normalized flux Фн together with its phase shift accord-

ing to [8] as follows: 
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where R1 and L1 – actual transducer’s parameters; 

R0 and L0 – parameters of a transducer without a core. 

 

Table 1 

Results of calculations and measurements, carried out while performing electromagnetic monitoring of the me-

chanical stresses inside the cylindrical product with a use of measuring bridge Е7-8 

м, 

MPa 
L1, uH R1, Ohm x r  , MS/m 

0 170,6 4,377 2,0996 476 8,34 

22 172,1 4,377 2,0869 478 8,20 

44 176,2 4,381 2,0644 485 7,91 

67 178,6 4,383 2,0509 490 7,74 

89 182,6 4,389 2,0363 498 7,50 

111 186,6 4,395 2,0223 507 7,27 

133 190,8 4,403 2,0125 516 7,07 

155 195,6 4,410 1,9967 526 6,82 

133 195,6 4,412 2,0015 527 6,84 

111 194,6 4,413 2,0107 527 6,91 

89 193,4 4,411 2,0140 524 6,97 

67 191,2 4,405 2,0146 518 7,06 

44 189,1 4,400 2,0170 512 7,15 

22 182,6 4,393 2,0466 500 7,54 

0 179,4 4,389 2,0607 494 7,74 

 

The application of an automated digital bridge 

makes it possible to measure the parameters up to 20 

times, and in Table 1 are averaged values of the param-

eters, both for an increase in the load and for a decrease 

in the load on the sample. 

As it can be seen from the Table 1 a variation of 

R1 affects м less, than a variation of L1 (>10%).  

This makes it possible to effectively use resonance 

circuits with a parametric transducer for constructing 

devices for monitoring mechanical stresses. 

Figure 3 a, b shows a diagram (a) of SPET con-

nection and a vector diagram of voltages (b) when 

measuring the amplitude and phase of the output signal. 

In addition to simplicity, this scheme allows us to select 

a rational mode of operation of the transducer accord-

ing to the frequency of the probing field, regardless of 

the characteristics of the object under test. 

The circuit contains a sinusoidal signal generator 

G with voltage and frequency adjustment, a phase shift 

meter  for measuring the phase difference between 

the voltages U and UT, resistor R for setting the current 

through the winding of the transducer, a primary para-

metric transducer with a test sample ZT, voltmeters V1, 

V2 and V3 for measuring voltages U, UR and UT, re-

spectively. SPET and sample parameters are the same, 

as in the previous case. Excitation current of the trans-

ducer is adjusted in such a way, that the field strength 

corresponds to the linear part of the sample magnetiza-

tion curve, i. e. r  is independent of H. 
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The frequency is selected from the conditions 

when the value of the generalized parameter x is in the 

range 1.5  х  3. 

Experiments to determine the relation of the am-

plitude and phase of the transducer signal and the 

value of the mechanical stress of the sample under 

study were carried out on a laboratory setup shown in 

figure 4. 

 

 
Figure 4 – Laboratory setup for experimental study 

 

Table 2 contains results of the experimental stud-

ies of a relation of amplitude and phase of SPET out-

put signal and mechanical stress inside the cylindrical 

sample for a broad field frequency range.  

  

Figure 3 – Parametric electromagnetic transducer 

connection diagram (а) and voltage vector diagram 

(б)  
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Table 2 

Results of the experimental studies of a relation of amplitude and phase of SPET output signal and mechanical 

stress м. 

м, 

MPa 
UR, mV UL, mV 2, deg. SUL, mV/MPa S2, deg / MPa 

f = 500 Hz 

0 150 68,7 6,54 

0,01 0,005 

22 150 68,6 6,56 

44 150 68,7 6,68 

67 150 68,8 6,81 

89 150 69,0 6,99 

111 150 69,1 7,16 

89 150 69,5 7,43 

67 150 69,4 7,28 

44 150 69,2 7,06 

22 150 68,9 6,83 

0 150 68,7 6,49 

f = 1000 Hz 

0 150 71,4 10,96 

0,02 0,01 

22 150 71,6 11,04 

44 150 71,7 11,19 

67 150 72,9 11,35 

89 150 73,4 11,69 

111 151 74,7 11,88 

89 150 75,3 12,15 

67 150 75,0 12,01 

44 150 74,6 11,78 

22 150 74,1 11,47 

0 150 73,5 11,15 

f = 2500 Hz 

0 150 95,5 17,30 

0,06 0,003 

22 150 95,6 17,37 

44 150 95,8 17,45 

67 150 96,4 17,52 

89 151 99,0 17,55 

111 151 103,3 17,64 

89 149 104,0 17,67 

67 151 103,6 17,65 

44 151 102,4 17,59 

22 151 101,3 17,50 

0 151 100,3 17,39 

 

From the Table. 2 it can be seen, that amplitude 

SU and phase S relative sensitivities of the parametric 

transducer for different frequencies of the probing 

field at a constant magnetization current is respec-

tively equal to: for f = 500 Hz SU  1.6%, S  7,4%, 

for f = 1000 Hz SU  2.7%, S  8.1% and for 

f = 2500 Hz SU  7%, S  2.1%. 

From this we can conclude that if we use simulta-

neously the change in the amplitude and phase of the 

output signal (two-parameter method), then the fre-

quency of change in the magnetic field strength should 

be about 1000 Hz. This corresponds the range 

1.5  х  3. At the same time relative errors of r  and 

 in this range [10] do not exceed 2% and 4%, respec-

tively. 

In the experiments carried out, the mechanical 

hysteresis during loading and unloading is approxi-

mately 2%. This means that this method operates on 

the limit of its capabilities. 

In order to increase SPET resolution during con-

tactless monitoring of a stress inside the cylindrical 

samples a compensatory method for monitoring by the 

magnetizing current or by the frequency of the excitat-

ing field is proposed. The essence of the method is as 

follows. At first we measure transducer voltage phase 

shift for the specified magnetizing current (UR = I0R, 

H ≤ 100 А/м) and for set excitation field frequency f 

using condition 1.5  х  3 for unloaded (F = 0) sam-

ple. Then loading the sample stepwise by the quantity 

∆F ≠ 0 we get new phase shift value. Then, smoothly 

changing generator G frequency (see figure 3а) we 

make phase shift angle to be equal to 0. As a result, 

we obtain the dependence of the generator frequency 

on the mechanical stress м for the cylindrical product 

м f = f3(м). Table 3 contains experimental results. 
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Table 3 

Experimental dependence of the generator frequency on the mechanical stress м 

м, 

MPa 
UR0, mV UL, mV U, mV 2, deg. f , Hz 

0 151 75,1 226 

11,14 

1000 

22 151 75,0 226 990 

44 152 75,0 227 979 

67 152 75,0 227 962 

89 152 75,0 227 942 

111 152 75,0 227 919 

133 152 75,0 222 897 

155 151 75,6 227 867 

133 152 75,0 222 876 

111 152 75,0 227 908 

89 152 75,0 227 932 

67 152 75,0 227 954 

44 152 75,0 227 970 

22 151 75,0 226 980 

0 151 75,1 226 990 

 

To implement the compensatory method for the 

magnetizing current, we similarly set the initial val-

ues, as in the previous experiment. In this method, 

loading the tested product stepwise, the change in the 

phase angle is compensated by a change in the mag-

netizing current of the transducer. The result is a func-

tion I = f4(м). Table 4 contains experimental results. 

Table 4 

Experimental м functions of the magnetizing current 

м, 

MPa 
UR0, mV UL, mV U, mV 2, deg 

0 150 73,1 223 

11,20 

22 138 68,2 206 

44 126 60,2 186 

67 110 54,6 165 

89 96 46,3 142 

111 82 39,9 122 

133 76 23,1 99 

155 67 18,2 85 

133 70 19,5 90 

111 79 29,9 109 

89 90 39,8 130 

67 102 49,8 152 

44 116 54,1 170 

22 130 64,2 194 

0 140 70,1 210 

 

Using the data in the table. 3 and 4, one can calcu-

late the relative sensitivity of the compensatory method 

in terms of frequency and current at 0 = const using 

formulas: 

мм 




ff
S f ;  (13) 

мм 




II
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where ∆f, ∆I and ∆м – increments of frequency, 

current and mechanical stress at the transducer’s oper-

ating point.  

 

It should be noted that the average values of the 

relative sensitivity of the SPET to mechanical stress for 

compensation methods in frequency and current are 

SF  15% and SI  45% respectively. Thus, the relative 

sensitivity of the SPET to м when implementing the 

compensation method for current is approximately two 

times higher than the relative sensitivity of the SPET to 

the same values in case of using the compensation 

method by frequency. 

It is interesting to determine the magnetoelastic 

sensitivity Sµ and tensoresistive S sensitivity of the 

sample material itself, which are found from the expres-

sions: 
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where r ,  and м – actual values of the relative 

magnetic permeability, specific electrical conductivity 

of the material at м ≠ 0; 0r , 0 and м0 – these pa-

rameters values at м = 0 (F =0); maxr , max and 

м max – maximum values of these parameters. 

 

Using data from tables 3 and 4, and also formulas 

(9)-(12), we find out, that Sµ 10.8 % and S  18 %. 

The latter shows that the magnetoelastic sensitivity of 

the sample material is higher than the tensoresistive 

sensitivity. 

The absolute (by amplitude and phase of SPET) 

and compensatory (by frequency and current) methods 

considered in the work were used for contactless esti-

mation of the ferromagnetic samples mechanical pa-

rameters. These methods can be used to predict the lim-

iting mechanical values (strength limit, plasticity limit, 

etc.). 

The developed methods and SPET one can use as 

the basis for developing measuring instruments for 

load, forces, torsional shaft torque and other mechani-

cal quantities. 

These methods and a parametric transducer can 

also be used for contactless monitoring of mechanical 

stresses in products made of the weak magnetic and 

non-magnetic materials, which have a more pro-

nounced tensoresistive effect (for example, stainless 

steels, titanium alloys, alloys of the manganin type, 

constantan, etc.) 
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Анотація 

В роботі розглянуто розроблення нової інформаційно-вимірювальної системи PTMS для прецизійного 

вимірювання коефіцієнту теплопровідності та теплового опору. Наведені основні відомості про стаціона-

рні методи вимірювання коефіцієнту теплопровідності та теплового опору пласких зразків - методу захи-

щеної гарячої плити та теплометричному методу. Проведені дослідження тривалості процесу отримання 

значення виміряного коефіцієнту теплопровідності і показано, що найбільш експресним є прилад, що пра-

цює за теплометричним методом при симетричній схемі з двома тепломірами (перетворювачами теплового 

потоку). На підставі математичного моделювання визначені співвідношення параметрів чутливої і охорон-

ної зони тепломірів, які забезпечують мінімізацію похибки вимірювання коефіцієнту теплопровідності. 

Наведено опис структури, конструкції та функціональної схеми інформаційно-вимірювальної системи 

PTMS та запропонована непряма методика її калібрування. Зазначено, що з використанням системи PTMS 

при застосуванні спеціальних методик, можливе визначення теплоти гідратації бетонів, коефіцієнту емісії 

поверхні скла, теплоємності зразків. 

Abstract 

In the paper described the development of a new information-measurement system PTMS for precise meas-

urement of thermal conductivity and thermal resistance 

It is provided information about stationary methods for measuring thermal conductivity and thermal re-

sistance of flat samples (the method of protected hot plate and heat flow meter method). Analyzed thermal con-

ductivity experiments duration and showed that the most express is a device that works by the heat flow meter 

method in a symmetrical scheme with two flux sensors. The mathematical modeling made for determine parame-

ters of the sensitive and protective zone of heat flux sensors that minimize the measurement error of the thermal 

conductivity. The description of the structure, construction and functional scheme of the PTMS information-meas-

uring system is given and the indirect method of its calibration is offered. It is noted that using the PTMS and 

special techniques provide possibility to determine the heat of hydration of concrete, the emissivity of the glass 

surface, the heat capacity of the samples. 

Ключові слова: теплопровідність, тепловий опір, інформаційно-вимірювальна система, метод захи-

щеної гарячої плити, теплометричний метод. 

Keywords: thermal conductivity, thermal resistance, information-measuring system, protected hot plate 

method, heat flow meter method. 

 

Вступ. Будівельна галузь і житлово-комуналь-

ний сектор України мають величезний потенціал 

енерго- і ресурсозбереження за умови застосування 

в будівництві сучасних енергозберігаючих техно-

логій та матеріалів, а також проведення термомоде-

рнізації старого житлового фонду. Основною теп-

лофізичною характеристикою (далі - ТФХ) теплоі-

золяційних матеріалів, які використовують в 

будівництві, промисловості та енергетиці, є тепло-

провідність - головний показник якості матеріалів 

або виробів, основним призначенням яких є змен-

шення тепловтрат і підвищення енергоефективно-

сті. Нові теплоізоляційні матеріали, а також матері-

али, які виробляють серійно в Україні або ввозять в 

нашу країну, необхідно, відповідно до [1], сертифі-

кувати по реальних значень коефіцієнта теплопро-

відності, для чого вкрай актуальним є наявність за-

собів вимірювання ТФХ будівельних і теплоізоля-

ційних матеріалів. 

Вимірювання теплопровідності теплоізоляцій-

них матеріалів в Україні регламентовано низкою 

державних і міжнародних стандартів [2...8]. Оскі-

льки більшість теплоізоляційних матеріалів него-

могенні (включають волокна, порожнини тощо), 

відповідно до діючих стандартів розміри досліджу-

ваних зразків таких матеріалів повинні бути не 

менше 250 × 250 мм, при цьому похибка вимірю-

вання не повинна перевищувати ± 3%. Прилади для 

проведення таких вимірювань, які створювалися 

раніше в ХХ столітті, не розраховані на подібні га-

барити зразків, а їх похибка перевищує ± 5%. 

При виборі методу вимірювання та принципо-

вої схеми виконання засобів вимірювальної техніки 

для визначення коефіцієнта ефективної теплопро-

відності λеф твердих теплоізоляційних будівельних 

матеріалів слід враховувати, що більшість з них не 

є однорідними гомогенними тілами. Закон Фур'є, 

що описує процес теплопередачі в однорідних ізот-

ропних тілах, не враховує істотного впливу на теп-

лопровідність теплового випромінювання і конвек-

ції в порах гетерогенних тел. 

Метрологічне забезпечення вимірювань коефі-

цієнта теплопровідності в світовій практиці базу-

ється на еталонних установках і робочих еталонах 

(стандартних зразках), атестованих з похибкою ± 1 

... 2%. В Україні відсутній державний еталон тепло-

провідності, на якому можна калібрувати зразки - 

робочі еталони необхідних розмірів та вказаної то-

чності [9]. Тому зразки - робочі еталони необхідно 

закупати та періодично калібрувати в закордонних 

метрологічних організаціях, що не завжди доцільно 

з економічних міркувань.  

Мета цієї роботи - створення наукових основ 

проектування прецизійних засобів вимірювання ко-

ефіцієнта ефективної теплопровідності і теплового 

опору твердих низькотеплопровідних матеріалів з 

точністю, регламентованою міжнародними норма-

тивними документами, розроблення інформаційно-

вимірювальної системи для дослідження ТФХ буді-

вельних і теплоізоляційних виробів і матеріалів, яка 

відповідає вимогам сучасних стандартів. 

Основний текст. Розроблено багато різних 

методів і конструкцій приладів для дослідження те-

плопровідності утеплювачів. Однак, завдяки потен-

ційним можливостям стаціонарного методу плос-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwij79OT59DxAhWFi8MKHYE4CasQFjADegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F335128894_Use_of_Heat_Flow_Meter_Instruments_for_Testing_Thin_and_Thick_Samples&usg=AOvVaw0qI0I3U8hw4f88pAZUn_Ox
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кого шару, для підвищення точності визначення ко-

ефіцієнта ефективної теплопровідності λеф саме він 

регламентований міжнародними, міждержавними і 

національними стандартами України [2...5, 8] для 

дослідження теплопровідності теплоізоляційних 

будівельних матеріалів. Згідно з цими стандартами, 

шукану характеристику (λеф або тепловий опір R) 

визначають в сталому тепловому режимі на плос-

кому зразку в формі паралелепіпеда або диска з ві-

дносно великими розмірами підстави. 

Найбільшого поширення в вимірювальної 

практиці отримали стаціонарні прилади плоского 

типу [2...5, 8, 10...17]. Зразок може імітувати нескін-

ченну пластину або бути кінцевих розмірів, які по-

винні задовольняти умові 1,0/ Dh , де D - по-

перечний розмір зразка; h – його товщина. Завдяки 

такій умові плоский прилад можна виготовити під 

великогабаритні зразки, у вигляді яких, як правило, 

випробовують неоднорідні матеріали, до яких від-

носиться більшість теплоізоляційних будівельних 

матеріалів. 

Для лабораторних випробувань отримали ши-

рокий розвиток два стаціонарних методи, різних за 

способом визначення теплового потоку через дос-

ліджуваний зразок: метод захищеної гарячої плити 

[3, 5] і теплометричний метод [2, 4]. Саме на цих 

методах засновано більшість приладів, вживаних в 

даний час для дослідження теплопровідності і теп-

лового опору теплоізоляційних будівельних матері-

алів. Вони дозволяють досліджувати теплопровід-

ність в широкому діапазоні температур. 

Метод захищеної гарячої плити [3, 5, 10] поля-

гає в створенні стаціонарного теплового потоку, що 

проходить через плоский зразок певної товщини в 

напрямку, перпендикулярному лицьовим (найбіль-

шим) граням зразка, визначенні густини цього теп-

лового потоку, різниці температури протилежних 

лицьових граней і товщини зразка. За результатами 

вимірювань товщини зразка, густини теплового по-

току і різниці температури в усталеному режимі ро-

зраховують тепловий опір зразка та його коефіцієнт 

теплопровідності.  

Конфігурація вимірювальної системи може 

бути реалізована за симетричною схемою, що 

включає теплоізоляційну оболонку з системою з де-

кількох нагрівачів, розташованих між двома зраз-

ками. При застосуванні асиметричної схеми з од-

ним зразком, тепловий потік проходить крізь зра-

зок, а тильна сторона нагрівачів працює як захисна 

ізоляція, що забезпечує адіабатичні умови випробу-

вання. 

Одномірність температурного поля в пластині 

і компенсацію теплових втрат джерела теплоти за-

безпечують охоронними нагрівачами, бічним і 

(або) торцевим, поміщаючи при цьому весь прилад 

в теплоізоляційний кожух. При точному регулю-

ванні потужності живлення охоронних нагрівників 

вдається весь тепловий потік від робочого електро-

нагрівника направити через досліджуваний зразок. 

Важливим моментом є попередження утворення 

повітряних зазорів між усіма поверхнями, що кон-

тактують, з метою зменшення контактного тепло-

вого опору. Похибки через контактний тепловий 

опір можуть досягати (15...30)% при товщині зразка 

(0,3...1,5) мм і (10...20)% при товщині (1,5...3,0) мм. 

При теплометричному методі для вимірю-

вання поверхневої густини теплового потоку крізь 

випробуваний зразок застосовують перетворювачі 

теплового потоку (ПТП) [2, 4, 17…19]. При цьому, 

зразок (або зразки) і ПТП розташовується між на-

грівником та холодильником, причому ПТП може 

бути встановлений з однієї або двох сторін зразка. 

Нормативними документами [2, 4] рекомендо-

вано використовувати один з різновидів вимірюва-

льних схем: асиметричні схеми з одним зразком; 

симетрична схема з одним зразком; симетрична з 

двома зразками; подвійні прилади. 

У приладах, оснащених ПТП, тепловий потік, 

що проходить крізь досліджуваний зразок є однос-

прямованим з рівномірною поверхневою густиною. 

При цьому потік, створюваний за допомогою нагрі-

вника і холодильника, пронизує одночасно центра-

льну зону зразка і зону чутливого елемента одного 

або двох ідентичних ПТП. У приладах, виконаних з 

одним ПТП, встановленим або між нагрівачем і зра-

зком, або між зразком і холодильником, вимірю-

ється густина теплового потоку або на вході, або на 

виході з зразка відповідно, а в симетричному при-

ладі - одночасно і на вході, і на виході зразка . Ви-

мірювання в приладах з ПТП проводять при постій-

ній середній температурі зразка і постійної різниці 

значень температури нагрівника і холодильника. 

Значення теплового опору зразка RТ  
та його ефе-

ктивного коефіцієнту теплопровідності еф  
роз-

раховують за виміряними параметрами згідно фор-

мул: 
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де Т1 і Т2 – температури протилежних повер-

хонь зразка;  

q1 i q2 – густина теплового потоку на вході та 

виході зразка; 

Rдод - додатковий тепловий опір, який визнача-

ється при градуюванні приладу; hЗР – товщина зра-

зка. 

 

Як регламентовано в нормативних докумен-

тах, прилади, оснащені ПТП, підлягають обов'язко-

вому калібруванню із застосуванням робочих ета-

лонів (мір) теплопровідності, атестованих на ета-

лонній установці абсолютного типу, наприклад, 

виконаній за методом захищеної гарячої плити. 

При калібруванні доцільно застосовувати еталонні 

міри з таких матеріалів, теплопровідність яких по-

дібна теплопровідності досліджуваних на приладі 

матеріалів.  

У стандартах [2, 4] встановлені обмеження на 

габарити зразка: діаметр або сторона квадрата по-

винні бути 0,3 м або 0,5 м. При дослідженні тепло-

провідності гомогенних матеріалів зазначений роз-

мір може складати 0,2 м, а в разі випробувань мате-

ріалу великої товщини - 1 м. Межа передбачуваної 

відносної похибки вимірювання при кімнатній тем-

пературі на приладах з захищеного гарячою плитою 
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повинен бути 2%, а в усьому температурному діа-

пазоні - 5%. 

Іншою важливою рисою приладів, оснащених 

ПТП і застосовуваних для вимірювань коефіцієнта 

теплопровідності на великогабаритних зразках теп-

лоізоляційних будівельних матеріалів, є менша три-

валість витримки крайових температурних умов до 

настання стаціонарного режиму. 

В приладах плоского типу необхідність отри-

мання стаціонарного режиму в зразку великих роз-

мірів призводить до вельми тривалих випробувань 

(від 6...8 годин до 1...2 діб), що є їх істотним недо-

ліком. 

На підставі математичного моделювання про-

цесів теплообміну у приладах з різними крайовими 

температурними умовами, проведені дослідження 

тривалості процесу отримання значення виміря-

ного коефіцієнту теплопровідності λВИМ у відно-

шенні до усталеного значення λСТ. Результати обчи-

слювальних експериментів для різних типів прила-

дів у вигляді залежності відношення λВИМ / λСТ від 

числа Фур’є Fo систематизовані у графіках на рис. 

1 [20]. 

З порівняння графіків рис. 1 можна визначити, 

що тривалість перехідного процесу до отримання 

результату вимірювань є найменшою для приладу, 

який виконаний за симетричною схемою і оснаще-

ний двома ПТП. Найбільша тривалість перехідного 

процесу до отримання результату вимірювань при-

таманна приладу з захищеною гарячою плитою. 

 

 
Рисунок 1 - Функції виходу на усталений режим для приладів, виконаних за різними схемами [20]. 

1 - прилад за методом захищеної гарячої плити (симетрична схема); 

2 - прилад з одним ПТП, встановленим над зразком (асиметрична схема); 3 - прилад з одним ПТП, 

встановленим під зразком (асиметрична схема); 4 - прилад з двома ПТП (симетрична схема) 

 

Дуже важливим є обґрунтування вибору чут-

ливої і охоронної зон перетворювача теплового по-

току. 

ПТП, призначені для застосування в тепломет-

ричному приладі, зазвичай виготовляють у формі 

диска або квадрата, центральна зона якого зайнята 

чутливим елементом. Їх встановлюють на поверхні 

нагрівача, що віддає теплоту, або на теплосприйма-

льній поверхні холодильника, розміри яких в біль-

шості випадків значно більше габариту чутливої 

зони ПТП. Тому ПТП по периметру оточують так 

званою охоронною зоною, яка являє собою шар за-

ливного компаунда товщиною, рівній товщині 

ПТП, і зовнішнім розміром, рівним габариту нагрі-

вача (холодильника). При цьому теплофізичні хара-

ктеристики чутливого елемента (тобто самого 

ПТП) і матеріалу охоронної зони часто не узго-

джені, що призводить до спотворення температур-

ного поля і в досліджуваному зразку, і в ПТП. Саме 

це є основним джерелом методичної похибки вимі-

рювання теплопровідності теплометричним мето-

дом. 

Принципова схема приладу, зібраного за симе-

тричною схемою і оснащеного двома ідентичними 

ПТП, представлена на рис. 2.  

З метою забезпечення коректності вимірювань 

теплового потоку крізь зразок в теплометричному 

приладі проведено дослідження можливих спотво-

рень температурного і теплового полів в зразку і 

ПТП для режиму термостатування бокового екрану 

ТЕ = 0,5·(ТНАГ+ТХОЛ), так як в цьому випадку розпо-

діл температури симетричний щодо висоти зразка, 

тобто у середній його площині проходить ізотерма 

(ТІЗ = const). Це дозволило визначити шукане тем-

пературне поле в зразку шляхом вирішення задачі 

теплообміну в пластині, висота якої дорівнює поло-

вині висоти зразка. Так як поздовжні розміри дослі-

джуваного зразка набагато більше розмірів ПТП, 

шар з ПТП і навколишньої охоронної зони можна 

розглядати як необмежену пластину, а процес теп-

лообміну можна вважати симетричним відносно 

центральної вісі і розглядати в системі циліндрич-

них координат. 



46 The scientific heritage No 70 (2021) 

 
Рисунок 2 - Принципова схема симетричного теплометричного приладу, оснащеного ПТП. 

1 - зразок, 2 - нагрівник, 3 - холодильник, 4 - чутлива зона ПТП, 5 - охоронна зона ПТП, 6 - бічний екран 

 

Результати обчислювального експерименту 

для чотирьох значень відносної товщини зразка 

ПТПЗР Dh = 0,10; 0,25; 0,50; 0,75 представлені 

на рис. 3 у вигляді сімейств графіків залежності зна-

чень приведеного коефіцієнта теплопровідності 

ЗРВИМ   від безрозмірного аргументу 

ЗР  при варіації відносини коефіцієнтів теп-

лопровідності чутливої і охоронної зон ПТП 

ОХРПТП/ = 1,03; 1,04; 1,05; 1,06 [21]. При 

цьому ПТПОХР2 DR . 

З аналізу отриманих графіків слідує, що мето-

дична похибка теплометричного приладу в значній 

мірі залежить і від геометричних розмірів зразка і 

ПТП, і від співвідношення теплопровідності чутли-

вої і охоронної зон тепломіра, причому чим ближче 

теплопровідність охоронної зони до теплопровід-

ності чутливої зони ПТП, тим виміряне значення 

коефіцієнта теплопровідності зразка ближче до іс-

тинного значення. При 0,1/ ОХРПТП   вико-

нується співвідношення 0,1ЗРВИМ  , 

тобто ця складова похибки вимірювань зводиться 

до нуля. 

Для значення діаметра чутливої зони ПТП 120 

мм при товщині зразка не більше 60 мм, чому на 

рис.3 відповідають графіки 5...8, методична похи-

бка менше 1% з тенденцією зниження при змен-

шенні відмінності між ПТП  і ОХР . Таким чи-

ном, при дотриманні рекомендованого для дослі-

джень теплоізоляційних матеріалів співвідношення 

розмірів 2,0Dh ПТПЗР   для діапазону від-

носини ОХРПТП   від 1,03 до 1,04 методична 

похибка не перевищує 0,5%. Зони графіків, відпові-

дні аргументу, свідчать, що похибка вимірювання 

матеріалів з коефіцієнтом 200     Вт/(м·К) 

дуже мала, особливо при 25,0Dh ПТПЗР   

(див. рис. 3, графіки 9...16). 
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Рисунок 3 - Характер зміни значень приведеного коефіцієнта теплопровідності в залежності від геоме-

тричних розмірів зразка і ПТП при варіації відносини коефіцієнтів теплопровідності чутливої і охорон-

ної зон ПТП [21]. 

 

Розроблені в ІТТФ вимірювальні установки 

типу ІТ-7C [22], призначені для вимірювання кое-

фіцієнтів ефективної теплопровідності і теплового 

опору широкої гами будівельних і теплоізоляцій-

них матеріалів відповідно до діючих стандартів [2, 

4, 8]. У цих установках реалізована симетрична 

схема теплометричного методу пластини.  

Установка ІТ-7С, зовнішній вигляд якої пред-

ставлено на рис. 4, є сукупністю функціонально об'-

єднаних вузлів: теплового блоку 1, в якому розмі-

щують зразок досліджуваного матеріалу і забезпе-

чують необхідний температурний і тепловий ре-

жим; електронного блоку 2, що містить засоби ре-

гулювання теплових режимів, прийому і обробки 

первинної вимірювальної інформації і передачі її в 

персональний комп'ютер для подальшої обробки за 

відповідною програмою, і пристрою термостату-

вання опорних спаїв термопар 3. При проведенні 

досліджень при значеннях температури нижче кім-

натної, тепловий блок поміщають в кліматичну ка-

меру 5. 
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Рисунок 4 - Зовнішній вигляд установки ІТ-7С. 

 

Основні технічні характеристики установки ІТ-7С: 

- Діапазон вимірювання коефіцієнта теплопровідності 0,02 ... 3,0 Вт/(м·К); 

- Межі допустимої основної відносної похибки ± 3%; 

- Діапазон значень робочої температури від мінус 40ºС до 180ºС; 

- Розмір зразка 300 × 300 × 120 мм (max). 

 

На підставі отриманого досвіду експлуатації 

установки ИТ-7С розроблена нова інформаційно-

вимірювальна система для прецизійного вимірю-

вання коефіцієнту теплопровідності та теплового 

опору PTMS (precision thermal conductivity 

measurement system). Обрана симетрична схема ви-

мірювання густини теплового потоку з двома іден-

тичними ПТП, із застосуванням активної бічної те-

плоізоляції вимірювальної комірки дозволяє визна-

чати коефіцієнт теплопровідності і тепловий опір 

зразків досліджуваного матеріалу товщиною до 50 

мм з високою точністю, яка відповідає характерис-

тикам сучасних робочих еталонів. 

Конструкція системи PTMS, в основному, по-

дібна до конструкції установки ІТ-7С. Однак, при 

проектуванні еталонної установки були втілені 

отримані при проведених дослідженнях результати. 

Рівномірність теплового потоку забезпечена засто-

суванням зразків товщиною не більше 0,2 попереч-

ного розміру зразка і системою термостатування 

крайових зон нагрівника і холодильника за допомо-

гою охоронних периферійних нагрівачів. Для сис-

теми PTMS розроблені та виготовлені ПТП, в яких 

охоронна зона заповнена такою же спіраллю термо-

елементів як і чутлива зона, що забезпечує однако-

вість теплофізичних характеристик обох зон. Засто-

сування термостату опорних спаїв з подвійним ко-

нтуром термостатування, який розміщено поблизу 

вимірювальної комірки приладу, дозволяє значно 

зменшити вплив неоднорідності термоелектричних 

дротів на похибку вимірювання температури ли-

цьових поверхонь зразка. Притискний пристрій си-

стеми PTMS вдосконалено для забезпечення рівно-

мірного притиску нагрівника і ПТП до поверхні 

зразка, а також оснащено підйомним механізмом 

бічної теплоізоляції БТІ. 

Система PTMS, зовнішній вигляд якої показа-

ний на рис. 5, являє собою сукупність функціона-

льно об'єднаних теплового блоку, термостата опор-

них спаїв, силового блоку регуляторів, електрон-

ного вимірювального блоку, персонального 

комп'ютера з відповідним програмним забезпечен-

ням, електровимірювальних приладів і пристроїв 

для різних режимів роботи. 
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Рисунок 5 - Зовнішній вигляд системи PTMS. 

1 - тепловий блок; 2 - термостат опорних спаїв термопар; 

3 - електронний вимірювальний блок; 4 - силовий блок регуляторів; 

5 - стабілізатор напруги постійного струму П4105; 6 - мультиметр цифровий Picotest; 7 - мультиметр 

цифровий Fluke 8846A; 8 - еталонна котушка електричного опору Р310. 

 

Тепловий блок (далі - ТБ), конструкція якого 

показана на рис. 6, призначений для розміщення до-

сліджуваного зразка і створення необхідного тепло-

вого режиму. Він містить такі основні елементи: 

верхню і нижню термостатовані плити - нагрівник 

1 і холодильник 2, блок активної бічної теплоізоля-

ції БТІ 3, блок вентиляторів 4, підйомно-притиск-

ний пристрій 5, підйомний механізм БТІ 6 і термо-

стат опорних спаїв термопар (ТОС) 12. 

 
Рисунок 6 - Схема теплового блоку системи PTMS 

1 - верхній нагрівальний блок («нагрівник»); 2 - нижній нагрівальний блок («холодильник»); 3 - блок акти-

вної бічної теплоізоляції (БТІ); 4 - блок вентиляторів; 5 - підйомно-притискний пристрій; 6 - підйомний 

механізм БТІ; 7 - зразок; 8 і 9 - охоронні нагрівачі блоків 1 і 2; 10 і 11 - верхній і нижній теплометричні 

блоки; 12 - термостат опорних спаїв термопар (ТОС) 
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У зібраному стані між нагрівником 1, холоди-

льником 2 і БТІ 3 утворюється вимірювальна комі-

рка, призначена для розміщення в ній зразка 7 дос-

ліджуваного матеріалу і забезпечення необхідних 

теплових і температурних режимів. Розміри посад-

кового місця в вимірювальній комірці дозволяють 

встановлювати в ній зразок з габаритами 300 × 300 

× 50 мм. 

Нагрівник 1 і холодильник 2 однакові по конс-

трукції, виготовлені з дюралюмінієвих плит розмі-

ром 360 × 360 × 25 мм з рівномірно розподіленими 

по одній з поверхонь фрезерованими пазами, в яких 

укладені резистивні нагрівальні елементи. У торце-

вих периметрах плит в спеціальних пазах укладені 

охоронні резистивні нагрівники 8 і 9. Резистивні на-

грівники виконані з ніхромового проводу в трубці 

зі скловолокна, залитого високотемпературним 

кремнійорганічним лаком. При роботі нагрівника 1 

і холодильника 2 відповідними цифровими регуля-

торами температури, розташованими в електрон-

них блоках, задаються і підтримуються постійні 

значення і температури робочих поверхонь зразка 7 

з діапазону робочих значень для дослідження тем-

пературних залежностей коефіцієнта теплопровід-

ності. Для контролю і автоматичного регулювання 

температури центральної та периферійної зон плит 

передбачені платинові термометри опору, які є еле-

ментами системи регулювання. Висока теплопро-

відність матеріалів, з яких виготовлені плити нагрі-

вника 1 і холодильника 2, а також незалежне регу-

лювання температури сприяє створенню 

ізотермічних умов на поверхнях нагрівника і холо-

дильника. 

Тепловідведення від холодильника 2 здійсню-

ється конвективно за допомогою радіатора, що 

представляє собою набір плит з профільними реб-

рами. Інтенсифікація теплообміну забезпечена бло-

ком вентиляторів 4, який складається з чотирьох ве-

нтиляторів, встановлених в загальному корпусі, 

з'єднаних силовим кабелем з блоком живлення, ро-

зміщеним в електронному вимірювальному блоці. 

У каналі продувки розташовані термометри опору, 

що вимірюють температуру повітря. Конструкцією 

передбачено демонтаж блоку вентиляторів 4 при 

значеннях температури випробувань значно вище 

або нижче кімнатної. 

Для зменшення впливу бокового теплообміну 

на теплове поле зразка в ТБ передбачена активна бі-

чна теплоізоляція (БТІ), яка оточує бічні поверхні 

зразка 7 і нагрівника 1. Конструктивно БТІ склада-

ється з чотирьох ідентичних дюралюмінієвих плит, 

в фрезеровані пази яких покладений резистивний 

нагрівальний елемент. Зовнішня сторона плит за-

безпечена базальтовою теплоізоляцією і закрита за-

гальним кожухом. Температура БТІ задається і під-

тримується рівній напівсумі значень температури 

нагрівача 1 і холодильника 2. Стабілізація темпера-

турного режиму БТІ здійснюється за показаннями 

розміщеного в ньому термометра опору за допомо-

гою цифрового регулятора, розташованого в сило-

вому блоці регулювання. 

На поверхнях нагрівника і холодильника, зве-

рнених до зразка, встановлені теплометричні блоки 

ТМБ 10 і 11. Збірка з нагрівника і холодильника з 

теплометричними блоками, БТІ, зразка і блоку вен-

тиляторів поміщені в підйомно-притискний прист-

рій 5, яке представляє собою рамну конструкцію на 

напрямних стійках. При цьому в робочому стані з 

метою мінімізації контактного теплового опору 

між дотичними поверхнями ТМБ 10, 11 і зразка 7, 

гвинтовим механізмом з силовою пружиною зада-

ється необіднє притискне зусилля, контрольоване 

візуально за шкалою пристрою 5. Максимальне зу-

силля становить 10 кН. 

Пристроєм 5 проводиться підйом і опускання 

нагрівника 1, а підйомним механізмом 6 - підйом і 

опускання БТІ. 

Для забезпечення підвищеної точності вимі-

рювання різниці температури поверхонь зразка в 

складі установки передбачений комплект з двох 

знімних прокладок, виконаних з еластичного силі-

кону у вигляді пластин товщиною 2 мм. В повер-

хню кожної прокладки вмонтована хромель-копе-

лева термопара стрічкового типу, спай якої розка-

таний в стрічку товщиною 50...60 мкм. Обидві 

термопари з'єднані диференційно. Прокладки вста-

новлюють спаями термопар до робочих поверхонь 

зразка твердого гомогенного матеріалу, що випро-

бовується під нормованим навантаженням для за-

безпечення максимального теплового контакту, що 

максимально сприяє зменшенню контактного теп-

лового опору до значення, яким можна знехтувати. 

Функціональна схема системи PTMS предста-

влена на рис. 7. 
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Рисунок 7 - Функціональна схема системи PTMS. 

ТОС - термостат опорних спаїв; ТБ - тепловий блок; 

ЕВБ - електронний вимірювальний блок; БР - силовий блок регуляторів 

 

Завдання умов експерименту і режимів роботи 

установки, регулювання і контроль режимних пара-

метрів, а також отримання первинної інформації за-

безпечуються роботою електронних блоків БР і 

ЕВБ. 

Силовий блок регуляторів БР містить цифрові 

регулятори температури нагрівача, холодильника і 

БТІ, які керують подачею напруги на резистивні на-

грівачі відповідних вузлів через симисторні ключі, 

причому живлення нагрівачів здійснюють безпосе-

редньо від мережі змінного струму 220 В. Цифрові 

регулятори охоронних нагрівальних елементів 

управляють подачею напруги на резистивні нагрі-

вачі відповідних вузлів, при цьому живлення нагрі-

вачів здійснюють напругою 36 В через знижувальні 

трансформатори. 

Електронний вимірювальний блок ЕВБ приз-

начений для перетворення аналогових сигналів пе-

рвинних перетворювачів ТБ в цифровий код з пода-

льшою передачею даних в персональний комп'ютер 

ПК, а також забезпечує регулювання температури 

ТОС, генерацію вимірювального струму для термо-

метрів опору і живлення вентиляторів. Вихідні сиг-

нали всіх первинних перетворювачів виводяться з 

ТБ і подаються на входи вимірювальних модулів 

ІМ1, ІМ2, ІМ3, де здійснюється їх аналого-цифрове 

перетворення. В якості вимірювальних модулів за-

стосовані модулі I-7018 виробництва фірми ICP 

DAS (Тайвань), які забезпечені 16-розрядними 

АЦП і мають по 8 аналогових комутованих входів.  

Програмне забезпечення системи PTMS для 

ПК призначене для прийому даних від ЕВБ у всіх 

режимах роботи, виконання розрахунків, індикації 

значень вимірюваних величин і запису даних для 

документування в файл на диску.  

Для калібрування системи PTMS розроблено 

методику, яка базується на вимірюваннях лінійних 

розмірів, електричної потужності та температури, 

тобто калібрування проводиться непрямим мето-

дом, за допомогою вимірювальних засобів, які мет-

рологічно забезпечені в Україні [23]. Калібрування 
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або повірка ПТП проводиться за допомогою спеці-

ального калібрувального електронагрівника, який 

встановлюється у тепловий блок замість зразка. На 

нагрівник подається стабільна електрична потуж-

ність, яка вимірюється приладами - робочими ета-

лонами, та у стаціонарному режимі вимірюються 

вихідні сигнали ПТП. При підтриманні стабільних 

температур нагрівника і холодильника проводять 

дослідження методом двох вимірювань, тобто при 

двох значеннях поданої потужності, а за результа-

тами вимірювань складають систему двох рівнянь 

теплового балансу і розраховують коефіцієнти пе-

ретворення ПТП. Калібрування або повірка перет-

ворювачів температури проводиться методом ком-

парування за допомогою еталонного перетворю-

вача температури, який встановлюється на місце 

зразка, а на нагрівнику та холодильнику при цьому 

підтримують однакові температури. Очікувана роз-

ширена невизначеність виміру коефіцієнту теплоп-

ровідності в діапазоні від 0,02 до 3,0 Вт/(м·К) - не 

гірше 1,5%. 

Можливості системи PTMS не обмежені вимі-

ром коефіцієнта теплопровідності твердих зразків в 

стаціонарному тепловому стані. На установці мо-

жна досліджувати тепловий опір тонкошарових 

зразків (наприклад, тканин), зібраних в багатоша-

ровий пакет. Можна визначати ефективний коефі-

цієнт теплопровідності сипких матеріалів, які заси-

паються у спеціальну пласку кювету, що встанов-

люється у вимірювальну комірку.  

Симетрична схема теплового блоку дозволяє 

проводити вимірювання при наявності тепловиді-

лення в зразку, як це відбувається, наприклад, в 

процесі гідратації бетонних сумішей [24], а також 

при дослідженні термолабільних матеріалів. В ко-

мірку приладу вставляють спеціальну кювету з під-

готовленим зразком рідкого бетону та реєструють 

за допомогою ПТП значення його тепловиділення 

на протязі його гідратації. При цьому підтримують 

задані значення температури нагрівника і холоди-

льника. Програмне забезпечення установки розра-

ховане на тривалу (від декількох годин до декіль-

кох діб) індикацію і запис значень температури і гу-

стини теплового потоку в зразку для подальшої 

обробки та аналізу теплового процесу.  

Система PTMS дозволяє вимірювати коефіці-

єнт емісії енергоощадного скла або будь-якого пок-

риття, нанесеного на тонкі пласкі пластини. Метод 

вимірювання полягає в тому, що два однокові зра-

зки скла або матеріалу з покриттям збирають у па-

кет, який має прошарок повітря відомої товщини 

між двома досліджуваними поверхнями. Цей пакет 

розміщують у комірці приладу та визначають його 

тепловий опір, який залежить від кондуктивно-кон-

вективного та радіаційного теплообміну в пакеті. 

На підставі результатів вимірювань шляхом розра-

хунку визначають коефіцієнт емісії покриття. 

Розроблено методику застосування системи 

PTMS для вимірювання теплоємності матеріалів. 

Для таких вимірювань між нагрівником і холодиль-

ником розміщується спеціальний каркас, який фор-

мує комірку для зразка безпосередньо над чутли-

вою зоною ПТП. За допомогою регуляторів зада-

ють синхронну зміну температури нагрівника і хо-

лодильнику у вигляді послідовних сходинок, вимі-

рюючи при цьому сигнали ПТП. Інтегральне зна-

чення теплових потоків при переході з одного 

температурного рівня на інший дорівнює енергії, 

яка йде на нагрівання комірки та розміщеного в ній 

зразка. Послідовно проводять три цикли вимірю-

вань – з порожньою коміркою, з розміщеним в ко-

мірці еталонним зразком та з досліджуваним зраз-

ком [25]. На підставі перших двох циклів проводять 

калібрування приладу в режимі визначення теплоє-

мності, а третій цикл надає інформацію про для ро-

зрахунку теплоємності зразка. Значним недоліком 

цього методу є висока тривалість досліду (4...8 го-

дин на одній температурній точці), що пов’язано з 

розмірами та інерційністю приладу. 

Заключення та висновки. 

1. В результаті аналізу стандартизованих схем 

вимірювання коефіцієнта теплопровідності твер-

дих матеріалів у вигляді пластини, обраний тепло-

метричний метод з використанням двох ідентичних 

ПТП, що розташовуються зверху і знизу зразка (си-

метрична схема). З метою забезпечення рівномір-

ного теплового поля в дюралюмінієвих плитах на-

грівника і холодильника, які задають температуру 

поверхонь зразка, введені охоронні нагрівники кра-

йових зон. 

2. Методами математичного аналізу і обчислю-

вального експерименту досліджені поля розподілу 

густини теплового потоку і температури в системі 

«ПТП - зразок - ПТП» в умовах стаціонарного теп-

лообміну в залежності від факторів, що впливають 

на методичну похибку вимірювання в теплометри-

чному приладі. Встановлено, що, кожен ПТП пови-

нен мати дві зони: з теплочутливим елементом і 

охоронну, розташовані співвісно; при цьому чут-

ливу зону роблять з відносним радіусом 40% від по-

вного радіусу ПТП ( 4,0ЕЧ  ) при значенні 

співвідношення діаметра зразка до його висоти 

5hD РЗЗР  , а значення ефективної теплоп-

ровідності чутливої і охоронної зон повинні бути 

максимально близькими. 

3. З урахуванням отриманих результатів аналі-

тичних досліджень розроблена конструкція тепло-

вого блоку і виготовлено інформаційно-вимірюва-

льну систему для прецизійного вимірювання коефі-

цієнту теплопровідності та теплового опору PTMS 

твердих нізкотеплопровідних матеріалів. Очіку-

вана розширена невизначеність виміру коефіцієнту 

теплопровідності в діапазоні від 0,02 до 3,0 

Вт/(м·К) - не гірше 1,5%.  

4. Розроблено методику калібрування системи 

PTMS непрямим методом, яка базується на вимірю-

ваннях лінійних розмірів, електричної потужності 

та температури, спираючись на вимірювання фізи-

чних величин, визначення яких метрологічно забез-

печено в Україні. 

5. Розроблено методики застосування системи 

PTMS для вимірювання теплоти гідратації бетону, 

коефіцієнту емісії енергоощадного скла або пок-

риття, теплоємності матеріалів. 
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Аннотация 

На данный момент не потерял актуальность вопрос использования автономных асинхронных генера-

торов с емкостным возбуждением. В частности, данные генераторы могут использоваться в ветроэлектри-

ческих установках. Существует очень небольшое количество защит электрических машин от внутренних 

коротких замыканий в статорной обмотке. Для разработки устройства защиты генератора целесообразно 

провести анализ токов и напряжений при соответствующих повреждениях. В статье рассмотрены повре-

ждения в статорной обмотке генератора, а именно межфазные короткие замыкания. 

Abstract 

At the moment, the issue of using autonomous asynchronous generators with capacitive excitation has not 

lost its relevance. In particular, these generators can be used in wind power plants. There are very few protections 

for electrical machines against internal short circuits in the stator winding. To develop a generator protection de-

vice, it is advisable to analyze the currents and voltages in case of corresponding damage. The article deals with 

damage in the stator winding of the generator, namely, phase-to-phase short circuits. 

Ключевые слова: повреждения, короткие замыкания, автономный асинхронный генератор, ветро-

электрическая установка. 

Keywords: damage, short circuits, autonomous asynchronous generator, wind power plant. 

 

В настоящее время актуальным остается во-

прос использования автономных асинхронных ге-

нераторов (ААГ) с емкостным возбуждением в вет-

роэлектрических установках [8]. 

Асинхронные генераторы устойчивы к корот-

ким замыканиям, а устройства автоматической ре-

гулировки напряжения сглаживают перепады 

напряжения [9]. 

В процессе эксплуатации электрической ма-

шины ее изоляция неизбежно “стареет”. Основ-

ными причинами этого являются: нагревание обмо-

ток рабочими и пусковыми токами, токами корот-

кого замыкания (КЗ) и перегруза, теплотой от 

посторонних источников; динамическими усили-

ями, возникающими при взаимодействии провод-

ников с током, коммутационными перенапряжени-

ями. На состояние изоляции большое влияние ока-

зывают также условия окружающей среды – 

температура и влажность воздуха, загрязненность и 

запыленность [1]. 

Применение надежной и эффективной защиты 

от аварийных режимов работы значительно сокра-

тит количество и частоту аварийных ситуаций и 

продлит срок службы ААГ, сократит эксплуатаци-

онные расходы [1]. Для того чтобы выбрать эту за-

щиту необходимо знать, как защищать генератор, а 

также специфику процессов, протекающих в нем 

при повреждениях [2].  

Ориентация на методы аналитического иссле-

дования без широко поставленного эксперимента 

недостаточна и не может обеспечить полноценных 

результатов при изучении режимов работы элек-

трических машин, в частности их повреждений. 

Экспериментальные исследования позволяют 

сформулировать требования к устройствам за-

щиты, а также дать экспериментальный материал 

для определения области применения используе-

мых математических моделей работы ААГ в нор-

мальном режиме и при возникновении неисправно-

стей [6, 7]. 

В статье рассмотрены повреждения в статор-

ной обмотке ААГ, а именно межфазные короткие 

замыкания. 

Для моделирования различных видов коротких 

замыканий внутри обмотки статора генератора 

была создана установка. В ней в качестве объекта 
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исследования используется асинхронный генера-

тор, выполненный на базе асинхронного электро-

двигателя с короткозамкнутым ротором типа 

4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об/мин, номинальным то-

ком 6,7 А, коэффициентом мощности, равным 0,65, 

количеством витков в фазе 210) [3]. 

Привод ААГ может быть различным. В част-

ности, его приводом может быть ветроустановка. 

Её моментная характеристика не обладает жестко-

стью. Поэтому в экспериментальной установке ис-

пользовалось два варианта привода: асинхронный 

электродвигатель АД (система с «жестким» приво-

дом, ) и двигатель постоянного тока 

(ДПТ) с изменяемой в некоторых пределах угловой 

скоростью («не жесткая» система, ). В 

случае вращения ААГ от ДПТ напряжение генера-

тора поддерживалось равным 220 В. ААГ возбуж-

дался от батареи конденсаторов, соединенных тре-

угольником. 

При определенных допущениях емкость кон-

денсаторов возбуждения определяется следующей 

формулой [4] 

   (1) 

где  – мощность, отдаваемая генератором; 

 – напряжение на конденсаторах; 

 – частота тока; 

 и  – углы сдвига фаз между напряжени-

ями и токами генератора и нагрузки; 

 – число фаз. 

В целом точный расчет потребной емкости от-

носительно сложен. Однако с достаточной для 

практики точностью можно пользоваться значени-

ями, рекомендованными в [5]. В нашем случае при-

нимаем емкость самовозбуждения 40 мкФ. 

Схема экспериментальной установки показана 

на рисунке 1. Здесь АГ – асинхронный генератор, 

ПД – приводной двигатель, С1 и С2 - конденсатор-

ные батареи соответственно 30 % и 70 % от номи-

нального значения (для изменения емкости само-

возбуждения генератора). В ходе экспериментов 

производились замыкания между витками в одной 

фазе или разных фаз. Измерялись емкостные токи 

IемкA, IемкB, IемкC; токи генератора IА, IB, IC для 

фаз A, B, C соответственно; ток короткого замыка-

ния Iкз; токи нагрузки IнгA, IнгB, IнгC. Для изуче-

ния изменений данных величин производилось их 

осциллографирование. 

Для проведения эксперимента в каждой фазе 

обмотки статора выполнено по 6 выводов (отпаек) 

медным проводом с поперечным сечением в не-

сколько раз большим сечения провода обмотки [1]. 

В таком случае, можно осуществлять различ-

ные сочетания как витковых, так и межфазных за-

мыканий до 50% витков в обмотке [2]. 

На рисунке 2 показаны осциллограммы токов 

и напряжений при витковом замыкании между фа-

зами «A» и «B» (система ). В данном 

случае мы имеем межфазное замыкание, при кото-

ром в фазе «А» замкнуто 3 % витков, а в фазе «B» 

10%. При других соотношениях числа замкнутых 

витков наблюдаются аналогичные процессы [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

 

При этом наблюдается уменьшение токов в фа-

зах. Ток КЗ в данном случае в 4,6 раза больше но-

минального (рисунок 3) [1]. 

Случай 3% КЗ витков в фазах «А» и «B» пока-

зан на рисунке 4. 

Было установлено, что в случае привода от АД, 

в отличие от привода от ДПТ с увеличением 

нагрузки ток в поврежденной фазе уменьшается. С 

увеличением емкости самовозбуждения токи в по-

врежденной фазе увеличивается. При увеличении 

числа КЗ витков происходит уменьшение токов в 

фазе. Подобным образом изменяются также ем-

костный ток и фазное напряжение. Ток нагрузки 
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для обоих видов приводов ведет себя подобно фаз-

ному току для привода с ДПТ. Аналогичный харак-

тер имеют зависимости тока в установившемся ре-

жиме для неповрежденных фаз. Ток КЗ в случае 

привода от АД с увеличением емкости самовозбуж-

дения растет в отличие от привода генератора от 

ДПТ [2]. 

 
Рисунок 2  

Осциллограммы изменения величин ААГ при 3% КЗ витков в фазе «А» и 10% КЗ витков в фазе «B» 
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Рисунок 3 – Изменение тока КЗ 

 

 
Рисунок 4 – Осциллограммы изменения величин ААГ при 3% КЗ витков в фазах «А» и «B» 
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