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ІНФОРМАЦІЯ 

про наукову діяльність Національного технічного університету  

"Харківський політехнічний інститут" 

за 2007 рік 

 

"Процеси навчання і досліджень в університетах 

повинні бути нероздільними, щоб навчання не 

відставало від суспільних потреб, що міняються, і 

прогресу наукових знань". 

Magna Charta Universitatum 

 

 Освітня і дослідницька робота в університеті завжди були нероздільні. Навчання тут 

відповідає потребам, що змінюються, запитам суспільства і досягненням у науковому знанні. 

Цей принцип протягом усієї історії університету був і залишається основоположним. 

 В сучасних умовах переходу до ринкової економіки вищі навчальні заклади як осередки 

освіти і науки показали свою адаптивність до змін, значною мірою зберегли свій високий 

інтелектуальний потенціал і, не зважаючи на труднощі, роблять суттєві кроки в своєму 

розвитку. 

 Найновіші результати наукових досліджень негайно включаються в навчальні курси, 

стають надбанням нових поколінь фахівців. Прикладом цього може бути Національний 

технічний університет "Харківський політехнічний інститут". 

 НТУ "ХПІ" сьогодні – один з провідних науково-навчальних комплексів 

системи вищої освіти України. Єдність освітньої і наукової діяльності забезпечила НТУ 

«ХПІ» вагомі досягнення в підготовці інженерних кадрів та наукових дослідженнях на 

протязі всієї понад 120-річної історії, високий рейтинг і провідні позиції серед вищих 

навчальних закладів України та широку популярність у світі. Тут склалися і плідно 

працюють відомі в Україні і далеко за її межами  25 наукових шкіл з фізики металів та 

напівпровідників, електричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну та 

енергозбереження, керамічних та композиційних матеріалів, промислової та медичної 

електроніки, інформаційних технологій, систем управління, технології жирів, з проблем 

органічних палив, турбінобудування, танкобудування, високоефективних технологій 

металообробки, технічної електрохімії, двигунів внутрішнього згоряння, механіки, фізики 

високих напруг, досліджень іоносфери Землі тощо. Біля витоків цих шкіл стояли такі 

видатні вчені як А.М.Ляпунов, Г.Ф.Проскура, В.М.Хрущов, В.І.Атрощенко, Л.С.Палатнік, 

І.М.Бабаков, А.П.Філіппов, Я.І.Шнеє, П.П.Будников, М.М.Глаголєв, Б.Н.Тютюнников, 

лауреат Нобелівської премії Л.Д.Ландау та ін. 

Науковий потенціал вузу сьогодні визначають також науково-дослідні інститути 

“Молнія” та “Іоносфера”. Унікальні експериментальні бази цих інститутів і науково-дослідний 

комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах при кафедрі 

турбінобудування постановами Кабінету Міністрів України віднесені до таких, що становлять 

Національне Надбання держави. 

 

В університеті працюють 1553 науково-педагогічних працівників, в тому числі 151 

доктор наук та професор, 728 кандидатів наук та доцентів, а також 568 штатних працівників 

науково-дослідних підрозділів науково-дослідної частини, серед яких 16 докторів та 112 

кандидатів наук. Крім того в  університеті працюють 20 заслужених діячів науки і техніки та 

заслужених працівників вищої школи, 22 лауреата Державних премій України, 29 дійсних 

членів НАН та галузевих академій наук України.  

В університеті на базі відомих наукових шкіл  рішенням ВАК України в 2007 році 

працювало 15 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських 
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дисертацій за 32 науковими спеціальностями, які охоплюють майже всі напрямки підготовки 

фахівців: машинобудування, електроенергетика, електроніка, інформаційні технології, 

приладобудування, хімічна технологія та обладнання, економіка підприємства і галузі. До 

роботи в спецрадах залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють 

відомі наукові школи, а також  науковці з Харківського Національного університету ім. 

Каразіна, НТУУ „Київський політехнічний інститут”, НАКУ „Харківський авіаційний 

інститут”,  Дніпропетровського державного аграрного університету, Донбаської державної 

машинобудівної академії (м. Краматорськ), Державного підприємства “Завод ім. Малишева”, 

Інституту “Монокристалів” НАН України, ІПМаш НАН України, Національного наукового 

центру НАН України “Фізико-технічний інститут”, галузевого Інституту вогнетривів та з інших 

відомих наукових центрів України. 

За 2007 рік в спецрадах університету захищені 10 докторських та 53 кандидатських 

дисертацій, здобувачі яких працюють у вищих навчальних закладах МОН України,  наукових 

установах НАН України,  провідних підприємствах України. Тематика докторських і 

кандидатських дисертацій тісно пов‘язана з перспективними напрямками розвитку вітчизняної і 

світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій у машинобудуванні,  

інформаційні технології, електротехнічні комплекси та системи, енергетика та 

енергозбереження, приладобудування, процеси та обладнання хімічної технології, технології 

неорганічних речовин, технічна електрохімія,   економіки та управління науково-технічним 

процесом тощо. 

Співробітниками НТУ “ХПІ” на протязі минулого року у спецрадах ВАК України 

захищено 9 докторських та 48 кандидатських дисертацій, які виконувалися в рамках 

фундаментальних і прикладних бюджетних НДР за тематичними планами МОН України і 

госпдоговірних науково-дослідних робіт на замовлення промислових підприємств України. 

Результати досліджень внесли плідний вклад у розв’язання сучасних науково - практичних 

задач науки, технології та виробництва. 

 

 НТУ “ХПІ” є багатопрофільним науковим закладом. В 2007 році виконувались 96 

фундаментальних і прикладних держбюджетних робіт з пріоритетних напрямів науки і 

техніки та 250 госпдоговірних НДР, загальний обсяг яких перевищує 17 млн. грн. Вчені 

університету вибороли і працюють над виконанням 53 міжнародних освітніх та наукових 

грантів на загальну суму 2,4 млн.грн.  

 Наукові дослідження і госпдоговірні розробки виконуються на замовлення таких 

визначальних для економіки держави підприємств, як ВАТ "Харківський тракторний завод", 

ДП "ФЕД", ДП "Завод ім. Малишева", ВАТ "Турбоатом", Казенне підприємство ХКБД, КБ ім. 

Антонова, ЗМКБ "Прогрес" ім. Івченка, Сумське НВО ім. Фрунзе та ще понад 100 вітчизняних 

фірм і підприємств, а також на замовлення закордонних фірм з Росії, Австрії, Швейцарії, Індії, 

Італії, Південної Кореї. 

 Університет має вагомі здобутки в науковій і науково-технічній діяльності за 2007 

рік:  отримано 58 патентів на винаходи та корисні моделі ;університет приймав участь в 

21 виставці-ярмарці, в тому числі 13 міжнародних, на яких демонстрував 348 експонатів  

та отримав 7 золотих медалей, 85 Дипломів і Грамот, 4 розробки стали переможцями 

Всеукраїнського конкурсу "Кращий вітчизняний товар 2007 року"; на базі університету 

проведено 22 науково-технічних форуми, міжнародний студентський форум «Україна-

Росія»; з друку вийшли 26 монографій, 16 підручників, 97 навчальних посібників;  

опубліковано 3104 наукових статей, в т.ч. зі студентами – 928. 

14 студентів стали переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських НДР. 
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Наукова діяльність в університеті за останні 3 роки характеризується сталими вагомими 

результатами, спрямованими на вирішення в першу чергу актуальних проблем економіки 

України, розробкою та впровадженням високих технологій, нових конструкцій машин, 

механізмів і обладнання з високими техніко-економічними показниками. Всі ці зрушення 

спираються на позитивні традиції університету, широке використання нових підходів щодо 

організації науки відповідно вимог часу. Серед них: 

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та виробництва, органічної 

єдності змісту освіти і програм наукової діяльності, гуманізації та гуманітаризації 

науки та освіти, створення навчально-науково-виробничих комплексів, філій кафедр 

на виробництві для ефективного виконання наукових робіт та підготовки кадрів; 

- широке співробітництво, кооперація з установами НАН України, АПН України, 

галузевими академіями наук; 

- спрямування науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем підприємств 

регіону і економіки України в цілому, організаційні заходи щодо впровадження 

результатів наукових досліджень; 

- розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва та заходи щодо 

інтеграції до європейського та світового наукового простору, широка участь у 

виборюванні наукових грантів; 

- підтримка наукових шкіл, забезпечення їх розвитку, підготовка молодих науковців 

для наукових шкіл – магістрів, кандидатів і докторів наук; 

- залучення інвестицій для оновлення науково-лабораторної бази університету, 

розвиток нових форм співпраці з вітчизняними й закордонними підприємствами та 

установами; 

- всебічна підтримка і сприяння науковим дослідженням у галузях високих технологій; 

- активна реклама і пропаганда наукових досягнень університету шляхом участі в 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних виставках і ярмарках, презентаціях, 

наукових і науково-технічних форумах, в т.ч. і на базі НТУ "ХПІ", виступів у засобах 

масової інформації, публікацій в наукових виданнях і виданнях науково-технічної 

інформації. 

В 2007 році в університеті продовжувала реалізовуватися ухвалена Колегією МОН 

України концепція державної наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі 

вищої школи України, яка передбачає перехід від тактики збереження наукового потенціалу до 

його ефективного використання, активного виборювання передових позицій, переходячи при 

цьому від моделі "витратної науки" до реальної комерціалізації наукових знань та досягнень. 

Наукова та науково-технічна діяльність в Національному технічному університеті 

"Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ") здійснюється відповідно до законів України 

"Про вищу освіту", "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", інших 

нормативно-правових актів та статуту університету. 
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ПОКАЗНИКИ наукової діяльності НТУ "ХПІ" за 2005-2007 рр. 

№ 

п/п 
                                        Показники 2005 2006 2007 

1.  Науково-педагогічні кадри       

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників  

НПП (за штатним розписом), всього 1475 1482 1322 

1.1.1.                                     з них:  - докторів наук 131 137 132 

1.1.2.                                                 - кандидатів  наук 702 721 701 

1.2. Чисельність науково-педагогічних працівників, які 

виконуюють НДДКР, всього 1431 1438 1321 

1.2.1.                                     з них:  - докторів наук 112 118 114 

1.2.2.                                                 - кандидатів  наук 674 693 611 

1.2.3. Чисельність науково-педагогічних працівників, які 

працюють на повну ставку     989 

1.3. Чисельність сумісників та осіб, які працюють за 

договорами цивільно-правового характеру, всього 1374 1378 1321 

1.3.1.                                     з них:  - докторів наук 112 115 114 

1.3.2.                                                 - кандидатів  наук 609 615 611 

1.4. Чисельність штатних працівників наукових 

установ, науково-дослідних частин, секторів, 

всього 578 557 568 

1.4.1.                                     з них:  - докторів наук 16 15 16 

1.4.2.                                                 - кандидатів  наук 110 111 112 

1.4.3. Чисельність штатних працівників наукових 

установ, науково-дослідних частин, секторів, які 

працюють на повну ставку  486 476 485 

2. Підготовка наукових кадрів       

2.1. Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених 

радах, всього 28 30 30 

2.1.1. з них: спеціальностей в докторських 

спеціалізованих вчених радах 26 28 28 

2.2. Кількість докторантів 19 14 16 

2.3. Кількість аспірантів, всього 431 418 411 

2.3.1.                        з них:  з відривом від виробництва 250 262 276 

2.4. Кількість захищених кандидатських дисертацій 

працівниками ВНЗ, НУ 36 51 48 

2.4.1. з них: кількість кандидатських дисертацій, які 

захищені в строк 18 13 15 

2.5. Кількість захищених докторських дисертацій 

працівниками ВНЗ, НУ 9 6 9 

2.5.1. з них: кількість докторських дисертацій, які 

захищені в строк 2 1 3 

2.6. Кількість науковців, що отримують стипендії 

Кабміну України для молодих учених 5 4 3 
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2.7. Кількість науковців, що отримують  премії та 

гранти Президента для молодих учених 2 5 2 

2.8. Кількість науковців, що отримують інші стипендії 

та премії 15 35 17 

3. Фінансування НДДКР       

3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн. 5384,5 8114 11922,14 

3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду, тис.грн., 

в т.ч.  3170 4142 5172,8 

3.2.1. KПКВ 2201040, тис грн. 3110 4092 4723,8 

  Кількість робіт 256 317 250 

3.2.2. КПКВ 2201160 та інші тис. грн.       

  кількість робіт       

3.2.3. гранти ДФФД тис. грн.     74 

  Кількість грантів     4 

3.2.4.  державні цільові програми тис. грн.     160 

  Кількість програм     2 

3.2.5. державне замовлення тис. грн. 60 50 215 

  Кількість робіт 1 1 3 

3.3. Обсяг фінансування  з міжнародних  фондів,  

тис.грн. 1198 904 2371,1 

  Кількість грантів 21 21 53 

4. Результативні показники НДДКР       

4.1. Кількість відкриттів       

4.2. Кількість робіт, відзначених Державною премією 

України в галузі науки і техніки   1   

4.2.1. кількість лауреатів   10   

4.3. Кількість закінчених робіт, всього 223 198 201 

4.3.1. з них зі створення: - нових видів техніки 64 2 27 

4.3.2.                     - нових технологій 30 32 30 

4.3.3.                     - нових видів матеріалів тощо 11 1 9 

4.3.4.                     - нових методів, теорій 118 163 135 

4.4. Відсоток НДДКР, які відповідають світовому 

рівню  71 72 85 

4.5. Впроваджено результатів розробок:  

                                                  -  у виробництво     76 

4.5.1.                            -  у навчальний процес  126 101 125 

4.6. Кількість проданих ліцензій       

4.7. Кількість отриманих охоронних документів, всього 42 54 58 

4.7.1.                                           з них: в інших країнах        

5.  Публікації, конференції, виставки        

5.1. Опубліковано:   монографій, всього одиниць  29 22 26 

5.1.1.                                                             друк. арк.     482,5 

5.2.                            підручників, всього одиниць 13 7 16 

5.2.1.                   друк. арк.     402,7 
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5.3.                     навчальних посібників, всього одиниць 69 89 97 

5.3.1.                   друк. арк.     629 

5.4. Кількість публікацій (статей) в наукових виданнях, 

всього один. 2746 2704 3104 

5.4.1. всього     (друк.арк.) 719 720,8 1031,2 

5.4.2. з них: у зарубіжних       (одиниць) 208 311 354 

5.4.3.      (друк.арк.) 121 105 153,9 

5.5. Кількість проведених наукових семінарів і 

конференцій, які зареєстровані у МОН 22 26 22 

5.6. Взято участь у виставках:  у національних                            12 17 14 

5.6.1.                                             у дальньому зарубіжжі 6 6 7 

5.7. Кількість експонатів 303 298 345 

5.8. Кількість договорів, угод, контрактів про науково-

технічне співробітництво та міжвузівське 

співробітництво із зарубіжними партнерами 65 63 65 

6. Наукова робота студентів       

6.1. Кількість студентів денної форми навчання 17358 19399 17448 

6.2. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні 

НДДКР, всього 5878 6134 6302 

6.2.1.     з них:   -  з оплатою із загального фонду бюджету 36 324 193 

6.2.2.                  -  з оплатою із спеціального фонду  98 82 64 

6.3. Кількість студентів, які брали участь у олімпіадах 

                     (1 тур) 6703 6486 6232 

6.3.1.                      (2 тур) 77 129 187 

6.4. Кількість переможців, які одержали нагороди  за 

результатами   2 туру в олімпіадах    21 23 85 

6.5. Кількість студентів – учасників підсумкових 

конференцій Всеукраїнських конкурсів 

студентських НДР 32 31 36 

6.5.1. Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів 

студентських НДР 11 9 14 

6.6. Кількість опублікованих статей за участю 

студентів, всього  374 452 928 

6.6.1.                   з них: самостійно 24 138 476 

6.7. Кількість студентів, які одержують стипендії 

Президента України 6 6 6 

6.8. Кількість студентів, які отримують інші стипендії 

та премії 53 49 132 
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2. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

 2.1. Наукові досягнення світового рівня 

 

Вченими науковї школи «Фізика тонких плівок та фізичне матеріалознавство» вперше 

встановлено, що поза залежності від напрямку освітлення при прикладанні зворотного 

зсуву спостережено унікальний ефект зміни полярності фотоструму у всьому інтервалі 

фоточутливості  сонячних елементів (СЕ) на основі  полуки CdS/CdTe. Шляхом аналізу 

спектральних характеристик коефіцієнта квантової ефективності приладових структур 

показано, що зміна полярності фотоструму обумовлена високим потенційним бар’єром 

тунельного контакту n+ITO/p+CdTe, що за прямого (відносно ГП n-CdSхTe1-x/p-CdTe) зсуву 

призводить до формування поблизу тильного контакту області вбудованого електричного поля, 

здатного ефективно розділяти генеровані під дією світла нерівноважні носії заряду. 

Ідентифіковані фізичні механізми зарядопереносу в плівкових СЕ на основі CdS/CdTe. 

Встановлено, що наявність рекомбінаційного або термоемісійного механізму обумовлена 

кількісним співвідношенням впливу на процес протікання струму основного сепаруючого 

бар’єру та потенціального бар’єру тильного контакту. Визначено, що поза залежності від 

конструкції тильного електроду наявність гетеро переходу n-CdSxTe1-x/p-CdTe при зворотних 

зсувах і прямих зсувах до 0,7 В визначає термічно активований рекомбінаційний механізм 

переносу заряду. За більших прямих зсувів на вид темнових ВАХ починає впливати вбудоване 

електричне поле тильного контакту, причому механізми зарядопереносу в СЕ з різним тильним 

контактом суттєво відрізняються. За прямого зсуву понад 1 В потенційний бар’єр p+CdTe-

Cu/Au має термоемісійний характер переносу заряду, а потенційний бар’єр p+CdTe-ITO – 

тунельно-рекомбінаційний характер переносу заряду. Шляхом аналітичної обробки темнових 

вольт - фарадних характеристик визначено, що для СЕ з традиційними контактами Cu/Au 

висота потенційного бар’єру складає 0,3 еВ, концентрація основних носіїв заряду – 9,5*1020 м-

3, а для СЕ з прозорими тильним контактом на основі ITO – 2,2 еВ і 2,2*1021 м-3, відповідно. 

 

Встановлені фізичні механізми формування тильних контактів які свідчать про 

визначальну роль міжфазної взаємодії прошарків міді і телуру та термічно активованої диффузії 

міді до базового шару телуриду кадмію. Визначені оптимальні технологічні режими 

формування низькоомних тильних контактів. Поза залежності від конструкції тильного 

контакту після травлення шару CdTe в розчині брому в метанолі на його поверхні формується 

прошарок аморфного телуру товщиною близько 2-3 нм, який характеризується незначною 

електропровідністю. Високочастотне магнетронне осадження шарів ITO за температури 

поверхні CdTe 250 С викликає дифузію телуру в базовий шар, в якому він виступає як акцептор, 

та призводить до кристалізації прошарку телуру, що обумовлює збільшення його 

електропровідності. Завдяки цьому формується тунельний контакт n-ITO/p+CdTe. Для СЕ з 

тильним контактом Сu/Au відпал контакту на повітрі за температури 200оС обумовлює 

формування на поверхні базового шару сполуку типу p+CuxTe1-x, яка являє собою вироджений 

напівпровідник з суттєво більшою електропровідністю в порівнянні з кристалічним телуром. 

Дифундуючи в базовий шар CdTe атоми міді являють собою дрібні акцептори. Ці обидва 

фактори обумовлюють формування тунельного контакту Cu-p+CdTe з низьким контактним 

електроопором. 

Розроблена нова конструкція СЕ на основі системи CdS/CdTe, яка, на відміну від 

традиційної має двосторонньою чутливість та середній коефіцієнт пропускання 

приладових гетеросистем SnOx:F/CdS/CdTe з товщиною базового шару 3 мкм в діапазоні 

(0,82-1,20) мкм складає більш 70%, що дозволяє використовувати розроблені плівкові СЕ 

в тандемних структурах. Проведені експериментальні дослідження СЕ з різними 
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конструктивними рішеннями тильного контакту свідчать, що розроблена нова конструкція СЕ 

відзначається більшою деградаційною стійкістю ніж традиційна з тильним контактом на основі 

Сu/Au.  

 

Завершено створення теорії квантового транспорту, яка заснована на матриці 

розсіяння Флоке, в динамічних мезоскопічних провідних системах, властивості яких 

періодично змінюються з часом. Побудована теорія дозволила встановити механізм 

генерування постійного струму у фазово-когерентних системах під дією періодичного в часі і 

локального у просторі керуючого впливу. Окрім того, показано, що такий динамічний вплив 

призводить до виникнення  кореляцій між електронами – носіями струму. Результати теорії є 

базою для створення твердо тільних  джерел корельованих електронів, які являються 

необхідним елементом  електронних пристроїв нового покоління для квантової обробки 

інформації. 

 

Продовжено дослідження систем магнітів, які генерують сильні магнітні поля розсіяння . 

Запропоновано та розраховані нові системи магнітів, які створюють у зазорах між магнітами 

близьке до однорідного сильне поле розсіяння. Показано, що граничне значення полів розсіяння 

в системі, яка складається із великого числа магнітів у формі призм, прямують до  Н ≈1.5 Bs.  

Проведена оптимізація систем магнітів з радіальною намагніченістю, які  генерують 

сильні поля розсіяння в великих об’ємах, розраховані граничні значення полів розсіяння. 

Показано, що такі ж поля розсіяння можуть  виникати  і в квазінеоднорідних системах, які 

зібрані  із постійних магнітів у формі секторів, кожний із яких однорідно намагнічений по 

бісектрисі сектора. Розраховані граничні значення полів розсіяння систем, які складаються із 

різного числа магнітів, та найдена область локалізації сильного поля. Для характеристики 

сильних полів над поверхнею таких систем введено параметр – середнє поле. Показано, що 

середнє поле у вузькому зазорі 2-х таких систем у формі циліндра, яке розраховано по ширині 

зазору, може в 2 рази перевищувати значення індукції насичення матеріалу магніту.  

 

На створеному на експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» дослідному 

зразку макета потужної високовольтної електрофізичної установки для генерування повного 

струму блискавки були виконані дослідження електротермічної стійкості фрагментів літальних 

апаратів в інтересах американської авіа будівельної корпорації «Boeing». Робота була 

спрямована на випробування композиційних панелей літака на блискавкостійкість. 

 

 
 

Загальний вигляд пошкодження  Ø100мм композиційної обшивки 

літального апарату, яка викликана дією імпульсної компоненти струму 

блискавки амплітудою 212кА з інтегралом дії 2,1∙10
6
 А

2
∙с. 
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Вченими наукової школи “Технологічні процеси в технічній електрохімії” вперше 

розроблені композиційні анодні покриття на основі оксидів неблагородних металів з 

керованими електрофізичними та каталітичними властивостями, селективністю та 

зносостійкістю. Доведена можливість створення композиційних покриттів, в яких фізико-

хімічні властивості індивідуальних оксидів неблагородних металів, поповнюючи один одного, 

створюють комплекс електрохімічних властивостей малозношуваного аноду. Розроблено 

малозношувані аноди з оксидним свинцево-титановим покриттям й оксидним кобальто - 

титановим покриттям для електролізу сульфатних, іодатних і хлоридних розчинів при високій 

густині струму. Отримані результати необхідні для створення ресурсо - та 

енергозберігаючих технологій електрохімічного синтезу: заміна платинових анодів на 

оксидні свінцево - титанові покриття в електрохімічному синтезі H2S2O8, (NH4)2S2O8, NaIO4, та 

використання оксидних кобальто - титанових покриттів в електрохімічних генераторах розчинів 

NaClO дозволяє знизити вартість обладнання та витрати електроенергії в цих великотоннажних 

виробництвах. Результати роботи мають суттєве значення при вибілюванні сульфатної 

целюлози, електрохімічному знезараженні води, при виготовленні генераторів розчину 

активного хлору,  та багатьох інших. 

 

 

Теоретично обґрунтовано і експериментально доведено можливість утворення 

PbO2/TiO2-оксидних систем методом термічного розкладання нітрату плюмбуму (ІІ) й хлориду 

титану (IV). Визначено умови за яких термічне розкладання покривних розчинів призводить до 

формування щільних, механічно-стійких покрить з достатньою адгезією до титанової основи. 

Запропоновано мало зношуваний анод для електролізу хлоридно - сульфатних розчинів, що 

складається з: PbO2/TiO2-активного шару, титанового струмопідводу і підшару для уникнення 

перехідного електричного опору. 

 

За результатами дослідження кінетичних закономірностей роздільного й сумісного 

виділення цинку і нікелю з розчинів, що містять аміак і додатковий ліганд, показана можливість 

одержання з розведених електролітів покриттів сплавом цинк-нікель, що мають декоративний 

зовнішній вигляд і підвищену корозійну стійкість. Доведено, що за рахунок зниження 

швидкості нарощування покрить при розведенні електроліту у меншому ступеню в порівнянні 

зі зменшенням концентрації іонів металів, можливо відповідне зниження екологічної небезпеки 

процесу цинкування.   

 

Вивчено умови електросинтезу Ag2SO4 на поверхні срібла. На підставі дослідження 

граничних умов зміни потенціалів срібно-сульфатного електроду в 20 – 30 % розчинах H2SO4 

та інших сульфатних середовищах створено принципово новий електрод порівняння в 

виробництві та експлуатації свинцевих акумуляторів для довгострокових вимірювань (замість 

кадмієвого електроду, який не придатний для тривалого вимірювання). 

Визначені механізми електродних реакцій в процесі осадження сплаву залізо-кобальт з 

нового сульфаматного електроліту та каталітична активність сплаву в реакції окиснення 

монооксиду вуглецю. Отримана математична модель залежності складу сплаву і його виходу за 

струмом від концентрації іонів металів і температури, яка дозволила оптимізувати технологічні 

параметри для одержання світлих блискучих дрібнозернистих покрить з багато 

функціональним напрямом використання. 

Наведені розробки мають значне соціальне значення для України як маловідходні 

та екологічно чисті. 

 

Досліджено механізм електродних процесів при електросадженні композитних покриттів 

сплавом паладій – нікель, що осаджували з полілігандного електроліту у нестаціонарних 
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режимах на зразках з нержавіючої сталі. За геометрією вольтамперограм з урахуванням 

чисельних значень їх параметрів визначено механізм перебігу реакцій на поверхні алюмінію та 

його сплавів при анодній поляризації у водних лужних розчинах варійованої концентрації та у 

присутності оксоаніонів різної природи поляризаційним методом у потенціодинамічному 

режимі. Доведено, що оксидування в анодно-іскровому режимі дає можливість одночасно 

формувати оксидну плівку Al2O3 і оксидів мангану на поверхні носія, що відбувається 

при одночасному перебігу процесів оксидування та термічного розкладання. Проведено 

тестування зразків з покриттями на спеціалізованому стенді, що імітує роботу двигуна 

внутрішнього згоряння. Отримані результати свідчать, що високу каталітичну активністю та 

корозійну стійкість мають сплави с вмістом нікелю до 20 % та мікродугові оксидні покриття 

Al2O3 – MnxOy. 

Неорганічні неметалічні плівки змішаними оксидами перехідних металів можуть бути 

застосовані у виробництвах та пристроях, де до покриттів висувають вимоги високої корозійної 

стійкості, зносотривкості, твердості, термостабільності та наявності каталітичних, адсорбційних 

властивостей, наприклад, в машинобудівній, аерокосмічній, хімічній промисловості, медицині. 

 

Вперше в твердих розчинах Bi-Sb на ізотермах гальваномагнітних і 

термоелектричних властивостей було спостережено екстремуми, наявність яких 

пов‘язується із критичними явищами, що супроводжують перехід від розчинених до 

концентрованих твердих розчинів, перехід у без щілинний стан з інверсією зон та перехід 

напівметал - напівпровідник, відповідно. Проведено оцінку термоелектричної ефективності, 

визначено склади, що відповідають максимальним значенням термоелектричної потужності. 

Виявлено основні закономірності концентраційних залежностей механічних, гальваномагнітних 

та термоелектричних властивостей сплавів Bi-Sb, які свідчать про якісні зміни в електронній та 

гратковій підсистемах кристала при зміні складу. Встановлено межу слабкого та сильного 

магнітних полів для твердих розчинів Bi-Sb за різних температур, що є важливим для 

правильної інтерпретації температурних залежностей гальваномагнітних властивостей даних 

матеріалів і їх залежності від складу. Показано, що величина магнітного поля, тривалість 

відпалу та пресування зразків не впливають на факт наявності концентраційних аномалій. 

Досліджено вплив телуру на гальваномагнітні властивості литих та пресованих зразків Bi в 

інтервалі температур 80-300 К. Показано, що у полікристалічних литих зразках досягаються 

більші значення електропровідності та рухливості носіїв заряду у порівнянні з пресованими 

зразками.  

Одержані результати мають як фундаментальне значення з точки зору розвитку теорії 

напівпровідникових фаз змінного складу і підтвердження наших гіпотез, так і прикладне 

значення, бо є основою для оптимізації термоелектричних властивостей твердих розчинів на 

основі сполук IV-VI, які широко використовуються в термоелектричних генераторах, а також 

на основі твердих розчинів Bi-Sb, відомих як найкращі низькотемпературні термоелектричні 

матеріали для охолоджувачих пристроїв при температурі нижче ~ 200 K. 

Шляхом одночасного термічного випарування міді та селеніду індію з двох джерел, що 

розташовані у просторі вакуумної камери таким чином, щоб на підкладці у різних місцях 

формувалися плівки різноманітного складу, отримані плівки системи Cu – In2Se3, склад яких 

відповідав різним перетинам діаграми рівноваги псевдобінарної системи CuSe – In2Se3. 

Конденсація плівок відбувалась при температурі підкладки 400
о
С. При дослідженні плівок, 

склад яких відповідав різним перетинам діаграми рівноваги псевдобінарної системи CuSe – 

In2Se3, що були сконденсовані на поверхні кристалів КС1 при температурі підкладки 400оС, 

показано принципову можливість формування тонких епітаксійних плівок складу CuInSe2, 

CuIn3Se5 або Cu3In4Se8 з орієнтацією (001). Встановлено, що епітаксійні кристалики в цих 

плівках у своєї структурі мають значну кількість нанодвійників. В плівках також виявлені 

двомірні дефекти, які розшифровані, як антифазні границі.   



 12 

Вченими наукової школи „Управління розвитком великих розподілених систем” вперше 

розроблені моделі і методи оптимізації показників якості систем автоматичного 

управління енергоблоками атомних станцій з реактором ВВЕР-1000. Розроблена та 

обґрунтована  перспективна концепція синтезу систем автоматичного управління енергоблоку 

АЕС з реактором ВВЕР-1000 на основі теоретичного розвитку й узагальнення моделей і методів 

оптимізації прямих показників якості й покращених інтегральних квадратичних оцінок. 

Отримані результати необхідні для підвищення надійності, точності та якості 

автоматизації енергоблоків атомних станцій України для об’єднання з Європейською 

енергетичною системою. Побудовані математичні моделі в просторі станів для систем 

управління потужністю реактора, рівнем води в парогенераторі й частотою обертання парової 

турбіни. Створена та практично реалізована методика оптимізації показників якості систем 

управління, відмінними рисами якої є широкі можливості ефективної формалізації задач 

оптимізації, задання бажаних значень показників якості, оптимізації систем високого порядку з 

багатьма варійованими параметрами. Запропоновані моделі та методи реалізовані у вигляді 

програмного забезпечення багатокритеріального параметричного синтезу систем 

автоматичного управління.  

 

Вченими наукової школи „Розвиток сучасних енергозберігаючих методів в інтеграції 

процесів та створення теоретичних основ енергоефективного теплообмінного обладнання ” 

вперше розроблені екологічно безпечні  ресурсозберігаючі технологічні процеси та 

устаткування у виробництві поверхнево-

активних речовин. Встановлені закономірності 

утворення промислових відходів та шкідливих 

викидів на підприємствах України, у тому числі 

вперше проведено аналіз виробництва поверхнево-

активних речовин, як джерела відходів та шкідливих 

викидів. Вивчено закономірності утворення відходів 

та шкідливих викидів виробництва ПАР і показано, 

що щорічно в навколишнє природне середовище 

лише одним підприємством викидається: рідких 

лужних відходів – 1600 т, газоподібних викидів 

органічної сировини – 779 т, газоподібних викидів 

двооксиду сірки – 5,5 т. Зроблено висновок, що необхідною умовою їх розвитку в Україні є 

створення екологічно безпечних виробництв. Одержано екологічно безпечні миючи засоби та 

піноутворюючі сполуки шляхом проведення процесу сульфатування сумішей органічної 

сировини у прямоточному трубчастому реакторі, що дозволяє вирішити питання 

ресурсозбереження сировини, досягнути при використанні поверхнево-активних речовин 

вмісту шкідливих газоподібних викидів органічної сировини у приземному шарі атмосферного 

повітря нижче орієнтовано безпечного рівня впливу. Отримані результати необхідні для 

виробництва  екологічно безпечних миючих засобів та піноутворюючих складів з 

зменшеним впливом на навколишнє природне середовище та здоров’я населення.  

Розроблена технологічна схема екологічно безпечного ресурсозберігаючого виробництва 

поверхнево-активних речовин, яка дозволяє виключити скидання лужних рідких відходів у 

навколишнє природне середовище, залишки SO2 у відхідних газах зменшити у 2,5 рази, 

газоподібні викиди органічної сировини при використанні поверхнево-активних речовин 

зменшити у 7,3 рази. Крім того, поліпшуються ресурсозберігаючі показники виробництва: за 

витратою сірки – на 4,1 %, за витратою органічної сировини – на 8,5 %, за витратою лугу – на 

27 %. Дослідно-промислові партії миючих засобів було одержано з використанням розроблених 

поверхнево-активних речовин на основі суміші вищих спиртів та моноетаноламідів карбонових 

кислот зі зменшенням у 2,5 рази кількості фосфатів порівняно з тими, що виробляються на цей 

 

http://glucagon.narod.ru/100502/f3.jpg
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час. Нові миючі засоби можна віднести до екологічно безпечних продуктів, оскільки зменшено 

вміст фосфатів, які негативно впливають на поверхнево-водні об’єкти та здоров’я населення. 

Крім того, присутність сульфатів моноетаноламідів карбонових кислот у миючих засобах при 

ручних праннях дає можливість знизити їхній вплив на здоров'я населення, тому що відомо 

пом'якшуюча дія таких ПАР на шкірний покрив організму людини. 

 

Вченими наукової школи «Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких 

неорганічних матеріалів та покриттів» розроблені 

керамічні композиційні матеріали, які 

ефективно захищають біологічні і технічні 

об’єкти від впливу електромагнітного 

випромінювання радіочастотного діапазону. 

Встановлено, що для розробленої керамічної плитки 

зниження дії електромагнітного випромінювання у 

діапазоні частот 50 Гц – 1200 МГц становить у 

середньому 20 дБ порівняно з 2,2 дБ для керамічної 

плитки яка промислово випускається на заводах 

України. За розробленою технологією була 

виготовлена дослідно-промислова партія керамічної 

плитки  в умовах ЗАТ «Харківський плитковий 

завод», яка по своїм фізико-механічним та експлуатаційним властивостям відповідає ГОСТ 

6141-91 і яка пройшла натурні випробування в лабораторії НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» для 

захисту персоналу від дії електромагнітного випромінювання у частотному діапазоні 50 Гц – 

1200 МГц.  
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2.2. Результати фундаментальних досліджень 

 

 

Основною метою виконання фундаментальних науково-дослідних робіт є ефективне 

використання наукового потенціалу університету, підтримка наукових шкіл, забезпечення 

підготовки кадрів вищою кваліфікації, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів 

на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості підготовки 

спеціалістів і магістрів за рахунок активного використання результатів наукових досліджень в 

навчальному процесі, створення фундаментальних наукових основ для перспективних 

технологій, підняття рівня теоретичних досліджень до світових показників. 

Національний технічний університет” Харківський політехнічний інститут” є 

виконавцем 71 фундаментальної бюджетної теми, що фінансуються за рахунок Міністерства 

освіти і науки України. Ці теми виконуються на 51 кафедрі під керівництвом провідних вчених, 

докторів і професорів. Загальний обсяг фінансування в 2007 році становив 7 481 631 грн. 

Структура та  обсяги фінансування фундаментальних досліджень по пріоритетним 

напрямкам розвитку науки і техніки наведена в таблиці. 

 

   

№ 

п

п/п 

Найменування пріоритетного напрямку 
Кількість 

робіт 

Обсяг 

фінансуваннява  

грн. 

1 Фундаментальні дослідження з найважливіших 

проблем природничих, суспільних і гуманітарних 

наук 3 120963 

2 

2 

Проблеми демографічної політики, розвитку 

людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства 3 132804 

3

3 

Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань 1 72342 

4

4 

Нові комп’ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства 10 705338 

5 

5 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології 

в енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі 36 3870495 

6

6 

 

Нові речовини та матеріали 18 2579689 

 Всього 71 7481631 
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Структура та  обсяги фінансування фундаментальних досліджень, які виконувались в 

2007 році за Державними замовленнями, Державними програмами та Грантами, наведена в 

таблиці. 

 

№ 

п/п Джерело фінансування 
Кількість 

робіт 

Обсяг 

фінансування, 

грн. 

1 ДФФД 4 74000 

2 

2 Грант Президента України 1 25000 

3

3 Державні замовлення 3 215000 

4

4 Державна програма «Ресурс» 2 100000 

5 

5 

Державна програма «Інформаційні та 

комунікаційні технології в освіті та науці на 2006 – 

2010 роки». 1 60000 

6

6 Українсько - французька програма “Дніпро” 1 25000 

 Всього 12 499000 

 

 Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 2.08.2007р. № 720 
виконуються 4 проекти з Державного фонду фундаментальних досліджень. Наведені нижче 

приклади висвітлюють перспективу одержання важливих наукових результатів в області 

математики, фізики, хімії та перспективних технологій. 

 

 

 

 Нелінійні коливання та динамічна стійкість тонкостінних конструкцій та взаємодія 

їх з рідиною і потоком 

 

 Розроблено моделі вільних та вимушених коливань пологих оболонок,  моделі взаємодій 

оболонок з потоком газу і пульсуючою рідиною та удару по тонких пластинах. 

 В праці створені чотирьох модові моделі взаємодій оболонок з газом, що рухається. Ця 

взаємодія описується у рамках поршневої теорій. В моделі враховуються умови нерозтяжності 

середній поверхні оболонки.  

 Коливання оболонки для отримання їхніх дискретних моделей представляються у 

вигляді розкладення по точним формам вільних коливань, які отримані із рішення крайової 

задачі. У звіті надані результати дослідження властивостей цих форм та отримана дискретна 

модель коливань. Надано шести модову модель коливань композитної циліндричної оболонки. 

Збудовано математичну модель удару по тонкій шарнірно опертій ортотропній пластині. 

 Отримані результати можуть бути використані при розрахунках задач динамічної 

міцності та для визначення критичних режимів руху у сучасному турбо – та авіабудуванні. 

 

 Квантові розмірні ефекти та явища переносу у тонко плівкових наноструктурах на 

основі напівпровідникових сполук IV –VI та II-VI 

 

 Синтезовано і термічно оброблено нелеговані і леговані кристали PbTe, PbSe, PbS, GeTe, 

SnTe, ZnSe, ZnTe n – і p – типів з різною концентрацією носіїв заряду. Проведено дослідження 

їх мікроструктури і кристалічної структури, вимірювання параметрів елементарної гратки та 
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мікротвердості при кімнатній температурі, вимірювання електропровідності, коефіцієнта 

Холла, коефіцієнта Зеєбека в інтервалі температур 80-300 К. На основі цих даних визначені 

концентрація та рухливість носіїв заряду.  

 Одержані кристали будуть використовуватися в якості шихти для виготовлення тонких 

плівок, квантових ям та гетероструктур різного типу і дослідження квантових розмірних 

ефектів і факторів, що впливають на їх прояв. 

 

 Перенесення заряду та резистивна спектроскопія в шаруватих структурах на основі 

манганатів та анізотропних металічних систем. 

 

 Методом тунельної та мікро контактної спектроскопії досліджені коливальні спектри 

решіток манганітів, вивчено нелінійну частину опору контактів в нормальному стані з 

наступним відновленням мікро контактної тунельної функції електрон-фононної взаємодії. 

Проаналізовано вплив геометрії поверхні Фермі на осциляції кондактансу.  Електросинтезом в 

гальваностатичному режимі одержано монокристали катіон-радикальних солей (КРС). 

Проводяться дослідження щодо вдосконалення існуючих методик синтезу, збільшення виходу й 

очищення отриманих продуктів синтезів. 

 Отримані результати: Запропоновано й досліджено новий спосіб отримання точкових 

контактів малого розміру шляхом скручування (звивання) електродів з металевих дротів. При 

низьких температурах створені чисті стабільні контакти з відтворюваними електричними 

характеристиками. Досліджено теоретично вплив анізотропії поверхні Фермі на кондактанс 

точкового тунельного контакту у присутності поблизу нього одиничного дефекту. Для 

довільної геометрії Фермі поверхні знайдена осциляційна залежність кондактансу від відстані 

від контакту до дефекту. Запропоновано оригінальний алгоритм, що дозволяє обчислити 

кондактанс для будь-якої параметрично заданої поверхні Фермі. Одержано структуру та склад 

катіон-радикальних солей, здійснено виміри температурної залежності опору. 

 

 Наукові основи технології одержання антибактеріальних склоемалевих покриттів 

для захисту сталевих виробів 

  

 Проведено аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-технічної і патентної літератури з 

питань синтезу, властивостей та галузей застосування антибактеріальних склоемалевих 

покриттів для захисту сталевих виробів. За даними аналізу зроблено висновок про актуальність 

досліджень в даній області та найбільшу ефективність та перспективність застосування у якості 

скломатриці – основи при одержанні антибактеріальних склоемалевих покриттів – 

кальційфосфатних стекол; у якості бактерицидних наповнювачів – керамічні порошки на основі 

Ag+, Zn2+, Cu2+. Розроблено методологічний підхід до вирішення проблеми надійного 

довгострокового антибактеріального захисту об'єктів життєдіяльності людини. Проведено 

дослідження базової склоутворюючої системи R2O-RO-R2O3-SiO2 та обґрунтовано вибір 

бактеріальних нанопорошків. 

 Комплексні склоемалеві покриття, одержані на основі базової склоутворюючої системи, 

можуть бути рекомендовані при  виготовленні емалевих виробів побутового та санітарно-

технічного призначення. Реалізація винаходу у виробництві дозволить одержати якісні 

антибактеріальні склоемалеві покриття без використання дефіцитних матеріалів та при 

значному зниженні собівартості продукції. 
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Грант Президента України (наказ МОН України від 12.02.2007р. №112) 

  

Теорія узагальнених паралельних множин як основа геометричного моделювання 

гетерогенних процесів 

  

 Загальний підхід до розробки і реалізації геометричних методів опису паралельних і 

квазіпаралельних множин відкриває нові можливості у розв’язанні наукових і науково-

прикладних задач, що стосуються моделювання фронтів поширення явищ і процесів та 

визначення розподілу у просторі параметрів полів різної фізичної природи. Результатом 

застосування цих методів є побудова наочних зображень паралельних і квазіпаралельних 

геометричних об’єктів (ліній і поверхонь) різного рівня складності. 

Результати роботи дозволяють створювати візуальні геометричні моделі графічних проявів 

явищ і процесів, що характеризуються хвильовими фронтами, конформними до напряму свого 

руху, або ізолініями, конформними до напряму зміни фізичних параметрів. Графічні ілюстрації 

допомагають проводити якісний аналіз розв’язку задач при варіюванні початковими даними. 

В геометричному моделюванні процесів з еквіфазними границями (хвильовими фронтами, 

поверхнями розділу речовин, на яких відбуваються реакції, та ін.) в однорідних та ізотропних 

середовищах доцільно застосовувати методи на основі геометричного розв’язання рівняння 

ейконала та з використанням нормальних рівнянь. Ці методи дозволяють описати геометричні 

моделі паралельних множин у вигляді сімей паралельних (еквідистантних) ліній і поверхонь. 

 В геометричному моделюванні детермінованих процесів (процеси фільтрації в грунті, 

процеси електрохімічної обробки поверхонь деталей) візуальну картину розподілу силових 

ліній у вигляді сімей квазіпаралельних ліній дає метод на основі конформних відображень. 

 В геометричному моделюванні процесу, що розвивається у неоднорідному і 

неізотропному середовищі з часом (лісова пожежа), для побудови візуальної прогнозної моделі 

цього процесу на визначений інтервал часу прийнятним є метод іміджевої екстраполяції. 

 Результати досліджень надають змогу одержувати в кожній конкретній задачі 

насамперед якісну оцінку можливого розвитку процесу, що моделюється. 

 Робота надає основи для наступних можливих напрямків: розвиток методів прикладної 

геометрії, що спрямовані на побудову універсальних геометричних моделей узагальнених 

паралельних множин; пошук можливостей для реалізації переходу від одного методу до іншого 

в межах єдиного підходу до моделювання узагальнених паралельних множин; створення 

наскрізного інформаційного забезпечення для візуалізації формоутворення геометричних 

об’єктів; розширення кола наукових і технічних задач, де ефективним є використання 

геометричного апарату моделювання узагальнених паралельних множин. 

 

Державні замовлення (наказ МОН України від 27.02.2007р. №158). 

 

“Розроблення інваріантних виконавчих механізмів для колісних та гусеничних 

машин і транспортних роботів” 

 

 Розроблено інваріантні виконавчі механізмі для колісних та гусеничних машин і 

транспортних роботів. . Проведені експериментальні дослідження інваріантних виконавчих 

механізмів на стенді. . Здійснено структурно-параметричний синтез інваріантного стабілізатора 

для колісних та гусеничних машин і транспортних роботів. . Розроблено методики 

проектування інваріантних виконавчих механізмів для колісних та гусеничних машин і 

транспортних роботів, що знаходяться під впливом зовнішніх випадкових збурень. 

 Здійснено теоретичну та експериментальну перевірку математичних моделей 

інваріантних виконавчих механізмів для колісних та гусеничних машин і транспортних роботів. 
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 Проведено ідентифікацію математичних моделей інваріантних виконавчих механізмів 

для колісних та гусеничних машин і транспортних роботів та здійснено тестування і корекцію 

алгоритмічних та програмних засобів для інваріантних виконавчих механізмів. 

Розроблені інваріантні виконавчі механізмі для колісних та гусеничних машин і 

транспортних роботів забезпечують: 

– підвищення основних показників якості перехідних процесів при відпрацюванні   

внутрішніх та зовнішніх збурень до 2 разів; 

– підвищення точності систем автоматичного управління з новими інваріантними 

виконавчими механізмами до 2 разів; 

– зниження навантаження на людину-оператора на 40-50%; 

– економію енергоресурсів і сировини на 30-40%. 

Результати науково-технічної розробки впроваджені за такими напрямками: 

– при створені інваріантних виконавчих механізмів для колісних та гусеничних машин 

спеціального призначення у Харківському конструкторському бюро по машинобудуванню 

ім. О.О.Морозова, Державному підприємстві "Завод ім. Малишева", Львівському науково-

дослідному радіотехнічному інституті Міністерства промислової політики України та Науково-

виробничому підприємстві "ХАРТРОН-АРКОС"; 

– при підготовці фахівців за спеціальностями 05.01 – гусеничні та колісні машини та 

7.080402 – інформаційні технології проектування у Національному технічному університеті 

"Харківський політехнічний інститут" та фахівців споріднених спеціальностей в НТУ "ХПІ" та 

інших вузах України. 

В ході виконання проекту надруковано, за відповідною тематикою, більш ніж 25 статей у 

фахових виданнях, 3 монографії і 2 навчальних посібника. За результатами досліджень, 

проведених в рамках проекту, у 2006 році доц. Ніконовим О.Я. була отримана Премія 

Президента України для молодих вчених. 

 

“Розроблення адаптивних систем керування зі змінною структурою для 

багатоцільових гусеничних та колісних машин” 

 

 Розроблено функціональні і структурні схеми адаптивних систем керування зі змінною 

структурою для багатоцільових гусеничних та колісних машин. Тип і номенклатура 

компонентів системи підлягають додатковому уточненню на подальших етапах розробки 

проекту.  Побудовано математичні моделі і алгоритми керування адаптивних систем керування 

зі змінною структурою для багатоцільових гусеничних та колісних машин. 

 Запропоновано функціонал якості, який відтворює вимоги до динамічної системи 

керування і дозволяє скоротити обчислювальний ресурс при параметричному синтезі системи. 

Запропоновано модифікований генетичний алгоритм в якості метода глобальної 

оптимізації для пошуку оптимальних значень варійованих коефіцієнтів підсилення 

електронного блоку керування. 

 Здійснено параметричний синтез адаптивних систем керування зі змінною структурою 

для багатоцільових гусеничних та колісних машин з урахуванням нелінійних характеристик на 

основі методів еволюційного моделювання та запропонованого функціоналу якості. 

Проведено імітаційне моделювання динамічних процесів адаптивних систем керування 

зі змінною структурою. 

Практична цінність результатів 

Для відповідного напряму: 

1) у створенні конкурентоспроможних адаптивних систем керування зі змінною 

структурою для багатоцільових гусеничних та колісних машин; 

2) у створенні оптимальних адаптивних систем керування зі змінною структурою для 

багатоцільових гусеничних та колісних машин. 
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Для наукової та навчальної роботи: 

1) у впровадженні результатів досліджень в навчальний процес підготовки спеціалістів 

для машинобудівної галузі України шляхом включення їх в лекційні курси: „Електроніка та 

мікросхемотехніка”, „Моделювання електромеханічних систем”, „Теорія автоматичного 

керування”, „Автоматика та мікропроцесорна техніка в транспортних машинах”, „Теорія і 

розрахунок електронних та мікропроцесорних систем транспортних машин” для студентів 

електромеханічних спеціальностей політехнічних та аерокосмічних університетів; 

 

  «Розроблення гальваноплазменної технології обробки поршнів для поліпшення 

екологічних показників автотракторних дизелів», який виконується згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України № 664 від 23.07.2007 року. 

  

. 

 Розроблені математична модель впливу гальваноплазменої обробки алюмінієвих 

поршнів на екологічні показники автотракторних дизелів;  технологічна документація 

електронного забезпечення мікротунелю для відбору частини відпрацьованих газів з випускної 

системи дизеля. технологічна документація гальваноплазменої обробки поршнів 

автотракторних дизелів. 

 Створені: експериментальні зразки поршнів з гальваноплазменим покриттям їх поверхні; 

 експериментальний зразок комплексу з мікротунелем для визначення масового викиду твердих 

частинок з відпрацьованими газами автотракторних дизелів. 

 Виконання повного комплексу НДР по темі дозволить створити і рекомендувати до 

впровадження вітчизняних перспективних технологій і вимірювальних комплексів, які 

забезпечать зменшення токсичних викидів автотранспорту. 

 Галузь можливого використання – вітчизняні підприємства, які виробляють або 

експлуатують силові установки з дизелями, наукові лабораторії. 

 В Україні до цих організацій відносяться КП ХКБД (завод ім. Малишева), заводи ХТЗ 

(м. Харків), ЮМЗ (м. Дніпропетровськ), КрАЗ (м. Кременчук), ХК «Луганськтепловоз» (м. 

Луганськ), ДержавтотрансНДІпроект (м. Київ) та ін. 

 

 В рамках Державної програми «Ресурс» в НТУ «ХПІ» виконуються 2 роботи. 

"Вітроенергетичні установки: теоретичні основи методів моделювання та підвищення 

ресурсу силових елементів конструкцій". 

  

 Мета роботи  - розробка теоретичних основ узагальненого параметричного опису 

складних механічних систем та створення на цій базі технології автоматизованого  дослідження 

силових рам вітроенергетичних установок для забезпечення їх довготривалої працездатності 

при експлуатації в умовах України. 

 Результати роботи: створена комплексна математична модель великогабаритних 

просторових зварних конструкцій, що дозволяє виконувати параметричний опис їх геометрії, 

навантажень, граничних умов для розв’язання задач дослідження напружено-деформованого 

стану і раціонального проектування їх елементів за критеріями міцності та ресурсу. Розроблена 

методика автоматизованого генерування скінченно - елементних моделей просторових силових 

конструкцій на прикладі зварних рам вітроенергетичних установок великої потужності із 

застосуванням узагальненого параметричного опису. Створений комплекс параметричних 

моделей рам вітроенергетичних установок великої потужності  та рекомендації щодо вибору 

проектних параметрів, які забезпечують їхню міцність та ресурс. 
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«Розробка методів та програмного забезпечення оцінки надійності та залишкового 

ресурсу візків вагонів електропоїздів» 

На основі розроблених теоретичних, експериментальних методів та програмного 

комплексу вирішено ряд задач статистичної динаміки, надійності та прогнозування ресурсу 

(залишкового ресурсу) вагонів електропоїздів: Серед них: експериментальне дослідження 

характеристик зовнішнього навантаження на візки вагонів на різних швидкостях руху 

електропоїздів Харківського метрополітену;отримані спектральні щільності прискорень 

буксових вузлів; вирішена задача статистичної динаміки візків вагонів метрополітену при 

випадковому навантажені з урахуванням запізнювання дії цього навантаження на колісні 

пари;вирішена задача прогнозування безвідмовності рам візків з одночасним урахуванням 

випадковості навантаження та характеристик опору матеріалу конструкції втомним 

пошкодженням; здійснено прогнозування залишкового ресурсу рам візків при втомних 

пошкодженнях в умовах експлуатації Харківського метрополітену; проведено 

експериментальні та чисельні дослідження навантаженості, вібраційних характеристик, ресурсу 

конкретних вагонів метрополітену. 

Основний економічний ефект від впровадження розробки може бути отримано за 

рахунок підвищення надійності та впровадження обґрунтованого індивідуального 

міжремонтного періоду експлуатації рухомого складу залізниць. Визначення реального 

технічного стану та залишкового ресурсу під час експлуатації рам візків вагонів електропоїздів 

дозволяє перейти з планового ремонту до ремонту по технічному стану, що в значній мірі 

зменшує кількість зупинок та збільшує термін експлуатації. Таким чином, впровадження 

розробок, які зроблені по темі, дозволяє скоротити експлуатаційні витрати та підвищити 

безаварійність пасажирських перевезень. Крім цього, окремі розділи наукової роботи 

виконувалися студентами старших курсів, аспірантами, молодими викладачами та 

використовувалися у навчальному процесі при викладанні таких дисциплін: теорія надійності, 

експериментальна механіка твердого деформованого тіла, скінченні елементи в інженерних 

розрахунках, технічна діагностика. Подальше впровадження результатів науково-технічної 

розробки рекомендується  на Харківському метрополітені, в галузевій науково-дослідній 

лабораторії електричного моторовагонного рухомого складу УДФЗТ м. Харків, ХК 

«ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ». 

Створено нові тривимірні математичні моделі складних механічних систем (вагон-візок-

шлях), що орієнтовані на використання сучасного програмного забезпечення для ПЕОМ та 

адекватно враховують їх основні конструктивні, технічні та експлуатаційні особливості. На 

основі цих моделей розроблено нові методи, алгоритми та програмне забезпечення, які 

відповідають світовим стандартам та дозволяють проводити комплексні чисельні дослідження 

по визначенню вібраційного стану та надійності найбільш навантажених вузлів рухомого 

складу. Прикладні програми для ПЕОМ у вигляді модулів для вирішення різноманітних задач 

прогнозування ресурсу складних машинобудівних конструкцій розроблені сучасними мовами і 

об'єднані під загальним керуванням в системі мови DELPHI з графічними пост - и 

препроцесорним інтерфейсом візуалізації вихідної і результуючої інформації. 

Розроблено експериментальний апаратурний комплекс, який включає сучасні 

мікромашинні сенсори фірми Analog Devices, що створені по технології iMEMS та дозволяють 

вимірювати прискорення, нахил, удари та вібрації. Комплекс базується на багатоканальному 

модулі вводу-виводу аналогових та дискретних сигналів типу ADA-1406 фірми Holit, що 

програмується та підключається до переносного комп’ютера через USB-інтерфейс. З 

використанням цього комплексу проведені експериментальні дослідження  характеристик 

навантаження візків вагонів при різних швидкостях руху в умовах Харківського метрополітену. 

 

 Виконується проект в рамках Державної програми «Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті та науці на 2006 – 2010 роки». 
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 "Розробка теоретичних основ комп’ютерних кластерних технологій та унікального 

програмно-апаратного комплексу для дослідження складних та надскладних механічних 

систем”.  

  

 Мета роботи: - розробка теоретичних основ розподілених обчислень фізико-механічних 

процесів у складних системах та дослідного зразка спеціалізованого комп’ютерного кластера. 

 Результати двох перших етапів роботи: розроблені теоретичні основи методу 

узагальненого параметричного опису складних механічних систем. Створена методика 

автоматизованого генерування скінченно-елементних моделей складнопрофільних тіл з 

поверхнями, що кінематично генеруються, на основі узагальненого параметричного опису. 

 

 В рамках українсько - французької програми “Дніпро” проводиться робота 

«Дослідження по зменшенню деградації та підвищенню довготривалості паливних 

елементів на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких 

плівок у формі печатних плат». 

  

Досліджені механізми хімічного розширення і повзучості електрохімічної кераміки та їх 

взаємозв'язок  з хімічною та механічною деградацією, що впливає на зниження терміну служби 

паливних елементів на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких 

плівок у формі печатних плат, які розроблені за спеціальною методикою в Науковому центрі 

досліджень природних та промислових процесів Вищої Національної школи гірничої справи (м. 

Сент-Етьєн, Франція).   

 Установлено зв’язок між явищами дифузії іонів кисню, хімічним розширенням в 

електрохімічній кераміці та розвитком хімічно наведених напружень в часі в катоді 

твердооксидних паливних елементів з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких 

плівок у формі печатних плат. 

 Розроблено математичну модель, що описує електрохімічну дифузію й хімічне 

розширення, термопружну деформацію, дифузійну повзучість і ріст пошкоджуваності при 

повзучості в паливних елементaх на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації 

на базі тонких плівок у формі печатних плат  протягом  часу. 

 Для моделювання по встановленню узагальнених співвідношень, що зв'язуютъ 

електрохімічну дифузію, хімічне розширення, термопружну деформацію, дифузійну повзучість 

і ріст пошкоджуваності при повзучості протягом  часу в паливних елементaх на твердому 

оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у формі печатних плат, 

використовуються методи математичної теорії дифузії та механіки суспільних середовищ.  

 Запропонована математична модель може бути використана для комп’ютерного 

моделювання термонапруженого стану при повзучості в паливних елементaх на твердому 

оксиді та розробки рекомендацій щодо вибору властивостей матеріалу, удосконалення 

конструкції елементів та експлуатаційних умов для зниження деградації при повзучості 

паливних елементів на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких 

плівок у формі печатних плат. 
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Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

 

Проведені дослідження впливу сонячної активності на формування нижньої частини 

області F іоносфери. Для цього була використана теоретична модель нижньої частини області  F 

іоносфери. 

Виявлено, що при зростанні сонячної активності зростає висота максимуму області  F. 

Особливо швидке зростання висоти максимуму області  F спостерігається при збільшенні 

індексу сонячної активності  F10,7 від  70  до  120. При цьому висота максимуму області  F  

збільшується від 225 до 275 км. При збільшенні індексу сонячної активності  F10,7  від 120 до 

200 висота максимуму області  F  зростає від  275  до 315 км. 

Встановлено, що при зростанні сонячної активності також зростає висота максимуму 

шару  F1. Особливо швидке зростання висоти максимуму шару  F1 спостерігається при 

збільшенні індексу сонячної активності  F10,7  від 70 до 120. При цьому висота максимуму шару  

F1  збільшується від  141  до  156 км. При зростанні індексу сонячної активності  F10,7  від  120  

до  200  висота максимуму шару  F1  збільшується від  156  до  160 км.     

Виявлено, що при зростанні сонячної активності зменшується глибина, ширина та 

висота мінімуму між шарової западини  F1- F2. При збільшенні індексу сонячної активності  

F10,7  від  80  до  110  глибина міжшарової западини зменшується від  10  до  1%. При цьому 

ширина між шарової западини  F1-F2  зменшується від  55  до  24 км, а висота мінімуму 

міжшарової западини  F1-F2  зменшується  від  177  до  167 км. 

Встановлено, що при збільшенні індексу сонячної активності  F10,7  зростає і електронна 

концентрація в максимумі області  F  та шару  F1. При збільшенні індексу сонячної активності  

F10,7  від  100  до  200  електронна концентрація в максимумі області  F  зростає в  2,9 рази, а в 

максимумі шару  F1 зростає в  1,25 рази.  

Проведені дослідження впливу магнітної активності на формування нижньої частини 

області F іоносфери. Для цього була  використана теоретична модель іоносфери для інтервалу 

висот 100-200 км. 

Було встановлено, що при зростанні рівня магнітної активності відносна концентрація 

іону атомарного кисню зменшується на всіх обраних висотах. 

Встановлено, що зменшення відносної концентрації іону атомарного кисню на висотах 

140-200 км  більш  суттєве  при зростанні трьохгодинного   K- индексу від 5 до 9, тобто при 

переході від помірно збуреного стану магнітного поля до сильно збуреного при найбільшому 

збуренні, але найбільш швидке зменшення відносної концентрації іону атомарного кисню 

спостерігається при переході від незбуреного стану (K=0) до слабко збуреного (K=4, , ap =27). 

Проведені дослідження впливу магнітної активності на формування шару F1 іоносфери. 

Для цього були проведені розрахунки профілів електронної концентрації за допомогою 

розробленої теоретичної моделі іоносфери для інтервалу висот 100-200 км для різноманітних 

рівнів магнітної та сонячної активності (був обраний період літнього сонцестояння).  

Встановлено, що при зростанні рівня магнітної активності відносна концентрація іону 

атомарного кисню зменшується на всіх обраних висотах 140-200 км, що приводить до 

зменшення висоти максимуму шару F1 та до збільшення висоти мінімуму та ширини 

міжшарової западини F1-F2,  причому  більш суттєве та швидке зменшення відносної 

концентрації іону атомарного кисню спостерігається при зростаниі рівня магнітної активності  

активности  ap   від  0 до 27,  що приводить до  швидкого зменшення висоти максимуму шару F1 

та до швидкого збільшення висоти мінімуму та ширини міжшарової  западини  F1-F2. 
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Таким чином, результатом робіт є знайдені закономірності впливу сонячної та магнітної 

активності на формування нижньої частини області F іоносфери.     

 Практична цінність знайдених закономірностей впливу сонячної та магнітної активності 

на формування нижньої частини області  F іоносфери полягає в тому, що вони можуть бути 

використані при розробці різноманітних іоносферних моделей та при рішенні прикладних задач 

радіозв’язку, загоризонтної радіолокації та прикладних задач розповсюдження радіохвиль. 

 

 

 Розроблені рекомендації щодо управління інтелектуальною власністю у ВНЗ, 

запропонована методика оцінки економічної ефективності інноваційних рішень, підготовлені 

методичні рекомендації з впровадження процедур технологічного аудиту у вищих навчальних 

закладах та методичні рекомендації до економіко-правового регулювання комерціалізації 

інтелектуальної власності і трансферу технологій вищих навчальних закладів. 

  

 

Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства 

 

. 

 Розроблені засади теорії і методів вибору варіантів інноваційних проектів з урахуванням 

кількісної ступені відмінності однієї оцінки від іншої при ранжуванні відповідних моделей. 

Запропонована відповідна економіко-математична модель, в основу якої покладено 

упорядковану послідовність сумарних рангів подій (оцінок). 

 Розроблені теоретико-методологічні аспекти оптимізації параметрів систем інновацій. 

Запропоновано підхід аналізу кожного з виробів як системи, що складається із кількох вузлів, 

блоків. Подібний підхід дозволяє за допомогою використання сучасної обчислювальної техніки 

знаходити оптимальний варіант виготовлення кожного з елементів всіх виробів, а також 

оптимальний варіант створення кожного з виробів з урахуванням рівня їх споживчих якостей, 

що забезпечує оптимальні результати для усієї системи. Вибір оптимального варіанту 

знаходиться на основі використання економічного критерію шляхом порівняння витрат на 

розробку і виробництва складної інноваційної системи з величиною матеріальних збитків, що 

мають місце при відмовах системи з неоднаковим рівнем надійності її елементів за варіантами. 

  

 

 Розроблені  методологічні основи функціонування ринку прав інтелектуальної власності 

з детальним висвітленням всіх його особливостей та теоретично обґрунтовано склад 

інфраструктури ринку інтелектуального продукту. Обґрунтовані  методичні основи вартісної 

оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності (в першу чергу на об’єкти промислової 

власності). Розроблено організаційно-економічний механізм комерціалізації об'єктів 

інтелектуальної власності, який, на відміну від існуючих, одночасно дозволяє керувати і 

організаційними і економічними його складовими.  

  

 

Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших 

захворювань 

 

Досліджено синтез  біологічно-активних сполук на деяких етапах культивування при 

різних співвідношеннях компонентів середовища. Досліджено склад біологічно-активних 

сполук в біомасі мікрогрибу. Проведено пошук методу вилучення оптимальної кількості 

стеринів, каротиноїдів, ліпідів з біомаси Blakeslea trispora. Проведено аналіз впливу різних 
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індукторів на каротиногенез. Розроблено склад та технології виготовлення  лікувально-

профілактичних засобів для запобігання  шкідливого впливу сонячного опромінення.  

Проведені дослідження дозволили розробити лікувально-профілактичні засоби для 

запобігання шкідливого впливу сонячного світла, що призводить до розвитку злоякісних форм 

онкозахворювання. Розробка рецептур на основі природних сполук має економічний ефект 

(дозволяє не закуповувати закордонні УФ- фільтри) та соціальне значення, так як може 

запобігати втраті працездатності та збільшення смертності населення. 

 

 

Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства 

 

 

 Розв’язанні науково-технічної проблеми в галузі механіки деформованого твердого тіла 

та динаміки і міцності машин, що полягає у розв'язання прикладних задач аналізу, синтезу та 

динаміки машин, прикладних проблем щодо визначення конструктивної міцності та 

довговічності деталей технологічних та енергетичних машин: труб тиску, роторів і дисків, 

стінок камер термофізичного обладнання, двигунів, реакторного обладнання, днищ, корпусів 

машин, які експлуатуються при високій температурі й повзучості. 

 Результати роботи переважно мають теоретичну спрямованість в механіці твердого 

деформованого тіла, за якими надані нові методи аналізу в динаміці та повзучості. Практичну 

цінність вже набули окремі теоретичні результати, втілені в розробці спеціальної системи 

комп'ютерної алгебри, що дозволило автоматизувати основні етапи розв'язання задач аналізу й 

синтезу машин. Практичне значення результатів, які одержані в роботі, полягає в 

запропонованому розрахунковому методі оцінювання міцності й довговічності оболонкових 

елементів машин, що експлуатуються при високих тисках й динамічній повзучості, який можна 

використовувати в наукових та прикладних дослідженнях, при проектуванні відповідальної 

авіаційної, космічної й реакторної техніки. Визначено вплив вібраційної складової тиску на 

формоутворення заготовок при гарячому формоутворенні. На новій теоретичній основі 

зроблено опис контактної пружно-дисипативної взаємодії в числових експериментах падіння 

контейнера-упаковки з високоактивними відходами ядерного палива, оцінено міцність та 

герметизацію контейнеру-упаковки при аварії, під час транспортування та досліджено 

термоміцність розмежувальної стінки вакуумної камери пристрою для водоочищення пучками 

заряджених часток.  

 

 Розроблено методи, алгоритми та відповідне програмне забезпечення, які базуються на 

теорії R–функцій, для розв’язку лінійних та геометрично нелінійних задач згину і коливань 

композитних та, як частковий випадок, ортотропних пологих оболонок та пластин. На базі 

розробленого програмного забезпечення розв’язано велику кількість конкретних задач з метою 

виявлення статичної та динамічної поведінки пластин та оболонок в залежності від геометрії, 

граничних умов та фізичних властивостей. Досліджено нелінійні нормальні форми коливань 

неідеальної оболонки у надзвуковому потоці.  

 Створені база знань і програмне забезпечення можуть бути використані при розробці 

автоматизованих систем, а також для комп'ютерного моделювання границь флатеру, 

дослідження динамічної та статичної поведінки композитних пластин та пологих оболонок 

складної форми в плані при проектуванні реальних конструкцій. 

 

Доведено необхідність вдосконалити традиційний підхід до розрахунку повзучості 

жароміцних сталей таким чином, щоб він був пристосований для широкого діапазону 

напружень, включаючи помірні та низькі напруження, і значного діапазону високих 

температур. Ґрунтуючись на наявні експериментальні дані, розроблено визначальне рівняння 
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неізотермічної повзучості та еволюційне рівняння пошкоджуваності. Отримані визначальні 

рівняння включають різні функціональні залежності від напруження і температур, різні 

еквівалентні напруження під впливом пошкоджуваності, так само як і різні константи 

матеріалу. Запропонована узагальнена багатовісна модель неізотермічної повзучості з 

неперервними функціями напружень, яка задовільно описує експериментальні криві повзучості, 

наявні для діапазонів помірних та високих напружень. Для того, щоб проаналізувати механізми 

пошкодження при багатовісному напруженому стані використовувались ізохронні траєкторії 

руйнування, тобто діаграми складних напружених станів, що призводять до однакової 

тривалості часу до руйнування. Вони ілюструють той факт, що на всі режими пошкодження 

(крихкий, в’язкий або змішаний) додатково впливає значення еквівалентного напруження за 

фон Мізесом. Результати прогнозування із застосуванням розробленої моделі повзучості 

порівнюються з результатами прогнозування традиційною моделлю Качанова-Работнова-

Хейхьорста. Більш того, для підтвердження застосовності розробленої моделі виконується 

розрахунок тривалої міцності стопорного клапану парової турбіни за допомогою методу 

скінчених елементів в інженерному комплексі програмного забезпечення ABAQUS. Отримані 

результати ілюструють, що традиційний підхід може призводити до значно завищених значень 

часу до руйнування внаслідок повзучості. 

Розроблено загальні принципи побудови кінетичних рівнянь повзучого і втомної 

пошкодженості матеріалів, які були б адекватні міцносним властивостям матеріалів при 

стаціонарному і нестаціонарному навантаженні. Для вирішення цієї проблеми вводиться 

представлення функції пошкодженості через потенціал пошкодженості. Вимога відповідності 

такого потенціалу експериментально отриманій для конкретного матеріалу кривій тривалої 

міцності або кривій Велера приводить до формулювання Теореми 1 про умови адекватності 

потенціалу пошкодженості при стаціонарному навантаженні. У експериментальних 

дослідженнях вплив нестаціонарності навантаження на пошкодженість і руйнування матеріалу 

зображається у вигляді експериментальної залежності похибки правила лінійного 

підсумовування пошкоджень від відносної тривалості першого ступеня навантаження 

матеріалу. Вимога того, щоб потенціал функції пошкодженості відповідав експериментально 

отриманій вищезазначеній залежності приводить до формулювання Теореми 2 про умову 

адекватності потенціалу пошкодженості при нестаціонарному навантаженні. Отримані 

теоретичні результати формулюють критерії адекватності потенціалу пошкодженості 

експериментальним даним по тривалій міцності при стаціонарному і нестаціонарному 

навантаженнях матеріалу. Функція пошкодженості, яка отримана з такого потенціалу 

пошкодженості, також адекватна експериментальним даним. 

Побудована теорія і розроблена методика активного гасіння коливань в ортотропних 

прямокутних пластинах з використанням адаптивних схем, побудованих на базі плівкових 

п'єзоелектричних сенсорів і актуаторів. Була створена математична модель, що описує реакцію 

ортотропної пластини на дію п'єзоелектричних плівкових актуаторів, отримані залежності для 

обчислення сигналу п'єзоелектричного сенсора, представлена одна з найбільш затребуваних 

схем активного гасіння вібрацій. Здійснено математичне моделювання дії п'єзоелектричного 

актуатора на ортотропну пластину механічними моментами, що діють на гранях елементу. При 

проведенні чисельних перевірок, встановлена максимальна відносна різниця результатів до 

8,9%, що свідчить про достовірність математичного моделювання. Ідея доцільності 

застосування адаптивних систем активного гасіння вібрацій, побудованих на базі плівкових 

п'єзоелектричних елементів, підтверджена результатами розрахунків для реальної конструкції 

печатного вузла бортової апаратури. Так при проведенні чисельних досліджень варіанту 

активного гасіння вимушених гармонійних коливань, а також коливань, викликаних ударним 

навантаженням в конкретному печатному вузлі бортової апаратури літального апарату, було 

встановлено істотне зниження амплітуд коливань (до 70%). В ході експериментальних 

досліджень підтверджено припущення про достовірність запропонованого раніше способу 
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обчислення вихідної напруги, що виникає на п'єзоелементі, в результаті дії зовнішніх 

механічних навантажень на дослідний зразок. Аналіз результатів даних ряду проведених 

експериментів показав правомочність заміни п'єзоелектричного навантаження механічними 

моментами, обчисленими по одному із запропонованих раніше способів. Схеми активного 

гасіння вібрацій, побудовані на базі плівкових п'єзокерамічних елементів, підтвердили свою 

ефективність при використанні їх для гасіння коливань в прямокутних пластинах, виконаних з 

композитного матеріалу.  

На основі розроблених математичних моделей, методик і алгоритмів створено програмне 

забезпечення для розв'язання стаціонарних і нестаціонарних задач теплопровідності, задач 

оптимізації нагріву та аналізу напружено-деформованого стану деталей з використанням МСЕ. 

Застосовані скінчені елементи трикутного поперечного перерізу с трьома вузлами. Розв'язання 

нестаціонарної температурної задачі здійснюється із застосуванням центральної різницевої 

схеми. Для оптимізації використовується метод прямого пошуку, який не потребує обчислення 

похідних досліджуваної функції – метод комплексів, що є модифікацією симплексного методу 

Нелдера-Міда, яка дозволяє враховувати обмеження. Виконано оптимізацію нагріву кількох 

типів деталей в технологічному процесі розрядки застарілих боєприпасів з метою виплавлення 

речовини, яка міститься в ній усередині. Деталі мають форму тіла обертання, внутрішня 

порожнина яких заповнена вибуховою речовиною. Нагрівання здійснюється за допомогою 

індукційно-нагрівального пристрою зі струмом промислової частоти. Потужність теплового 

потоку задається на поверхні деталі й варіюється в осьовому напрямку. Також варіюється 

тривалість роботи нагрівального пристрою. Технологічні процеси утилізації боєприпасів 

повинні бути строго регламентовані за температурними й часовими характеристиками, за 

споживаною потужністю в залежності від виду виробу. Мета дослідження – забезпечення 

температурного режиму при мінімізації витрат енергії. Отримані варіанти розрахунку 

потужності початкової стадії нагрівання є основою для створення реальних індукційно-

нагрівальних пристроїв. Встановлена залежність між температурою на поверхні деталі та у 

внутрішній порожнині, де повинні виконуватись температурні обмеження, що дає можливість 

контролювати технологічний процес. Визначена потужність, розташування й потрібна 

потужність нагрівальних пристроїв. 

Моделі пошкодження матеріалів використовуються в розрахунках на повзучість і 

довготривалу міцність машинобудівних тонкостінних і масивних конструкцій, елементів 

енергетичного устаткування, в тому числі клапанів і корпусів газових та парових турбін. 

Адекватні математичні моделі руйнування конструкцій зможуть забезпечити їх довготривалу 

міцність при мінімальних витратах ресурсів. Адаптивна система на базі п’єзоактуаторів і 

сенсорів використовується для гасіння механічних вібрацій і ударних перевантажень печатних 

плат у бортовій електронній апаратурі. Розрахунковий метод оцінки залишкових напружень 

при вібраційній обробці використовується з метою зменшення залишкових напружень в опорах 

доменних печей.  

  

Проведено обґрунтування та розроблено  програми розрахунку граничних параметрів 

системи вимірювання полів газових потоків. Виконані варіантні розрахунки і отримані граничні 

параметри полів тиску, швидкості руху та температур газових потоків. 

Розроблено програми дослідницького типу імітації руху ротора з магнітними керованими 

опорами за допомогою універсальної системи програмування і тестування програмного 

комплексу. Зроблені розрахунки електронних схем підсилення сигналів від датчиків сили та 

формування сигналу, пропорційного швидкості радіального руху ротора за рахунок схеми 

електронного диференціювання. Обґрунтовано  граничні параметри схеми вимірювання 

просторового положення ротору  та побудовано принципову електричну схему вимірювань, що 

знайшло своє втілення в розробці виставочного діючого макету ротора на магнітному підвісі. 
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Побудовано математичні моделі розгалужених трубопроводів з урахуванням імпульсного 

випадкового навантаження; обґрунтовано вибір математичних методів вирішення задачі 

випадкових коливань та надійності при імпульсному навантаженні; а також на основі 

розроблених алгоритмів та математичних моделей створені програмні продукти дослідного 

типу, за допомогою яких проведені чисельні дослідження по знаходженню імовірностних 

характеристик прискорень та напружень в найбільш навантажених місцях, а також показників 

надійності. 

Створені математичні моделі циклосиметричних систем для знаходження характеристик 

вимушених детермінованих та стохастичних коливань, на основі яких отримані показники 

надійності при відмовах від втоми. 

Побудовані імітаційні розрахункові моделі ротора на електромагнітному підвісі 

дозволять адекватно моделювати його коливання, оптимізувати алгоритми і параметри 

керування системи автоматичного управління при визначенні резонансних режимів і 

подальшою відстройкою від них для забезпечення стійкості руху ротора.  

 

Подовжено пріоритетний розвиток багатопараметричних відображень простору як 

ефективного математичного апарату у теоретичних дослідженнях інструментального і 

процесуального забеспечення формоутворення при різанні матеріалів. 

Вперше розроблено взаємопов’язані теоретичні і методичні основи постобробки 

удосконаленими для цього інструментами, що забезпечують фундаментальне теоретичне 

підґрунтя вирішення завдань формоутворення із заданою геометричною точністю коліс 

удосконалених спеціальних зубчастих зачеплень, зокрема конічних з еквідістантними лініями 

зубів. 

Вперше запропоновано застосування багатопараметричних відображень простору до 

технологій Rapid Prototyping щодо удосконалювання моделювання зубооброблюючого 

інструменту постобробки і розроблено відповідну методику. 

 

Вперше розроблені дискретні нейроні мережі АРТ з множинами можливих рішень (і 

єдиним рішенням як окремим випадком множини рішень). Результати відповідають світовому 

рівню, оскільки нові мережі відкривають можливості для розробки систем розпізнавання, які 

дозволяють визначати два або більше рівноцінних рішення, а значить і розробляти більш 

ефективні системи управління і оптимізації складними динамічними об'єктами. Вперше 

розроблені дискретні нейроні мережі АРТ, в яких параметр схожості вхідного зображення і 

зображення, що зберігається у вагах нейронної мережі, розраховується з використанням не 

тільки одиничних (чорних) елементів зображень як у відомих мережах АРТ-1, а з урахуванням 

всіх елементів зображення. Результати відповідають світовому рівню, оскільки нові мережі 

дозволяють оцінювати схожість зображень більш точно, ніж відомі мережі, особливо в тих 

випадках, коли зображення мають невелике число чорних елементів. Це дозволяє розробляти 

більш універсальні системи розпізнавання на основі дискретних мереж АРТ. Світовому рівню 

відповідають і ієрархічні нейронні мережі АРТ із компактним зберіганням інформації. Число 

модулів, а тому і рівнів ієрархії необмежено. Воно визначається складністю задач, що 

вирішуються. В якості модулів можуть бути застосовані нейроні мережі АРТ-1, а також 

дискретні мережі АРТ, що дозволяють визначати одно, два або більш рівноцінних рішень, та 

нейроні мережі, в яких параметр схожості розраховується з урахуванням всіх елементів 

зображення. Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості розробки на 

основі нових мереж АРТ ефективних медичних і технічних експертних систем для контролю і 

діагностики, зокрема, систем керування і контролю для українських дизель-поїздів з 

асинхронним тяговим приводом; систем розпізнавання; систем моделювання і аналізу за 

допомогою нейронних мереж електромагнітної сумісності і захисту від електромагнітних 

імпульсів природного і штучного походження різних складних об'єктів (зокрема, літальних 
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апаратів); управління і оптимізації складних динамічних процесів і об'єктів в умовах істотної 

апріорної невизначеності; систем підтримки прийняття рішень при лезвійній обробці оптичних 

полімерних виробів. 

 

Розроблена концептуальна та інформаційна модель, яка є основою для створення нового 

класу систем з елементами гібридних експертних систем, в яких враховується різнотипність 

множини діагностичних показників (чисельні, рангові, дихотомічні) та різнорідність методик їх 

одержання (анамнез, анкетування, огляд, клінічні дослідження, аналіз біологічних сигналів та 

медичних зображень). На основі концептуальної моделі розроблено розширену структуровану 

модель ОД, яка враховує структурний та функціональний базиси, а також експертні оцінки та 

невизначеність параметрів функціонального базису. Розроблено теорію структурної 

ідентифікації фізіологічних квазіперіодичних сигналів (ФКС) – виділення інформативних 

діагностичних структурних елементів на основі синтезу структурованої моделі структурного 

елемента. Розглянуто адаптацію методу неточечного перетворення Хока для структурної 

ідентифікації ФКС та розроблено формалізований метод структурної ідентифікації ФКС різної 

природи (ЕКГ, РГ, СФГ та ін.) при контурному аналізі сигналів в часовій області.  

Розроблено метод структурної ідентифікації двовимірних медичних зображень на основі 

синтезу структурованої моделі двовимірного структурного елемента на основі адаптивної 

розгортки. Побудова систем на основі структурної ідентифікації об’єктів діагностики дозволить 

зняти обмеження на розмірність простору діагностичних ознак, підвищити достовірність 

комп'ютерного діагнозу та адаптуватися до конкретних об’єктів медичної діагностики.. 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі 

 

На основі метода скінчених елементів запропоновано методи та алгоритми розрахунків 

параметрів стану структурно зв'язаних механічних систем за наявності силової, 

електромагнітної і теплової стаціонарної і нестаціонарної дій з урахуванням фізичних 

особливостей контактної взаємодії. Сумісно з різними ітераційними схемами лінеаризації цих 

нелінійних задач по методу перемінних параметрів пружності враховано на єдиній 

методологічній основі різні механізми контактної взаємодії, пружно-пластичного 

деформування елементів структурно зв'язаних механічних систем при електромагнітному 

навантаженні. 

При допущенні про незв'язаність механічних і електромагнітних полів запропонований 

метод розв'язку мішаної контактної задачі при наявності пружно-пластичних деформацій в 

умовах дії температурних полів для структурно зв'язаної системи. Урахування не лінійності при 

пружно-пластичних деформаціях у матеріалі конструктивних елементів системи, не лінійності, 

що   зумовлено  механізмами   односторонньої  контактної  взаємодії  і   нелінійним  законом 

фрикційної взаємодії у контактних зонах елементів цієї системи формується на основі гіпотези 

про підсумовування пружних, температурних і незворотних пластичних деформацій для 

накопичення повної деформації в точці тіла. Розроблені методи і алгоритми розрахунку 

термопружньопластичного стану структурно зв'язаних систем з урахуванням змінності 

механічних характеристик структурно зв'язаних стосовно елементів магнітно-імпульсних 

технологічних систем. Показано, що локальний розвиток пластичної деформації у зонах 

контакту елементів систем приводить до появи локальних теплових джерел, вплив яких на 

параметри НДС та рівні потрібних пластичних деформацій може мати негативний характер. 

Запропоновані методи та алгоритми розрахунку НДС у тонкостінних металевих об'єктах 

структурно зв'язаних механіко-технологічних систем, що погано деформуються, в умовах дії 

імпульсних електромагнітних полів. Накопичення залишкових деформацій з урахуванням 

хвильових процесів їх розвитку будується на основі деформаційної теорії пластичності з 
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уточненнями на базі експериментально отриманих критеріїв утворення потрібних величин 

пластичних деформацій для одного класу сталей. Надано формулювання критеріїв оцінки 

граничних магнітних тисків для отримання потрібної залишкової деформації при статичному та 

імпульсному навантаженні плоских зразків. Отримані результати дозволили запропонувати 

алгоритми розрахунку фізико-механічних параметрів магнітно-імпульсної установки, принцип 

роботи якої базується на нетрадиційному використанні магнітних імпульсних полів із 

зниженими частотно-електродинамічними характеристиками (частоти нижчі ІкГц, напруги 

нижчі 1 кВ). 

Створена методика, заснована на тому, що сполучені змінні вводяться безпосередньо для 

варіаційного або диференціального формулювання початкової задачі аналізу. Після чого 

виконується редукція початкової задачі і сполученої задачі, що полягає в переході від 

безперервних змінних до дискретного їх уявлення з одночасною формалізацією операцій 

диференціювання і (або) інтегрування.  

Модернізовано метод аналізу чутливості скінчено вимірних моделей, зокрема, для 

можливості обліку ефектів дії фізичних полів різної природи, що дозволяє розповсюдити його 

на новий клас механічних структурно зв'язаних систем. Розроблений метод аналізу чутливості 

континуальних моделей структурно зв'язаних систем, алгоритмізація якого відрізняється тим, 

що для похідних одержані явні вирази в термінах фізичних величин, а не в термінах сум 

похідних від матриць кінцевих елементів систем. Проведений порівняльний аналіз скінчено 

вимірного і континуального підходів, які зв'язані між собою, оскільки перший є деякою 

апроксимацією другого. Одержані порівняльні оцінки розроблених методик для дослідження 

чутливості певних моделей механічних структурно зв'язаних систем. 

Розроблена методика розрахунку параметрів акустичного поля (розподіл тиску в точках 

простору, акустичного імпедансу випромінювача і інше), яке виникає при застосуванні 

ультразвукових випромінювачів різної форми в технологічних мікро електромеханічних 

системах для обробки технологічних рідин. На основі МСЕ розроблений і сформований 

алгоритм розрахунку значень електричної напруги на електродах сенсорного датчика таких 

структурно зв'язаних технологічних системах з використанням спеціальних ізопараметричних 

скінчених елементів з чотирма ступенями свободи у вузлі, де як четвертий ступінь свободи 

виступає значення потенціалу електричного поля заряду, що генерується в п'єзокерамічному 

елементі датчика. 

 

 Розроблений алгоритм, що реалізує вибір технологічних методів захисту та зміцнення 

робочих поверхонь деталей підшипників не обмежує кількість чинників, дозволяє залучати як 

числову, так і якісну інформацію про характер функціонування поверхневих шарів матеріалу 

деталей, дає змогу оцінити альтернативні варіанти методів забезпечення ресурсу підшипників, 

припускає можливість керування ресурсом деталей шляхом регулювання фізико-механічних 

характеристик матеріалу, зміни параметрів та структури покриттів. 

 Одержані результати дадуть змогу виконати моделювання умов роботи захисних 

покриттів робочих поверхонь деталей, отриманих різними технологічними методами, вибрати 

найбільш ефективний метод, який забезпечить потрібний ресурс надшвидкісних підшипників 

кочення. 

 

У відповідності до ідеї запропонованого «базового розпилювача» з метою суттєвого 

удосконалення розрахунку апаратів контактного типу з розвиненою системою зрошування, яка 

реалізована великою кількістю однотипних розпилювачів, відповідно до процесів, коли 

необхідно зволожувати газову фазу, розроблена математична модель. 

Для визначенні граничних умов теплообміну запропоновано використовувати граничні 

умови 1-го роду, тобто за припущенням, що температура поверхні крапель миттєво приймає 

значення температури насичення пари.  
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Як для випадків, коли на поверхні крапель мав місце конвективний теплообмін без 

масообміну, так і у випадку, коли має місце конденсація пари з парогазової фази на 

діспергованій рідині, запропонована математична модель процесу масообміну полідисперсного 

ансамблю крапель з газовим середовищем, яка при її чисельній реалізації дозволяє враховувати 

вплив практично усіх режимно-геометричних факторів контактного теплообміну, а також 

встановлювати  ті координати базового розпилювача, коли має місце найкращій збіг 

розрахункових і експериментальних результатів. 

Відповідно до сформованої математичної моделі процесів тепломасопереносу в базовому 

розпилювачі, була розроблена програма чисельної реалізації системи рівнянь, які дають змогу 

зробити еквівалентну заміну сукупного ефекту тепломасообміну при функціонуванні всіх 

диспергуючих пристроїв одним еквівалентним базовим розпилювачем.  

При цьому в залежності від співвідношення габаритів поперечного перерізу робочого 

простору взаємодії газового і крапельного середовища встановлено координати розміщення 

базового розпилювача, який є еквівалентним усій реальній системі зрошування. 

Встановлено, що використання ідеї базового розпилювача найбільш адекватно відповідає 

реальній картині тепломасообміну та кінцевим параметрам середовищ, які взаємодіють, в разі, 

коли співпадають вектори швидкостей газа і краплин.  

Розрахунки показують, що при протиточній схемі руху газу і краплин координати 

базового розпилювача залежать не тільки від дисперсного складу краплин, але й від 

температури рідини, що розпилюється. 

Останнє обумовлено тим, що при температурі нижче температури точки роси 

інтенсивність теплообміну на поверхні краплин суттєво більше, ніж чим, наприклад, при 

температурі рідини, яка є більше ніж температура вологого термометру. 

На підставі відповідного програмного забезпечення в широкому діапазоні параметрів 

взаємодіючих фаз і геометричних характеристик базового розпилювача встановлена 

інтенсивність теплозйому з одиниці поверхні диспергованого середовища залежно від 

дисперсного складу, стартової швидкості крапель, куту розкриття факелу, коефіцієнта 

зрошення, ступеня нерівномірності розподілу локальних витрат у факелі й орієнтації 

останнього щодо осі симетрії робочого обсягу взаємодії фаз.  

З використанням методу планування експерименту Бокса й Бенкена отримане 

кореляційне рівняння, що дозволяє визначити питомий теплозйом з поверхні дисперованной 

середовища з урахуванням взаємного впливу перерахованих вище факторів. 

При ранжируванні ступеня впливу факторів установлено, що найбільш істотно на 

інтенсивність теплообміну впливає дисперсність рідкої фази, причому посилення цього впливу 

спостерігається в міру збільшення кута розкриття факелу. Це пов'язане зі зменшенням 

концентрації дисперсного середовища в газі. Другим по ступені впливу є стартова швидкість 

крапель. Посилення впливу цього фактора також спостерігається в міру росту кута розкриття 

факелу. При малих кутах розкриття факелу й коефіцієнтом зрошення від 2 до 3 кг/кг подальше 

збільшення коефіцієнта зрошення приводить до зниження ефективності конвективного 

теплообміну. 

Встановлена залежність інтенсивності випарування  краплинного середовища та 

відповідно до цього процесу зволоження газової фази в загальному процесі випарювального 

охолодження газової фази.  

Встановлено, що з  основних незалежних факторів, до яких відносяться дисперсний 

состав краплинного середовища, коефіцієнт зрошування, початкові температури взаємодіючих 

фаз та геометрична характеристика розпилювача, найбільш суттєвим є коефіцієнт зрошування 

та дисперсний склад крапель.  
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Алгоритмічною мовою Turbo Pascal розроблена програма для проведення комплексних 

чисельних досліджень динаміки рекуперативних пластинчастих апаратів з перехресним рухом 

теплоносіїв. Програма містить допоміжні процедури й функції, що робить її універсальної щодо 

характеру зміни температури, що спонукає перехідний процес теплоносія; 

Проведено налагодження програми для випадків раптового, гармонійного й 

експонентного закону зміни температури теплоносія, що гріє. 

За результатами налагодження програми внесені зміни в частині передачі декількох 

блоків операторів з головної процедури в допоміжні й поліпшені уведення вихідних даних і 

висновок результатів. 

Виконано чисельні дослідження динамічних характеристик пластинчастих 

теплообмінних апаратів при раптовому й експонентному законі зміни температури  теплоносія, 

що гріє. 

Визначено постійна часу, час запізнювання  теплоносія, що нагріває, залежно від темпу 

підвищення його температури. 

Установлено пріоритети впливу на перехідні характеристики теплообмінного апарата 

залежно від  граничних умов, швидкості теплоносіїв і термічного опору розділяючої стінки. 

Визначено граничні значення відносин водяних еквівалентів теплоносіїв для трубчастих 

і пластинчастих теплообмінних апаратів типу газ-газ. У програмі визначення динамічних 

характеристик ТА уведені додаткові процедури, що дозволяють у широких межах змінити 

відношення водяних еквівалентів у період збурювання високотемпературного теплоносія. 

Проведено чисельні дослідження динаміки ТА для різних відносин водяних еквівалентів 

робочих середовищ. Установлено, що на криві розгону, час запізнювання й постійну часу 

домінуючий вплив роблять теплоносії з високими значеннями водяних чисел. Цей вплив 

проявляється особливо сильно при стрибкоподібній зміні високотемпературного теплоносія для 

перехресної схеми руху теплоносіїв.  розроблена математична модель динаміки пластинчастого 

теплообмінного апарата з урахуванням термічного опору стінки, що розділяє теплоносії. 

Модель є характерною до двох основних схем руху теплоносіїв, - противотоку й прямотоку;  

для визначення температурного поля розділяючої стінки модифікований метод прогону, що 

враховує змінні уздовж руху теплоносіїв граничні умови третього роду;  розроблена програма 

для реалізації на ЕОМ математичній моделі;  проведені чисельні дослідження динаміки 

теплообмінних апаратів у широкому діапазоні зміни величини термічного опору розділової 

стінки 0,01<R<0,1 м
2
К/Вт;  установлено, що при R>0,05 м

2
К/Вт всі параметри перехідного 

процесу істотно залежать від термічного опору розділяючої стінки. 

Впровадження ефективних чисельних методів розрахунку перехідних характеристик 

поверхневих теплообмінних апаратів типу «газ-газ», що дозволить для розрахунку параметрів 

динаміки теплообмінних апаратів розробити універсальну програму для ЕОМ на алгоритмічній 

мові Turbo Pascal і зняти обмеження на вигляд схеми включення теплоносіїв, характер 

збудження «вихідної» температури одного з теплоносіїв. Розробка інженерних методик та 

програм для перехідних процесів поверхневих теплообмінних апаратів на ЕОМ. 

 

 Розроблено та теоретично і експериментально обґрунтовано типові моделі виникнення 

технологічних похибок процесу лазерної стереолітографії. Вперше проведено параметризацію 

елементів похибок формоутворення виробів за технологією лазерної стереолітографії. 

Використання моделей на стадії підготовки виробництва дозволяє будувати реалістичні 

профілограми й оцінювати можливість оптимізації товщини полімеризованих шарів за 

критерієм заданої точності. 

 Розроблено і обґрунтовано концепцію визначення доцільності створення виробу або 

елементів з застосуванням зміни товщини фотополімеризованих шарів за критерієм мінімуму 

технологічного часу з обмеженням по заданій похибці формоутворення. 
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Розроблено методологію формування експертної системи процесу шліфування НТМ. У 

запропонованому підході щодо адаптивного керування процесом шліфування синхронно 

реалізуються такі керуючі впливи на поверхні круга і НТМ: 1) примусове видалення зв'язки з 

поверхні круга для забезпечення введення в роботу нових зерен замість тих, що зносилися і 

забезпечення необхідної величини фактичної площі контакту в системі РПК-НТМ на 

макрорівні; 2) примусове формування субмікрорельєфу алмазних зерен за рахунок введення 

енергії ультразвукових коливань у зону шліфування або в зону керування.  

 Встановлено, що зменшуючи одночасно з концентрацією алмазів у крузі робочу висоту 

зерен, можна зберегти оптимальне число зерен у контакті, що забезпечує на них навантаження, 

достатнє для їхнього самозагострювання мікроруйнуванням, і тим самим підвищити коефіцієнт 

використання алмазних зерен у крузі. 

 

 Розроблені наукові положеннями синтезу довільних машинно - тракторних агрегатів 

(МТА). Розроблений програмний продукт, який реалізує методологію структурного та 

параметричного синтезу МТА. Проведені теоретичні дослідження навісного, напівнавісного і 

причіпного способу агрегатування сільськогосподарськими знаряддями для відвальної і 

безвідвальної обробки ґрунту. По результатам досліджень виконано удосконалення 

математичної моделі та її програмної реалізації. 

 Практична цінність полягає в створенні системи автоматизованого проектування МТА 

для агропромислового комплексу України з оптимальними показниками для кожної грунто - 

кліматичної зони, що дозволяє корегувати параметри як трактора-тягача так і технологічного 

агрегату на предмет підвищення їх основних показників на стадії проектування і рекомендувати 

оптимальний склад МТА на базі існуючих тракторів і сільськогосподарських знарядь. 

 

 Отримана залежність кута початку подачі палива від установочного (геометричного) 

кута випередження подачі палива, яка представлена у виді функції частоти обертання 

колінчатого вала та встановлено вплив кута початку подачі палива на показники динамічної 

напруженості, паливної економічності, токсичності і димності відпрацьованих газів дизеля; з 

урахуванням прийнятих обмежень за динамічною напруженістю і мінімальною паливною 

економічністю запропонований закон керування подачею палива; проведено аналіз зміни 

сумарних затрат на паливо і відшкодування екологічного збитку від шкідливого впливу 

відпрацьованих газів на навколишнє середовище, виконані попередні розрахунки дослідження з 

оцінки подачі палива на показники паливної економічності, токсичності відпрацьованих газів 

двигуна; проведені моторні випробування системи додаткової подачі палива, зроблено обробку 

результатів розрахунково-експериментальних досліджень, розроблена система додаткової 

подачі палива лабораторного дизеля, дана оцінка ефективності застосування системи 

додаткової подачі палива;  на основі проведеного аналізу визначено, що перспективний 

напрямок розвитку паливних систем дизелів є акумуляторна паливна система з 

п’єзоелектричним приводом як виконавчий механізм; з використанням розробленої 

математичної моделі виконане визначення  раціональних  конструктивних і регулювальних 

параметрів паливної апаратури з електронним керуванням, виконане уточнення методики 

визначення параметрів паливного акумулятора й продуктивного паливний насос високого тиску 

для розроблювальної паливної системи; дана оцінка можливості застосування системи з 

п’єзоелектричним приводом в дизелях вітчизняного виробництва; 

Виконане розрахункове моделювання спільної роботи двигуна і ТКР з сопловим 

регулюванням, визначено вплив соплового регулювання наддуву на показники робочого 

процесу автотракторного дизеля    4ЧН 12/14, отримано алгоритм регулювання турбіни при 

роботі дизеля за зовнішньою характеристикою; встановлено вплив регулювання в ТКР із 

безлопатковим направляючим апаратом (БНА) на показники робочого процесу автотракторного 

дизеля 4ЧН 12/14, отримано алгоритм регулювання турбіни при роботі дизеля за зовнішньою 
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характеристикою; зроблена порівняльна оцінка ефективності соплового регулювання й 

регулювання в ТКР із БНА як способу поліпшення показників робочого процесу дизеля при 

роботі із зовнішньої характеристики. 

 

Виконано оптимізацію нестаціонарних моделей експлуатації двигунів шляхом 

виключення незначущих перехідних процесів моделі;  проведено експериментальне 

дослідження на моторному стенді автотракторного дизеля 4ЧН 12/14 з дослідною головкою 

циліндрів.  

 

Виготовлено експериментальний зразок двигуна. За базу для його виготовлення 

прийнято чотиритактний двоциліндровий карбюраторний двигун з повітрянім охолодженням. 

Основні розробки по модернізації прототипу включають наступне: спроектовано і виготовлено 

кулачковий вал механізму газорозподілу двигуна, забезпечуючий двотактний режим роботи 

двигуна. Замінено профіль поверхонь кулачків приводу клапанів. Частота обертання 

кулачкового вала повинна бути така як і колінчатого вала. Спроектовано та виготовлено привід 

кулачкових валів механізму газорозподілу па паливного насоса. Привід кулачкових валів 

двигуна та паливного насоса здійснюється від колінчатого вала еластичним зубчатим пасом, 

для чого на колінчатому і кулачкових валах встановлено зубчаті колеса одного діаметра. 

 

Створений графік системи охолоджування енергетичної високотемпературної газової 

турбіни (типа ГТЕ-115) і підготовлені усі вхідні дані для розрахунку системи охолоджування.  

Створена кінцево-елементна модель газової турбіни для проведення аналізу її теплового 

стану. Проведені розрахунки системи охолоджування і температурного поля газової турбіни. 

Створений алгоритм розрахунку властивостей водяного пару для модулювання систем 

охолоджування. 

Розглянута ефективність використовування в якості охолоджувача в системі 

охолоджування стаціонарних газових турбін перегрітої водяної пари. Виконаний в даній роботі 

зрівняний аналіз повітряної та парової системи охолоджування, включав зв'язане рішення 

проблем теплопровідності твердого тіла і моделювання потоків охолоджувача в розвиненій 

гідравлічній мережі. Зв'язаність постановки полягала в послідовному уточненні теплових 

потоків, сприйманих як твердим тілом, так і охолоджувачем, в результаті якого встановлювався 

тепловий баланс. Розрахунок розподілу витрат охолоджувача і його теплообмін виконувався 

ефективним методом, заснованим на теорії графів. Температурний стан твердого 

багатоскладного тіла моделювався методом кінцевих елементів в плоскій або вісь осиметричної 

постановках. Як об'єкт аналізу була вибрана енергетична газотурбінна установка, призначена 

для роботи у парогазовому циклі. Розглядалося рішення задачі частини корпусу, соплового 

апарату, диска, робочих лопаток першого ступеня газової турбіни, після чого досліджувалася 

система охолоджування всього ротора в цілому. 

Аналіз для всіх досліджених елементів показав, що при безпосередній заміні в системі 

охолоджування повітря на пару, з тими ж параметрами на вході, дані елементи газової турбіни 

виявляються переохолоджуваними. Наприклад, для лопатки з дефлекторною системою 

охолоджування було показано, що при одночасному зниженні витрати пари порівняно з 

витратою повітря, температура стінки також значно знижується. Така ж тенденція 

спостерігалася при аналізі температурного стану диска газової турбіни та ротора турбіни. Це 

було пояснено відмінністю властивостей пари і повітря. Порівняння властивостей пари і 

повітря для однакових умов на вході показало, що кінематична в'язкість, теплопровідність 

відрізняються не набагато. Разом з тим спостерігалися сильні відмінності в густині, 

теплоємності і критерію Прандля. Густина пари виявилася більш ніж в півтора рази менше 

густини повітря. Це привело до збільшення швидкості теплоносія при заміні повітря на пару, і 

витрата пари унаслідок зростання гідравлічних опорів знизилася на 20 – 30 %. В результаті у 
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всіх каналах системи охолоджування зросла інтенсивність теплообміну приблизно на 30-40%. 

Унаслідок більшої теплоємності (приблизно у 2 рази) водяна пара є кращим охолоджувачем, і 

його температура зростала по мірі проходження по охолоджуючих каналах у меншій степені.  

Щоб уникнути зайвого захолоджування, і зберегти температуру деталей на тому рівні, 

що і при повітряній системі охолоджування, було зменшено тиск пари на вході в канали 

системи охолоджування. При цьому витрати пари в порівнянні з повітрям зменшилися в 

сопловому апараті на 45%, робочих лопатках на 35%, всього ротора газової турбіни на 32%. 

З метою отримання додаткових експериментальних матеріалів по даній темі 

виготовленні охолоджувані моделі соплової лопатки для дослідження теплообміну в її 

внутрішніх каналах методом кристалізації цинку. Дослідження по цьому розділу роботи будуть 

виконані методом занурення охолоджуваних моделей в рідинно-металевий  термостат. Дані 

дослідження є унікальними і дозволяють отримати достатньо надійні дані по коефіцієнтах 

тепловіддачі у внутрішніх каналах системи охолоджування. Ніяким іншим способом це зробити 

не вдається. Таким чином експериментальне дослідження є невід'ємною частиною справжнього 

дослідження.  

В результаті дослідження було встановлено, що використання водяної пари зменшує 

витрати теплоносія на 30-45% у порівнянні з витратами повітря. Використання пари дає 

можливість підвищити температуру газу приблизно до 1550-1650 К. 

 

Розроблені два варіанти математичної моделі осьосиметричного потоку у вибираних 

торцевих перетинах вільних ділянок осьових кільцевих каналів довільної форми за умов 

заданого розподілу закрутки потоку. У першому варіанті математичної моделі вважаються 

відомими геометрія каналу, параметри робочого тіла перед каналом, масова витрата і закрутка 

потоку в розрахунковому перетині каналу. У другому варіанті математичної моделі вважаються 

відомими геометрія каналу, параметри робочого тіла перед каналом, закрутка потоку в 

розрахунковому перетині каналу і величина статичного тиску на одному з радіусів 

розрахункового перетину, а масова витрата робочого тіла є шуканою величиною. 

Розроблена математична модель вісь-симетричного потоку у вибираних довільних 

перетинах (розрахунок каналу виконується в меридіональній площині для перетинів, які є 

нормальними до середньої лінії каналу) вільних ділянок осьових кільцевих каналів довільної 

форми при заданій закрутці потоку. У математичній моделі вважаються відомими координати, 

нахил і кривизна окреслень каналу, розподіл параметрів робочого тіла і масової витрати перед 

каналом і закрутка потоку в розрахунковому перетині каналу. 

Розроблений метод розв'язування задачі розрахунку дозвукового вісь-симетричного 

потоку у вільних ділянках осьових кільцевих каналів. Розрахунок каналу виконується в 

меридіональній площині для окремих торцевих перетинів. На відміну від відомих методів 

розв'язування задачі в одному з торцевих перетинів не залежить від розв'язування задачі в будь-

якому іншому торцевому перетині, а сама задача розрахунку течії в окремому торцевому 

перетині сформульована як задача безумовного нелінійного програмування. 

Розроблений метод розв'язування задачі розрахунку дозвукового вісь-симетричного 

потоку у вільних ділянках вісь - радіальних та радіально вісьових кільцевих каналів. 

Розрахунок каналу виконується в меридіональній площині для перетинів каналу довільними 

конічними поверхнями, віссю симетрії яких є вісь турбомашини. При цьому розв'язування 

задачі розрахунку потоку в одному з перетинів не залежить від розв'язування задачі в будь-

якому іншому перетині. Розрахунок каналу може проводитися як послідовно, від перетину до 

перетину, так і в довільному порядку або виконуватися одночасно у всіх перетинах. Задача 

розрахунку в окремому перетині сформульована як задача безумовного нелінійного 

програмування. 

Аеродинамічні задачі, які можуть бути розв'язані за допомогою розроблених методів, 

можна класифікувати як обернені задачі, так і задачі змішаного типу (гібридні задачі). А задача 
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розрахунку вісь - симетричної течії у вільному кільцевому каналі вперше розглядається як 

обмежена рахункова множина незалежних одна від одної задач розрахунку течії в окремих 

перетинах каналу. При цьому використовування методів безумовного нелінійного 

програмування для розв'язування задачі розрахунку течії в окремому перетині не вимагає 

зберігання інформації про передісторію пошуку та виключає розрахункові процеси, що не 

сходяться. 

На основі розроблених методів розв'язування обернених задач розрахунку дозвукового 

потоку у вільній ділянці кільцевого каналу складної форми написані дві комп'ютерні програми. 

Виконані розрахунки течії у міжвінцевому зазорі ступеня газової турбіни. 

На базі математичної моделі течії рідини із змінною витратою уздовж шляху, заснованої 

на рівняннях динаміки змінної маси, проведені чисельні розрахунки і дослідження руху газу в 

каналі вихідної камери відцентрової турбомашини. Аналізується зміна в спіральній камері 

усереднених вздовж перетину параметрів тиску і швидкості переміщення газу за різних вхідних 

і режимних умов (швидкості і куті входу в канал, витраті робочого тіла), а також - 

конструктивних особливостях каналу.  

 У результаті чисельного дослідження руху газу у вихідному патрубку відцентрової 

турбомашини показаний значний вплив умов підведення, зокрема кута підведення робочого 

тіла із робочого колеса в спіральну камеру, на розподіл усереднених вздовж перетину 

параметрів тиску і швидкості переміщення газу в каналі. Відмічений також суттєвий вплив 

конструктивного виконання вихідного патрубка на ефективність його роботи і зокрема 

елементу його конструкції - так званого «язика». Проведене порівняння одержаних 

розрахункових даних із наявними експериментальними результатами.    

 Розроблена математична модель просторового перебігу газу в спіральній камері 

відцентрової турбомашини, що базується на замкнутій системі рівнянь, що являє собою закони 

збереження і описує рух середовища із змінною витратою уздовж шляху. Метод розв'язування 

системи рівнянь – метод кінцевих елементів. 

Проведене розрахункове дослідження з використанням системи проектування осьових 

турбін AxSTREAM ступенів високого тиску (D/L=19) з тангенціальним навалюванням вихідних 

кромок 8,6˚ по потоку соплових лопаток і комбінацією оберненого закручування (7˚) і 

тангенціального навалювання вихідних кромок 8,6 градуси з різним ступенем реактивності на 

середньому діаметрі, що досягалося застосуванням робочих коліс з кутами виходу на 

середньому діаметрі 15˚, 18˚, і 21˚. В результаті розрахунків одержані дані з економічності 

ступенів і зміни параметрів потоку за сопловими і робочими решітками. 

Аналіз результатів розрахункових та експериментальних досліджень дозволяє зробити 

висновки про задовільний збіг даних розрахунків та експериментів. 

Застосування у ступенях з великими відношеннями D/L та майже не змінної вздовж 

радіусу реактивністю дозволить підвищити їх ККД на 11,5% у порівнянні з ступенями, які 

мають традиційний розподіл реактивності.  

 

Виконано аналітичне порівняння різних методів розрахунку гідродинамічних втрат у 

прямолінійних, кільцевих  и криволінійних дифузорах. 

Виконані розрахунки з метою оптимізації дифузорів по мінімуму гідродинамічних втрат 

з точки зору їх застосування для удосконалення вихлопних патрубків турбомашин. 

Проведено аналітичний огляд методів оптимального проектування турбінних ступенів з 

позицій можливостей їх застосування в парових турбінах малих потужностей з протитиском, 

характерних для однієї із серій парових турбін, що випускаються ВАТ «Турбоатом». 

На основі системи напівемпіричних рівнянь розроблено чисельний алгоритм розрахунку 

турбінних ступенів зі зворотною закруткою і тангенціальним нахилом з метою проведення на 

його основі багатоваріантного комп’ютерного експерименту для визначення рекомендацій по 

модернізації проточної частини парових турбін з протитиском.  
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Застосування прийомів стабілізації та прискорення збіжності ітераційного процесу при 

розрахунках канальних течій охолоджувача та робочого середовища за допомогою програмного 

комплексу TDEP, що розробляється, дозволяє в процесі математичного моделювання суттєво 

наблизитись до параметрів натурних течій, які мають місце в сучасних турбомашинах. 

Дослідженні прийоми удосконалення проточних частин турбомашин та вихлопних 

патрубків є принциповою основою для підвищення ефективності парових турбінах малих 

потужностей з протитиском.   

 

    Виконано чисельні експерименти по прогнозуванню пульсацій тисків у зоні вихідної 

крайки турбіни РО310. Результати розрахунків зіставлені з досвідченими даними, виконаними 

кафедрою безпосередньо на Нурекської ГЕС. Ці дослідження актуальні для оцінки динамічної 

міцності лопати. Уточнені апроксимаційні залежності геометричних параметрів вихрових 

джгутів за робочим колесом для прогнозування пульсаційних характеристик гідротурбін. 

Для умов модернізації гідротурбін ДніпроГЕС-2 була розроблена лопать робочого 

колеса. Це завдання обумовлене необхідністю поліпшення ККД і пульсаційних характеристик. 

Тому було розраховано й проаналізовано 6 варіантів лопати. На основі чисельних 

експериментів обтікання лопаті встановлений вплив кутів атаки й кривизни кореневих 

перетинів на енергокавітаційні і пульсаційні характеристики. На підставі чисельних 

експериментів отримана лопать Пр40/1е-3 з гідравлічним ККД на 1% вище лопаті Пр40/587-а, 

що була встановлена на ГЕС без погіршення кавітаційних показників і із припустимим рівнем 

нестаціонарності. 

Розроблена нелінійна математична комплексу гідропристроїв системи керування 

обертання ротора поворотнолопатевої турбіни (СУЧОР) для дослідження динамічних процесів 

включає рівняння електрогідравлічного перетворювача (ЕГП), МНУ, головного 

гідророзподільника (ГР) і сервомотора (СМ). З ростом газової складової m0 від 0 до 0,1 у 

робочій рідині (РР) системи збільшуються амплітуди змінні токи і,  швидкості Vэ й 

переміщення Хэ ЕГП, тиску РР у нижній керуючій камері ГР. Осцилограми інших (8 змінних) 

практично залишаються незміненими. У цілому динаміка комплексу гідропристроїв СУЧОР 

характеризується  плавними перехідними процесами переміщення плунжера ЕГП, переміщення 

й швидкості плунжера ГР, переміщення й швидкості СМ.  

 

     Розроблені імітаційні моделі і алгоритми для автоматизованого структурно-параметричного 

аналізу якості функціонування і синтезу складних теплоенергетичних систем на етапах їхнього 

життєвого циклу;  розроблені математичні методи, моделі і алгоритми для автоматизації 

діагностики і прогнозування параметрів технічного стану енергетичного устаткування складних 

теплоенергетичних систем з урахуванням особливостей їхнього функціонування; 

    Розроблено математичний метод ідентифікації діагностичних і прогнозуючих моделей 

технологічних процесів в складних теплоенергетичних системах з метою підвищення їхньої 

адекватності в умовах невизначеності інформації; 

    Розроблено метод та удосконалена інформаційна база розрахунку надійності складних 

теплоенергетичних систем на основі застосування показника імовірності безвідмовної роботи 

логіко-структурних схем технологічних процесів. 

 Практична цінність фундаментальних наукових досліджень, які проведено, складається з 

того, що на основі науково обґрунтованих принципів і положень застосування методу 

імітаційного моделювання функціонального стану складних теплоенергетичних систем (СТС) 

як основи сучасної методології автоматизованого аналізу якості функціонування, структурно-

параметричного синтезу, діагностики і прогнозування надійності в умовах невизначеності ін-

формації та принципів і положень теорії імітаційного моделювання технологічних процесів в 

енергетичному устаткуванні СТС різного призначення були розроблені:   імітаційні моделі і 

алгоритми для автоматизованого структурно-параметричного аналізу якості функціонування і 
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синтезу енергоблоків АЄС потужністю 1000 МВт з реакторами ВВЕР-1000 та водогрійних 

котлів потужністю 10-50 МВт на етапах їхнього життєвого циклу;   математичні моделі і 

алгоритми для автоматизації діагностики і прогнозування параметрів технічного стану 

енергоблоків АЄС потужністю 1000 МВт з реакторами ВВЕР-1000 та водогрійних котлів 

потужністю 10-50 МВт з урахуванням особливостей їхнього функціонування;   удосконалена 

інформаційна база розрахунку надійності енергоблоків АЄС потужністю 1000 МВт  з 

реакторами ВВЕР-1000  та водо-грійних котлів потужністю 10-50 МВт на основі застосування 

показника імовірності безвідмовної роботи логіко-структурних схем технологічних процесів.  

  

 В твердих розчинах на основі напівпровідникових сполук PbTe і SnTe в області малого 

вмісту домішки (~0.5-1 at.%) виявлено концентраційні аномалії мікротвердості, коефіцієнта 

Зеєбека, рухливості носіїв заряду. Наявність цих аномалій пов’язується з критичними явищами, 

що супроводжують перехід від розчинених до концентрованих твердих розчинів і ще раз 

підтверджує універсальний характер цього ефекту, який слід приймати до уваги при розробці та 

оптимізації властивостей термоелектричних матеріалів.   

 В твердих розчинах SnTe - CdTe аналіз одержаних залежностей дозволив 

диференціювати вплив ефектів, що пов’язані із взаємодією між власними (дефекти 

нестехіометрії) та домішковими (атоми кадмію) дефектами, та ефектів, що пов’язані з 

критичними явищами, які супроводжують перехід до домішкового континууму. - Виявлено 

основні закономірності концентраційних залежностей механічних, гальваномагнітних та 

термоелектричних властивостей сплавів Bi-Sb, які свідчать про якісні зміни в електронній та 

гратковій підсистемах кристала при зміні складу. Встановлено межу слабкого та сильного 

магнітних полів для твердих розчинів Bi-Sb за різних температур, що є важливим для 

правильної інтерпретації температурних залежностей гальваномагнітних властивостей даних 

матеріалів і їх залежності від складу. Показано, що величина магнітного поля, тривалість 

відпалу та пресування зразків не впливають на факт наявності концентраційних аномалій.  

 Досліджено вплив телуру на гальваномагнітні властивості литих та пресованих зразків 

Bi в інтервалі температур 80-300 К. Показано, що у полікристалічних литих зразках 

досягаються більші значення електропровідності та рухливості носіїв заряду у порівнянні з 

пресованими зразками.  

 Проведено теоретичне та експериментальне дослідження особливостей 

термоелектричного транспорту у гетерофазних системах, що утворюються при розпаді 

пересичених твердих розчинів. Показано, що для досягнення значного зменшення 

теплопровідності та високих значень термоелектричної добротності у гетерофазній області 

необхідно підбирати термообробку таким чином, щоб мінімізувати перколяційні ефекти у 

твердому розчині і в підсистемі частинок другої фази і створити оптимальний рівень 

механічних напружень на міжфазних границях. На прикладі системи SnTe-In2Te3 показано, як, 

змінюючи термічну обробку, можна змінювати розмір частинок другої фази рівень пружних 

напружень та значення граткової теплопровідності і добротності. 

 

Виготовлена оснастка для виготовлення плівок CuInSe2 шляхом лазерного випарування 

шихти стехіометричного складу та на поверхні кристалів КС1 були сконденсовані плівки 

CuInSe2 при кімнатній температурі підкладки і при температурі підкладки 400
о
С. Проведено 

електронно-мікроскопічне дослідження плівок. Плівки, що були виготовлені при кімнатній 

температурі підкладки мали аморфну структуру. Ці плівки були відпалені безпосередньо в 

колонні електронного мікроскопу при різноманітних режимах. Спостерігались фазові та 

структурні перетворення в плівках під час відпалу. Знайдено умови відпалу, за якими 

виникають полікристалічні плівки CuInSe2 стехіометричного складу. Досліджено структуру і 

склад лазерних плівок, що були виготовлені при підвищеній температурі підкладки. Вони також 

мали стехіометричний склад CuInSe2 і були дрібнозернистими. 
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 Шляхом одночасного термічного випарування міді та селеніду індію з двох джерел, що 

розташовані у просторі вакуумної камери таким чином, щоб на підкладці у різних місцях 

формувалися плівки різноманітного складу, отримані плівки системи Cu – In2Se3, склад яких 

відповідав різним перетинам діаграми рівноваги псевдобінарної системи CuSe – In2Se3. 

Конденсація плівок відбувалась при температурі підкладки 400
о
С. Проведено електронно-

мікроскопічне дослідження фазового складу та структури цих плівок. Показана принципіальна 

можливість формування тонких епітаксійних плівок з орієнтацією (001), склад яких відповідає 

сполукам CuInSe2, CuIn3Se5 або Cu3In4Se8. Встановлено, що епітаксій ні кристалики у своєї 

структурі мають значну кількість нанодвійників. В плівках також виявлені двомірні дефекти, 

які розшифровані, як антифазні границі.   

 

Запропонована можливість оцінки промислового скла Al-B-Si багатокомпонентного 

складу за допомогою структурного параметра ∆О, де визначається кількість немостикового 

кисню в системі, відповідні координаційні стани іонів алюмінію та бору та їх вплив на 

властивості скла. Це даватиме можливість передбачити кількість вихідних реакційних Si-OН 

груп, а також прийняти заходи, які сприяють підвищенню реакційного стану поверхневих груп. 

Такими заходами є активування багатокомпонентних стекол за допомогою 

високотемпературного іонного обміну в літійвмісних сполуках з наступним одержанням носіїв 

з модифікованою поверхнею промислових стекол багатокомпонентних складів.  

Визначено кількість немостикового кисню в системі за критерієм ∆О, який дорівнює: з 

урахуванням оксидів MgO i CaO 1,991 мол.% (кисню достатньо, щоб іони бору та алюмінію 

були в тетраедричній координації), а без урахування оксидів MgO i CaO ∆О дорівнює -2,13 

мол.% (кисню достатньо лише на утворення тетраедричної координації оксиду алюмінію, та не 

достатньо для утворення усіх тетраедрів оксиду бору, невелика частка оксиду бора залишиться 

у вигляді [BO3]). Проведено розрахунки ТКЛР за методом Аппена, з урахуванням кількості 

різних координаційних станів іонів бору та алюмінію та кількості оксидів магнію і кальцію в 

системі: 1)по методу Аппена, без урахування числа координаційних груп оксидів алюмінію та 

бору, ТКЛР дорівнює α
.
10

7
=58,04 1/град та відображує нижнє значення інтервалу заданого 

ТКЛР; 2) за критерієм ∆О, з урахуванням числа координаційних груп оксидів алюмінію і бору 

,але без урахування оксидів магнію та кальцію, ТКЛР дорівнює α
.
10

7
=67,41 1/град та 

відображує верхнє значення; 3) з урахуванням оксидів магнію та кальцію, ТКЛР дорівнює 

α
.
10

7
=66,33 1/град. Можна припустити, що частка чотирьохкоординаційного бору утворюється 

за рахунок оксидів Са та Мg, але вплив їх кількості в склі на ТКЛР незначний.  

 Встановлено, що лугостійкість, кислотоснійкість та водостійкість отриманих 

активованих стекол зростає в 1,2 – 1,5 рази; а міцність зростає в 2-2,5 рази. 

 

 Розроблені 2 базові склади шихти, відмінні за хромуючим потенціалом. Розраховано 

головні режими ДКПЛ, що дозволяють отримати належний рівень міцності перехідної зони 

(ПЗ) в поверхнево-легованих деталях, а саме: а) встановлено, що на залізовуглецевих сплавах із 

вмістом активного вуглецю більше 1% весь практичний діапазон режимів ДКПЛ дозволяє 

отримати необхідний рівень міцності ПЗ (за відсутності розмірного ефекту); б) для сталей із 

вмістом вуглецю 0,6 – 1 % розроблено режими фінішної термообробки із рекристалізаційним 

відпалом; в) для сталей із вмістом вуглецю 0,2 – 0,6 % розроблені режими легування із 

скороченою витримкою, що запобігають утворенню ПЗ збідненої вуглецем; г) для сталей із 

вмістом вуглецю ≤ 0,2 %, а також  0,2 – 0,6 %, розроблені режими цементації, легування і 

фінішної термообробки, що дозволяють отримати деталі із заданим градієнтом механічних 

властивостей. 

 Встановлено принципові механізми поверхневого легування залізовуглецевих сплавів 

активними карбідоутворюючими елементами. Доведено, що два з трьох можливих механізмів 

легування призводять до самозборки карбідного шару. 
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 Проведені металографічні і механічні дослідження зносостійкості зразків. У результаті 

при легуванні карбідом хрому сталі 45, утворювались шари складу (CrxFey)23C6 товщиною 12-

15 мкм, де значення x – змінювалось від 0,75 до 0,9, а y – від 0,25 до 0,1 відповідно. В шарі 

також були присутні включення чистого Cr23C6 у вигляді окремих областей поверхні або 

островків. Повторне легування виробів у свіжій шихті з високим хромуючим потенціалом, в 

розрахунку на “добудову” хімічно чистого шару Cr23C6 , на поверхні шару змішаних карбідів 

(CrxFey)23C6 , (що повинно було статися за рахунок осадження вільного хрому з шихти та 

зустрічної дифузії вуглецю через дефекти шару (CrxFey)23C6 згідно теорії, яка існує) 

очікуваних результатів не дало. Замість “добудови” сталося повне хімічне рафінування 

некондиційного шару (CrxFey)23C6 до шару складу Cr23C6 з залишковим вмістом заліза менш 

ніж 0,5%, яке супроводжувалось мінімальним (на 2–4 мкм) збільшенням сумарної товщини 

карбідного шару. Факт рафінування карбідного шару свідчить про те, що механізм формування 

карбідного шару підкоряється не законам, які керують зустрічною хімічною реакцією із 

термодинамічно стабільним продуктом, а законам іншого процесу – процесу самозборки. 

 Детальне вивчення можливих фізичних механізмів поверхневого легування 

залізовуглецевих сплавів хромом у залежності від швидкості нагріву показало, що вирішальним 

фактором, який визначає  природу легованого шару, є щільність зустрічних дифузійних потоків 

хрому та вуглецю на начальному етапі легування. А сама швидкість нагріву зразка, який 

легується, є лише одним з багатьох параметрів, які дозволяють принципово змінювати 

відношення цих потоків, відносно стехіометрично необхідного для утворення карбіду. 

 Створені бази даних:  по розподілу вуглецю по перетину дослідних зразків із сталей 

Х12МФ, ШХ15, У10, 9ХС, 85ГФ, 45, 25ХГНМ, а також їхніх аналогів після хіміко-термічної 

обробки за технологією ДКПЛ; по властивостям карбідного шару в залежності від потенціалу 

вуглецю у сплаві та в залежності від перетину деталі. 

 Завдяки створеній базі даних по розподілу вуглецю в перехідній зоні поверхнево-

легованих деталей і базі по властивостям карбідного шару в залежності від потенціалу вуглецю 

у сплаві, була уточнена фізико-хімічна модель процесу утворення перехідної зони.  

 Уточнення фізико-хімічної моделі процесу утворення перехідної зони на поверхнево-

легованих деталях дозволило класифікувати залізовуглецеві сплави по потенціалу вуглецю, а 

також класифікувати деталі по коефіцієнту форми (який дозволяє врахувати вплив гострих 

кромок, кутів, пазів тощо), що надало можливість перейти до математичного моделювання 

процесу із заданими граничними параметрами, і спростити розробку режимів фінішної 

термічної обробки завдяки відсіву режимів заздалегідь неспроможних забезпечити необхідний 

рівень механічних властивостей. 

 

 З метою створення фундаментальних методів мінімізації наведеної вартості проектів 

реконструкції промислових підприємств, які використовують хіміко-технологічні способи 

створення та переробки продуктів було обстежено виробничі процеси на підприємствах різних 

галузей промисловості. Для деяких з обстежених процесів виконано пінч-проекти 

реконструкції. При цьому відпрацьовано методику проведення проектів реконструкції та 

виявлено загальні закономірності. 

 Перш за все визначено параметри, які необхідно ураховувати при створенні пінч-проекту 

реконструкції. До таких параметрів відносяться перш за все термодинамічні характеристики 

технологічних потоків промислового процесу, ─ початкові та кінцеві температури потоків, їх 

витрати, теплоємність теплоносіїв. Важливу роль відіграють також термофізичні властивості, 

теплопровідність, в’язкість, ступінь чорноти та інші. 

 Впродовж дослідження процесу необхідно виділити, якщо існує, систему рекуперації 

теплової енергії та всі Ії фізичні, технічні та термодинамічні параметри. Аналогічно 

проводиться аудит утилітної системи процесу. При цьому необхідно ураховувати вартість 

аналітичних процедур при визначенні теплофізичних параметрів технологічних потоків 
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промислового процесу. На загальну вартість проекту реконструкції та його строк окупності 

також будуть впливати час проведення інтерв’ювання персоналу технологічних установок під 

час збору даних. Це не стосується процесу заходів, але вони мають фундаментальну економічну 

природу і є вихідними даними під час визначення вартості проекту. Під час визначення 

наведеної вартості необхідно також знати вартість всіх видів енергоносіїв та вартість 

обладнання.  

 Подальшим розширенням пінч-реконструкції може служити інтеграція у нові системи 

рекуперація теплоти теплових машин. На таку інтеграцію обов’язково накладаються 

термодинамічні відношення. Машини, які виконують механічну роботу за рахунок теплоти не 

можна розташовувати поперек пінчу, а теплові насоси, навпаки більш вигідно розташовувати 

поперек пінчу. Але бувають винятки, коли, наприклад, холодильні цикли, або їх окремі ступені, 

можуть бути розташовані вище або нижче пінчу, що зменшує споживання гарячих та холодних 

утиліт, тобто зменшує наведену вартість проектів реконструкції. 

 Обмеження на оптимальне розташування теплових машин у пінч-проектах можна 

віднести до фундаментальних додаткових термодинамічних умов під час знаходження 

мінімальної наведеної вартості проекту реконструкції промислових процесів. 

 До фундаментальних термодинамічних умов також відносяться обмеження, які 

накладаються на коефіцієнти тепловіддачі технологічних потоків у теплообмінному 

обладнанні. До них належить, наприклад, обмеження, які було викликано конструкційними 

особливостями теплообмінного обладнання. Теплообмінні апарати різної конструкції 

відрізняються вартістю. На апаратах, які коштують дорого, можна зменшити   у системі 

рекуперації, що приведе до більш низької наведеної вартості всього проекту, або якщо 

використовувати дешевші теплообмінні апарати. 

 До фундаментальних додаткових умов під час визначення мінімального значення 

наведеної вартості пінч-проекту реконструкції промислових процесів належить значення 

банківської ставки. У роботі визначено вплив цього значення на наведену вартість пінч-проекту 

та його строк окупності. 

 Разом з значенням наведеної ставки до економічним умовам належить і величина 

вартості послуг, яка безпосередньо не належить до пінч-проектуванню, але без якої якісного 

проекту створити не можна. 

 Методи розвинуті для визначення мінімальних значень наведеної вартості пінч-проектів 

реконструкції були алгоритмізовані та створено математичне  

 Спалювання вуглеводневого палива, яке використовується, приводе до значного 

зниження викидів парникових газів до атмосфери. 

 У роботі розроблено методи, алгоритми та створено програми, які дозволяють 

ураховувати вартість квот під час зниження викидів парникових газів до атмосфери. 

 Для створення нових матеріалів для носіїв, завдяки котрим можна підвищити 

каталітичну активність перетворювачів шкідливих газових викидів, досліджено склади 

керамічних матеріалів та проведено моделювання їх параметрів для отримання носіїв 

каталізаторів складної геометрії і з завданими керамічними й каталітичними властивостями. У 

зв’язку з цим створено новий  метод опису багатокомпонентних систем для вивчення впливу 

вихідного складу кераміки на її властивості на основі побудови семимірного симплексу 

концентрацій у шестимірному просторі та проектування функцій відклику на площину з метою 

графічного представлення їх у тримірному просторі в вигляді чотирикомпонентних симплексів 

концентрацій. 

 Проведено експериментальне дослідження кінетики каталітичних процесів конверсії 

шкідливих газових викидів сміттєспалювальних печей, у тому числі й в присутності сполук, що 

уповільнюють процеси каталізу. Математичною обробкою отриманих результатів ─ кінетичних 

закономірностей протікання процесів конверсії шкідливих газових викидів визначено рівняння 

відповідних швидкостей перетворювання. 
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 Розроблено математичні моделі і алгоритм чисельного рішення задачі змішування газів 

та виділення тепла в каталітичному перетворювачі для визначення полів температури, тиску й 

концентрації домішкових речовин у міжлопаткових каналах апарату проточного типу. 

 Розвиток методів визначення мінімальних значень приведеної вартості проектів 

промислових підприємств, на яких можливе створення системи рекуперації теплової енергії, 

дозволило розробити алгоритм розрахунку оптимальних значень приведеної вартості ще до 

синтезу самого проекту енерготехнологічної схеми процесу. Дані алгоритми правлять за основу 

при створенні математичного забезпечення , що розробляється для автоматизації проектування 

оптимальних енерготехнологічних схем ХТС. 

 Створення методів визначення термодинамічно й економічно обґрунтованого 

оптимальної величини приведеної вартості проекту ХТС та самого визначення цього показника 

ще до створення проекту має виключно важливе практичне значення, бо показує проектним 

організаціям цільовий напрямок до якого необхідно прагнути при виконанні проекту ХТС. А це 

приведе до економії часу, людських резервів та в кінцевому підсумку коштів. 

  

 Розроблено методику обробки термогравиметрічних даних та заміру окислювально - 

відновлювальних потенціалів розчинів в автоматичному режимі  

 Досліджено взаємодії сполук ванадію та молібдену з окислювальними розчинами у 

кислому та лужному середовищі.  

 Досліджено кінетику окиснення графіту розплавами натрієвою селітри на натрієвого 

лугу. Установлено залежності швидкості реакцій від співвідношення компонентів. 

 Експериментально досліджено термодинаміку, механізм та кінетику осадження нікелю 

гіпофосфіт- іоном у присутності аніонів CH3COO-, NO3-, Cl-, SO4-. Вивчено  розчинність 

ацетату нікелю в лужних та кислих середовищах. Досліджено взаємодії сполук ванадію та 

молібдену з графітом та алмазом. 

 Установлено, що оксиди ванадію виступають інгібіторами окиснення алмазу за рахунок 

утворення карбідів на їх поверхні. Експериментально досліджено кінетику взаємодії сполук 

платиноїдних металів з оксидами лужноземельних металів. 

 Дослідження кінетики рівноважних та нерівноважних процесів за участю сполук 

платиноїдних та полівалентних металів є основою  для створення нової технології утилізації 

полівалентних та платинових металів.  

 

 На базі даних дослідження впливу співвідношення водяної пари до сухого газу на 

рівновагу середньо температурної конверсії оксиду вуглецю обґрунтована можливість 

зниження цього співвідношення від регламентних значень (0,565 : 1) до 0,484 : 1 або 0,386 : 1 

(останнє для середньо температурних каталізаторів з домішками міді). Це дає змогу зменшити 

енерговитрати на цій стадії виробництва аміаку. 

 Досліджена кінетика відновлення мідьвмісного залізо хромового каталізатора 

(вітчизняного виробництва) середньо температурної конверсії оксиду вуглецю. Встановлені 

температурні інтервали фазових переходів при відновленні, аж до стану перевідновлення. 

 Встановлена роль двооксиду вуглецю при відновленні оксидних каталізаторів конверсії 

оксиду вуглецю та синтезу метанолу азотоводневими сумішами залежно від параметрів 

відновлення. 

 Доопрацьований макромеханізм радикально-ланцюгового окиснення метану киснем під 

тиском з метою отримання метанолу. 

 Дослідження рівноваги системи СО – Н2О – СО2 – Н2 для параметрів 

середньотемпературної конверсії оксиду вуглецю виробництва аміаку, у т.ч. і при низьких 

надлишках водяної пари, дозволили обґрунтувати можливе зниження енерговитрат на цій стадії 

без зниження ступеню переробки оксиду вуглецю: зниження надлишку водяної пари на вході на 

середньо температурну конверсію до 0,484 або до 0,386 (останнє за мідьвмісного каталізатора) 
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забезпечить заощадження відповідно близько 210 або 470 кг водяної пари на 1 тонну аміаку. Це 

еквівалентно економії близько 22 та 49 тонн умовного палива на 1 тонну аміаку відповідно. 

Дослідження по уточненню макромеханізму процесу окиснення метану під тиском з метою 

отримання метанолу дозволить скорегувати термокінетичну модель цього процесу, 

оптимізувати компоновку та параметри роботи реакторної системи і, як наслідок, збільшити 

вихід метанолу на одиницю витраченого метану. 

 

 Досліджено процес окислення молекулярного азоту його кисневими сполуками. 

Термодинамічні розрахунки показали можливість здійснення нового процесу скріплення 

молекулярного азоту в м'яких умовах. Експериментально встановлено, що реакція окислення 

молекулярного азоту переважно парами азотної кислоти протікає при температурах 673-973 К і 

є гетерогенною, хоча термічне розкладання пари азотної кислоти здійснюється в гомогенних 

умовах. Отримані результати побічно підтверджують існування між N2 і НNO3 асоціативного 

комплексного з'єднання НNO3·N2. 

 Розроблені склади і технологія кислотостійкого каталізатора із стабільною 

селективністю в реакції окислення молекулярного азоту парами азотної кислоти або сумішшю 

азотної кислоти і оксидів азоту (HNO3+N2O4) до оксиду азоту (ІІ) на основі оксидних цирконій - 

кобальтових і цирконій - залізних систем з термостійкими промотуючими добавками. За 

оптимальних умов вихід NO на каталізаторі на основі оксиду цирконію ZrO2 і оксиду кобальту 

Co3O4 складає 96,0-97,0% при температурі контакту 1170 К, а на каталізаторі на основі оксиду 

цирконію ZrO2 і оксиду заліза Fe2O3 вихід по NO складає 93,5-94,5% при температурі контакту 

1220 К. 

 Запропоновано технологічну схему виробництва неконцентрованої азотної кислоти за 

нетрадиційною технологією з циркуляцією нітрозного газу. Показано, що застосування процесу 

окислення молекулярного азоту парами азотної кислоти дозволяє створити установки азотної 

кислоти без споживання природного газу на технологічні цілі. 

 Для обробки газів, що відходять з теплоенергетичних та кабельних  установок, 

використовується каталітичний розклад оксидів нітрогену з довідновленням продуктами 

розкладу карбаміду - термічного розкладу  карбаміду, отриманого при нагріванні його зовні 

зони очищення,  змішуванні з повітрям,  що продувається крізь шар карбаміду і потім суміш 

подається в зону каталітичного відновлення при температурах 300 - 400°С. Дано рекомендації зі 

створення локальної системи очищення димових газів від оксидів нітрогену . 

 

Проведено дослідження процесу поглинання оксидів азоту розчинами азотної кислоти 

різної концентрації (від 1,1% до 43% мас.), які були піддані впливу кавітації, в температурному 

інтервалі –10÷30 
0
С при співвідношенні газ/рідина (Г/Р) – від5/2 до 30/2. На підставі 

експериментальних даних були отримані значення приросту концентрації продукційної кислоти 

як з використанням звичайних розчинів HNO3 для зрошування абсорбційної колони, так і 

розчинів, які пройшли обробку в режимі кавітації, що визначило ефективність використання 

кавітації Отримані залежності прирощення концентрації азотної кислоти від співвідношення 

газ/рідина (Г/Р) і концентрації початкової кислоти. Одержані залежності свідчать про те, що з 

ростом співвідношення Г/Р ефект кавітації приносить більш позитивні результати, так при 

збільшенні співвідношення Г/Р с 5/2 до 30/2 (в 6 разів), прирощення концентрації азотної 

кислоти зростає в 12 разів. З підвищенням концентрації початкової кислоти з 37 до 43%, також 

збільшується роль кавітаційного ефекту, прирощення по продукційної кислоті зростає 

практично в двічі. 

Також встановлена залежності прирощення концентрації продукційної кислоти від зміни  

нітрозності газу. З ростом концентрації газу від 3 до 7 % ріст прирощення по концентрації 

кислоти складає 1,5- 2%.   
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Прискорення дезактивації за рахунок зниження часу контакту – один з найбільш 

поширених засобів випробування стабільності каталізаторів.  З цією метою зразки перевіряли 

на каталітичну активність на модельних сумішах, які містять 0,1 - 0,2% об. NOX, 0,15 – 0,3% об. 

NH3,  при температурі 250  
0
С і об’ємній швидкості газового потоку 4000, 10000 и 15000 ч

-1 
в 

присутності 0,04% об. SO2. З метою аналізу складу та валентного стану  елементів в 

каталізаторах методом рентгенівської фотоелектроної  спектроскопії (РФЕС) були досліджені   

каталізатори до випробувань і після визначеного часу пробігу. В спектрах  зразків, які довгий 

час витримували в атмосфері SO2, спостерігається лінія S 2р малої інтенсивності з енергією 

зв’язку 168,1 еВ, що може бути результатом каталітичного окиснення SO2 до SO3 та утворення  

незначної кількості сульфатів. Порівняльний аналіз величин  енергій зв’язку та відносних 

інтенсивностей лінії Ti 2p та Pt 4f, 4d у спектрах первинних та відпрацьованих каталізаторів 

свідчить про відсутність суттєвих змін валентного і структурного стану активної фази.  

 

 Результати досліджень дозволили стверджувати, що запасні ліпіди у насінні соняшника 

локалізовані у вигляді сферосом, що представлені органеллами рослинної клітини округлої 

форми. За сучасними уявленнями сферосоми є центрами накопичення жирних олій. А білки 

локалізовані в клітині в алейронових зернах, розміщених по всьому об’єму клітини, причому 

кількість їх зростає у напрямку до периферії клітини. 

 Виявлено з літературних даних, що теплові технологічні впливи на соняшникове насіння 

супроводжуються змінами у проникності оболонок сферосом, тобто ведуть до збільшення 

глибини вилучення структурних ліпідів, багатократні механічні впливи призводять до 

руйнування сферосом, а застосування надлишкового тиску водяної пари над поверхнею часток 

за ступенем руйнування сферосом порівнюється з механічною деформацією ядра.   

 Гіпотеза про можливість виділення олії з ядра методом плющення виникла після 

дослідження структури клітин, їх розмірів та положення усередині ядра соняшника. 

 Виявлено з літературних даних, що кожна клітина ядра, що має довжину 55 мкм та 

товщину 25 мкм, містить 60-65 % олії. Олія у клітині локалізована у виді сферосом. При 

стисканні клітин, олія, яка не стискається, руйнує сферосоми та витікає у навколишній простір. 

 Для доказу цієї гіпотези були виконані дослідження. Доведено факт виділення олії з ядра 

при різних температурах при розплющуванні одиничних ядер, ядер у моношарі та ядер із 

багатьма шарами, що стало підставою для більш глибокого вивчення встановлених явищ з 

метою їх використання на практиці. 

 У доступних джерелах інформації не виявлено даних про виділення олії з 

безлушпинного ядра соняшнику методом розплющення при температурі, яка не перевищує 70 

ºС, і тому дослідження по темі відповідають рівню світової новизни. 

 Визначено закономірність виділення олії у залежності від тиску на ядро та висоти шару 

ядра при температурі 65-70 С. 

 Для досліджень використовували ядро насіння сорту Запорізький кондитерський (ЗК) з 

вмістом жиру 65,0 %, білка 18,3 % та вологи 1,8 і 3,6 %. Розплющування ядра проводили на 

лабораторному гідравлічному пресі у матриці, що імітує зеєрну камеру шнекпреса, діаметром 

40 мм та висотою 50 мм.  

 Плющення проводили при наступних умовах: висота шару ядра в матриці - 10 та 40 мм, 

тиск по манометру - 50, 100, 150, 200 та 250 кг/см2, температура - 65-70 оС, тривалість - 10 

хвилин. Шар пелюстки після пресування безлушпинного ядра представляє собою масу, за 

зовнішнім виглядом схожу зі жмихом після форпресу, але неміцну. Пелюстка із шару ядра має 

товщину від 0,5 до 1,1 мм у формі вигнутої площини. Масову частку сирого жиру у пелюстці 

визначали методом вичерпної екстракції в апараті Зайченка. 

 Визначено, що відбір олії з ядра збільшується зі зменшенням вологості ядра та 

збільшенням тиску. Збільшення тиску на ядро призводить до зменшення товщини пелюстки. Зі 

зменшенням висоти шару ядра ця закономірність просліджується не чітко. 
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 Для зниження залишкової олійності пелюстки необхідно зменшити його товщину, в 

цьому випадку утворюється максимальна кількість розкритих клітин, що має важливе значення 

для процесу екстракції олії із пелюстки розчинником. 

 Визначено закономірність виділення олії із безлушпинного ядра в залежності від 

температури при постійному тиску на ядро між двома зеєрами та ступінь денатурації білків у 

залежності від температури. 

 Розплющування ядра проводили у матриці між двома зеєрними пластинами, висотою 

шару 40 мм, при питомому тиску 525 кг/см2  у продовж 10 хвилин при кімнатній температурі, 

температурі 65-70
о
С та 110

о
С. Масову частку сирого жиру у зразках пелюстки визначали 

методом вичерпної екстракції в апараті Зайченко. Для розрахунку ступеня денатурації 

визначали відсотковий вміст солерозчинних білків в ядрі насіння соняшнику до і після його 

пелюсткування при вище зазначених температурах. 

 Запропоновано нову технологію для отримання харчового шроту, яка здійснюється при 

м’яких режимах. Безлушпинне ядро та харчовий шрот за новою технологією отримують більш 

високої якості, ніж при звичайній, зменшується витрата теплової та електричної енергії.  

 Практична цінність роботи виражається в тому, що на основі результатів дослідження є 

можливість розробити ресурсозберігаючі технології використання насіння соняшнику. Це 

стосується не тільки економії ресурсів білків ядра соняшнику шляхом перетворення його в 

харчовий продукт замість кормового, але і економії енергоресурсів та коштів на придбання та 

експлуатації обладнання, що досягається використанням нової технології переробки насіння 

соняшника, яка запропонована розробниками теми.  

 

 Теоретично обґрунтовано застосування PbO2 як активного компоненту активного шару 

комбінованого металоксидного аноду. На підставі аналізу діаграм “тиск-температура-склад” 

оксидів плюмбуму обгрунтовано доцільність одержання PbO2 шляхом термічного розкладу 

сполук плюмбуму (II) в окислювальній атмосфері під тиском. Експериментально доведено 

можливість утворення PbO2/TiO2-комбінованого активного шару методом термічного 

розкладання покривних розчинів нітрату плюмбуму (ІІ) й хлориду титану (IV). Визначено 

умови за яких термічне розкладання покривних розчинів призводить до формування щільних, 

механічно-стійких покрить з достатньою адгезією до титанової основи. Встановлено фазовий 

склад одержаних оксидних плюмбум-титанових покрить. Визначено, що діоксид плюмбуму 

міститься у вигляді рутильної фази (–PbО2), а діоксид титану – у вигляді рутилу і анатазу. 

Виявлено збільшення параметру елементарної комірки рутильної фази (–PbО2), що свідчить 

про підвищену дефектність кристалічної решітки і забезпечує підвищення електропровідності. 

 Досліджені закономірності роздільного й сумісного виділення цинку і нікелю з 

розведених електролітів, що містять аміак і додатковий ліганд. Вольтамперограма виділення 

цинк-нікелевого сплаву розташовується поміж вольтамперограмами окремого виділення нікелю 

і цинку, що дозволяє припустити, що сплавоутворення відбувається з надполяризациією для 

нікелю і з деполяризацією для цинку. При збільшенні співвідношення іонів металів в 

електроліті на користь Ni
2+

 зростає швидкість катодної реакції в області потенціалів (0,95-1,05) 

В. Дослідження за допомогою обертового дискового електроду виявили, що перемішування 

сприяє полегшенню перебігу катодної реакції в тому ж діапазоні потенціалів і що перенапруга 

катодної реакції має більш складну природу, ніж суто дифузійну.  

 Встановлена залежність виходів за струмом від густини струму, яка має два екстремуми, 

що відповідають двом ділянкам граничних струмів на поляризаційних кривих. Залежності 

коефіцієнта зменшення швидкості нарощування покрить Кш від коефіцієнту зниження 

концентрації Кк, що розраховані за екстремальними даними, мають у діапазоні Кк, що 

відповідають концентраціям іонів цинку в досліджених електроліті 1-10 г/дм
3
, нахил менший за 

45
о
, що свідчить про доцільність зменшення вмісту іонів металів в електроліті. 
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 Досліджено процес адсорбції метанолу на поверхні аноду із нікелю за участю 

каталізаторів-переносників (медіатору). Визначено кінетику процесів адсорбції в залежності від 

властивостей електродної поверхні, електродного потенціалу та густини струму. Встановлено, 

що первинне перетворення вихідної органічної речовини (аліфатичного спирту) відбувається не 

тільки електрохімічним шляхом, але і взаємодією із активною формою медіатору, що дозволяє 

одержувати більш широкі можливості для регулювання реакцій електросинтезу і підтримання 

певного окисно-відновного потенціалу реакційного середовища (0,9–1,3 В), а також регенерації 

вищих оксидів нікелю в межах потенціалів 0,6–1,2 В. Кращі результати отримані на нікелевому 

електроді із застосуванням медіатору (солі нікелю) в області потенціалів 1,0–1,1 В. При більш 

вищих значеннях потенціалу збільшується частка струму, що витрачується на утворення кисню, 

а при більш низьких – процес лімітується швидкістю регенерації вищих оксидів нікелю. 

Виявлено вплив різноманітних факторів (концентрації, потенціалу та ін.) на ступінь заповнення 

поверхні електроду. Встановлено, що ступінь заповнення поверхні нікелю лінійно збільшується 

з логарифмом концентрації аліфатичного спирту. Причому логарифмічна залежність адсорбції 

від концентрації зберігається у тій області потенціалів при яких спостерігається окислення 

адсорбованого спирту. Зроблено висновок, що при електроокисненні спиртів відбувається 

регенерація редокс-реагентів на електроді, а використання медіаторів дозволяє збільшити 

швидкість лімітуючої стадії і одержати кількісний вихід карбонової (форміатної) кислоти. 

 Досліджено коливання потенціалів срібно-сульфатного електроду в 20 – 30 % розчинах 

H2SO4 та інших сульфатних середовищах. Розроблено теоретичні основи виготовлення срібно-

сульфатного та мідно-сульфатного електродів порівняння в корозійному моніторингу та 

експлуатації свинцевих акумуляторів. Встановлено вплив етиленгліколю на величину 

стаціонарного потенціалу мідно-сульфатного електроду порівняння в розширеному діапазоні 

температур (+ 20 ч -20°С). Досліджено вплив етилового спирту на технологічні параметри 

утворення Ag2SO4 на сріблі. 

 Визначені механізми електродних реакцій та технологічні параметри осадження сплаву 

залізо-кобальт, .залежність ступеня каталітичної активності сплаву від складу сплаву в реакції 

окислення моноксиду вуглецю. Встановлена залежність працездатності електроліту та 

швидкості осадження сплаву від концентрацій сульфата заліза, сульфамата кобальта, 

сульфамінової кислоти, а також вплив її на формування покрить визначеної дисперсності та 

запобігання утворення крупнодисперсних напружених осадів. Отримана математична модель 

залежності складу сплаву від концентрації іонів заліза та кобальту, температури і виходом за 

струмом.  

 Запропоновано малозношуваний анод, що складається з наступних функціональних 

елементів: комбінованого PbO2/TiO2-оксидного активного шару, титанового струмопідводу і 

підшару для уникнення перехідного електричного опору. Практичне застосування методу 

одержання PbО2 термічним розкладом Pb(NO3)2 під тиском дозволить створити нові 

каталітично-активні багатокомпонентні оксидні системи для малозношуваних анодів. Завдяки 

особливостям методу термічного розкладання солей відповідних металів можливе поєднання 

оксидів що мають різнорідну кристалічну або аморфну будову. Результати досліджень 

дозволяють створювати нові малозношувані аноди для електролізу хлоридно-сульфатних 

розчинів. 

 Доведено можливість підвищення корозійної стійкості цинкових покрить за рахунок 

соосадження з цинком легуючого компоненту – нікелю в розведеному за іонами металів 

аміачному електроліті, що має додатковий ліганд. Струм корозії, визначений по точці перетину 

тафелевских ділянок анодних і катодних сполучених поляризаційних кривих, одержуваних на 

покриттях в 3 %-ому розчині хлориду натрію, зменшується у разі присутності в цинковому 

покритті 5-7 % нікелю – в 2 рази, 13-15 % нікелю - в 5 разів. За рахунок зниження швидкості 

нарощування покрить при розведенні електроліту у меншому ступеню в порівнянні зі 
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зменшенням концентрації іонів металів, можливо відповідне зниження екологічної небезпеки 

процесу цинкування.   

 Застосування медіатору та модифікованого електроду при електроокисненні 

аліфатичних спиртів забезпечать можливість тонкого регулювання ступеня окислювання с 

кількісним виходом готового продукту. Електрохімічний синтез карбонових кислот на 

електроді, що електрохімічно регенерується, дозволяє вести синтез у практично замкнутій 

системі з мінімальною кількістю реагентів.  

 Створено принципово новий електрод порівняння в виробництві та експлуатації 

свинцевих акумуляторів для довгострокових вимірювань (замість кадмієвого електроду, який 

не придатний для тривалого вимірювання). 

 Визначено способи одержання сплаву Fe – Co з покращеними функціональними 

властивостями. Здійснено удосконалення електроліту шляхом введення в розчин компонентів, 

які перешкоджають гідроліз та окислення іонів заліза (ІІ) та забезпечують одержання покрить 

на сталевій, мідній або латунній основі з якісним зчепленням та дрібно кристалевою 

структурою без механічних дефектів. Виготовлено лабораторні зразки з покриттям сплавом Fe 

– Co, проведені іспити зразків на зчеплення з основою шляхом термоудару та на каталітичну 

активність. 

 

 Досліджено механізм електродних процесів при електросадженні композитних покриттів 

сплавом паладій – нікель, що осаджували з полілігандного електроліту у нестаціонарних 

режимах на зразках з нержавіючої сталі. За геометрією вольтамперограм з урахуванням 

чисельних значень їх параметрів визначено механізм перебігу реакцій на поверхні алюмінію та 

його сплавів при анодній поляризації у водних лужних розчинах варійованої концентрації та у 

присутності оксоаніонів різної природи поляризаційним методом у потенціодинамічному 

режимі. Доведено, що оксидування в анодно-іскровому режимі дає можливість одночасно 

формувати оксидну плівку Al2O3 і оксидів мангану на поверхні носія, що відбувається при 

одночасному перебігу процесів оксидування та термічного розкладання. Проведено тестування 

зразків з покриттями на спеціалізованому стенді, що імітує роботу двигуна внутрішнього 

згоряння. Отримані результати свідчать, що високу каталітичну активністю та корозійну 

стійкість мають сплави с вмістом нікелю до 20 % та мікродугові оксидні покриття Al2O3 – 

MnxOy. 

 Дослідження використовуються при розробці технологічного процесу формовки мікро 

дугових оксидних покриттів; неорганічні неметалічні плівки змішаними оксидами перехідних 

металів можуть бути застосовані у виробництвах та пристроях, де до покриттів висувають 

вимоги високої корозійної стійкості, зносотривкості, твердості, термостабільності та наявності 

каталітичних, адсорбційних властивостей, наприклад, в машинобудівній, аерокосмічній, 

хімічній промисловостях та комунальному господарстві, медицині.  

 Досліджено процеси електросинтезу газочутливих матеріалів на основі синтетичних 

матеріалів - електрохімічно синтезованих провідних органічних аніон-радикальних солей 

7,7,8,8-тетраціанохінодиметану (TCNQ): CnH2n+1isoQn (TCNQ)2, а також СН3PzTCNQ і 

СН3Pz(TCNQ)2 в апротонних органічних розчинниках.  

 Запропоновано високоефективний каталізатор відновлення карбон (IV) оксиду, стійкий 

до умов проведення синтезу та спосіб виготовлення електродів з шаром запропонованої 

активної речовини. Розробка може бути застосована в екологічно значущих технологіях для 

отримання енергоємних речовин, що можуть використовуватись як палива. 

 Роботу присвячено вирішенню науково-технічної проблеми у галузі механіки 

деформованого твердого тіла й динаміки та міцності машин, що полягає у розробці теорії і 

створенні сучасних програм розрахунків на комп’ютерах засобів аналізу нелінійної динаміки 

машин та елементів конструкцій, що містять також нелінійні гасителі коливань. Аналіз 

нелінійної динаміки проводиться з використанням методів прикладної теорії коливань, теорії 
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нелінійних нормальних форм коливань, теорії стійкості руху. Розвинуто методи розрахунку 

форм коливань нелінійних систем з кількома степенями свободи, в тому числі циліндричних 

оболонок, арок, транспортних засобів. розвинуто методи дослідження стійкості форм коливань, 

отримано нові моделі динаміки стрижнів, що обертаються та проведено аналіз динаміки цих 

систем, отримано нові результати щодо можливості гасіння вільних чи вимушених режимів 

коливань за допомогою суттєво нелінійних гасителів коливань.   

 Результати роботи переважно мають теоретичну направленість в механіці твердого 

деформуючого тіла та динаміці і міцності машин. Надано нові моделі нелінійних динамічних 

процесів та методи їхнього аналізу. Практичну цінність вже набули окремі теоретичні 

результати, втілені в розробці комп'ютерних систем розрахунку, що дозволило отримати  

результати щодо виділення небезпечних режимів руху та можливості гасіння цих режимів у 

таких пружних елементах машин та конструкцій, як оболонки, силові передачі двигунів 

внутрішнього згорання, пружні елементи транспортних засобів. На базі розроблених методів та 

створених сучасних програмних засобів готуються рекомендації щодо оцінки конструкційної 

міцності та довговічності  елементів конструкції та вибору на етапі проектування ефективних 

засобів гасіння вільних чи вимушених режимів коливань  механічних систем, таких як 

оболонки, арки, пружні елементи двигунів внутрішнього згорання, пружні елементи 

транспортних засобів і таке інше. Ці рекомендації можна використовувати в наукових та 

прикладних дослідженнях, при проектуванні конструкцій та машин, засобів транспорту, 

авіаційної та космічної техніки.  

 

Нові речовини і матеріали 

  

Проведено цикл теоретичних досліджень колективних орієнтаційних вібрацій 2D 

молекулярних шарів та отримані такі результати, одержано і проаналізовано дисперсійні 

співвідношення.  Метод обчислення щільності станів узагальнено для ротаційних коливань 2D 

молекулярних грат з двома підгратками. Введено графічний опис трьох областей з різними 

аналітичними властивостями щільності станів, що відповідають різним топологіям ізочастотних  

ліній. Щільності станів знайдено в термінах повних еліптичних інтегралів першого роду і 

графічно представлено для різного співвідношення параметрів системи. 

       Досліджено умови виникнення «бозонного піку» у фононному спектру. З’ясовано його 

вплив на   динамічні  та термодинамічні характеристики невпорядкованих розчинів  твердих 

середовищ.  

        Досліджено розповсюдження акустичних хвиль і теплопередачу скрізь межу розподілу 

двох кристалів на мікроскопічному рівні з використанням граткової моделі та врахуванням 

взаємодії не тільки з найближчими сусідами.  Проаналізовано вплив  “Фано-ефекту» на 

резонансне проходження та  відбиття  фононів скрізь межу розподілу двох твердих тіл.  

          Теоретично досліджено молекулярні адсорбовані шари з обертальними ступенями 

свободи та квадрупольною взаємодією між лінійними молекулами. Показано, що чергування 

повздовжньої та поперечної орієнтації - найвигідніше упорядкування молекул. Отримане та 

розв’язане рівняння обертального переміщення для нелінійних коливань молекул поблизу цього 

положення рівноваги. Отримано і проаналізовано діапазон параметрів для яких існують 

нелінійні обертальні збудження, знайдено їх форму.  

           Проводились експериментальні дослідження оптичних властивостей тонко плівкових 

двошарових систем Ag-PbI2 та їх змін. Оптичні властивості та їх фотоіндуцировані зміни 

вивчались по спектрам оптичного пропускання (відбиття) в інтервалі довжин хвиль 360 ÷ 

1100нм. Зразки опромінювались лазерними пучками з довжин хвиль 442  и 633 нм і 

випромінюванням від дугової ртутної лампи на довжині хвилі 436 нм, а також піддавались 

впливу газоподібного аміаку різної консистенції.  



 48 

          Вивчені деякі особливості спектрів пропускання тонкоплівкових систем  і періодичних 

структур, що в них виникають.  Встановлено для двухслойної тонкоплівкової світлочустливої 

системи Ag-PbI2 вплив інтеркаляції аміаку різної концентрації на оптичні властивості.. 

Виявлені зворотні зміни дифракційної ефективності фотоіндуційних періодичних структур. 

           Відпрацьована методика інтеркаляції (ІК) газоподібним аміаком дво- і тришарових 

плівкових систем Ag-PbI2 і Ag-PbI2-Ge-As-S, які одержували шляхом послідовного осадження 

в вакуумі (~6,7•10-3 Па) вихідних речовин  на скляні підкладинки при кімнатній температурі. 

Спостереження за ходом процесу ІК проводилося за зміною дифракційної ефективності 

періодичних структур (ПС), які утворюються в тонкоплівкових системах при опроміненні їх 

одним лінійно поляризованим лазерним променем з довжиною хвилі 633 нм. Для цього 

використовувалась оптична схема реєстрації дифрагованого на ПС променя, який, 

розповсюджуючись в підкладинці, виходить через її торець.  

           Виявлено оборотну зміну дифракційної ефективності фотоіндукованих періодичних 

структур, яка може мати інтерес при розробці чутливих компонентів датчиків аміаку та його 

похідних. 

            Розпочаті дослідження радіаційно-стимульованих реакцій на прикладі модельних 

об’єктів – інертних газів в різних агрегатних станах (газ, вільні кластери, кристали). Показано, 

що опромінювання зразків супроводжується полярізаційно гальмовим випромінюванням. 

Виявлено накопичування зарядів (локалізованих електронів та дірок) в попередньо опромінених 

кристалах. З’ясовано, що нагрів опромінених зразків, або їх опромінення видимих світлом 

стимулює рухливість локалізованих електронів та їх рекомбінацію з малорухомими дірками. 

Останній процес супроводжується десорбцією фрагментів і екзоелектронною емісією 

електронів. 

 Практична цінність проведених  дослідження в тому, розроблено фундаментальні основи 

технологій виготовлення чутливих та надчутливих датчиків для сучасних виробництв в  

об’єктах нової техніки. 

 

 Отримано відсутні у світової наукової літературі експериментальні дані щодо 

електричної провідності розчинів HI в н-спиртах від метанолу до гексанолу при концентраціях 

електроліту від 0,00005 до 0,2 моль/л , а також щодо е.р.с. ланцюга Pt(H2)|HBr, ROH|AgBr, Ag у 

вищевказаних спиртах (при 278,15 – 328,15 До) і виявлено закономірності зміни ЕП та е.р.с. при 

зазначених вище умовах. 

 Визначено стандартні значення е.р.с. ланцюга Pt(H2)½HBr| AgBr, Ag, виходячи з яких 

розраховані термодинамічні характеристики процесу сольватації HBr. Розраховані константи і 

термодинамічні параметри процесу асоціації та граничні молярні електричні провідності для 

вивчених систем HI – спирт. Зміна енергії Гіббса асоціації, які зростають при підвищенні 

температури і збільшенні молярної маси спирту, визначається ентальпійною складовою у 

вивченому інтервалі температур.  

 Проведено комп'ютерне моделювання процесу сольватації протону, бромід- і хлорід-

іонів, молекул HCl і HBr в метанолі і етанолі із кількістю молекул спирту від 1 до 6. Отримані 

дані корелюють з результатами, отриманими нами раніше експериментальними методами. 

 Отримані у роботі експериментальні результати і закономірності можна 

використовувати при доборі стандартних розчинів для калібрування і перевірки лабораторних 

та промислових кондуктометров, а також інших електрохімічних пристроях. 

 Результати комп’ютерного моделювання можуть бути застосовані для прогнозування 

перебігу реакцій (у тому числі і реакцій неорганічного синтезу) у неводних розчинах. 

Результати досліджень можуть бути використані для обчислення кількісних характеристик 

хіміко-технологічних процесів синтезу нових речовин з певними технологічними 

характеристиками. 
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 Відомі сучасні засоби диспергування зеренної структури вакуумних металевих 

конденсатів шляхом зниження температури підкладки, збільшенням швидкості конденсації, 

легуванням традиційними елементами, що використовуються при отриманні об’ємних 

металевих матеріалів, майже вичерпали свої можливості і дозволяють отримувати вказані 

об’єкти в субмікрокристалічному стані. Крім того, варіювання цих параметрів в необхідних 

діапазонах приводить до зниження фізичних властивостей конденсатів, наприклад, міцності або 

підвищенню крихкості.. Таким чином, отримання подібних об’єктів з нанометровою 

розмірністю зеренної структури потребує використання іншого підходу . В зв’язку з цим 

наукова направленість роботи, що виконується, пов’язана з використанням принципово інших, 

нетрадиційних легуючих елементів, що вводяться в потік пару основного матричного металу 

шляхом випарювання з іншого джерела і наступна конденсація таких парових сумішей на 

неорієнтованих підкладках. Проведені дослідження показують, що ці елементи, наприклад, 

тантал у випадку використання міді як матричного матеріалу не тільки значно ефективніше 

диспергують її зерен ну структуру в порівнянні з вказаними вище засобами, але і дозволяють 

отримати нанокомпозити у вигляді плівок та фольг з рекордно високими міцневими 

властивостями. 

 Виявлені закономірності формування наноструктурного стану плівок і фольг при 

конденсації суміші парів компонентів, які не розчинюються в рівноважних умовах, дозволяє 

цілеспрямовано синтезувати подібні об’єкти на основі таких металів як Ni, Al, Fe та інших, які 

широко використовуються в техніці та мають особливі функціональні властивості. Рекордно 

високий рівень міцневих властивостей, який реалізовано в фольгах Cu-Ta в наноструктурному 

стані, дозволяє використовувати їх як у вигляді  високоміцних струмопровідних та пружинних 

елементи в різних приладах електронної техніки, так і у вигляді захисних покриттів  з 

підвищеною стійкістю до  термічних, механічних та інших дій на масивних електричних 

контактах, електродах цяткового зварювання та інших виробах електротехнічного призначення. 

 Досить цінними для подальшого використання є адаптовані та нині розроблені методики 

вивчення структури металевих матеріалів з нанометровою дисперсністю структурних елементів 

та методики вимірювання їх міцневих та електрофізичних властивостей. 

 

Створено теоретичні основи комбінованих процесів обробки внутрішніх і зовнішніх 

поверхонь деталей полімерної оптики для виробництва сцинтиляторів складної геометричної 

конфігурації. 

Теоретична розробка передбачає використання комбінованих процесів обробки 

полімерних матеріалів на основі магнітних та гідродинамічних ефектів при різних складах 

технологічного середовища, враховує вірогідний вплив фізико-хімічних, магнітних та 

гідродинамічних факторів на характеристики якості поверхневого шару оптичних полімерів. 

 

 Створена теорія закономірностей зношування інструменту в контакті з композиційним 

матеріалом, у тому разі з будь-яким крихким матеріалом, що базується на уявленні швидкості 

зносу як функції контактного тиску, швидкості взаємодії і часу різання. Руйнування 

поверхового шару матеріалу при цьому трактується як рух крайової тріщини, що має місце 

уздовж площини контакту, тобто на продовженні однієї з граней клину, під впливом сили 

різання, що розподілена по ширині ріжучої кромки. Зростання тріщини визначається 

максимальним значенням коефіцієнту інтенсивності напружень розтягання, і тріщина буде 

розвиватися у напрямку під кутом   до свого початкового положення уздовж площадки, на який 

виникають максимальні розтягуючи напруження. Величини визначаються по формулам 

В.В.Панасюка. Застосування механіки руйнування до опису механічного руйнування 

композиційних матеріалів при їх механічній обробці є дуже цікавою і складною задачею. При 

розгляді цієї проблеми виникає два основних моме6нта: це, по-перше, взагалі можливість 



 50 

використання механіки руйнування і, по-друге, як пов’язано макроруйнування з 

мікромеханічними процесами, що мають місце у осередку руйнування при різанні композитів.  

 Домінуючим параметром при обробці виробів з склопластиків є припустимий знос 

інструменту, який визначається для даної марки матеріалу і параметрів різця, сукупністю 

значень технологічних параметрів – швидкості, подачі та глибини різання. Припустимий знос 

при обробці склопластиків суттєво менш, ніж при обробці металів. При цьому визначати 

припустимий знос по шорсткості обробленої поверхні не рекомендується, тому що має місце 

специфічні види погіршення якості обробленої поверхні: наявність сколів, розшарувань, 

прижогів, які не спостерігаються при обробці металів. Однак на теперішній час, дослідження  

впливу зносу на якість обробленої поверхні показало, що для склопластиків поперед усього 

збільшується шорсткість обробленої поверхні, ніж спостерігаються сколи, розшарування  та 

прожоги. 

 Практична цінність: базуючись на закономірностях теорії механічної обробки 

волокнистих полімерних композитів розробляється математичне забезпечення (МЗ), що до 

розрахунків оптимальних режимів свердлення матеріалів такого класу. Проводиться подальший 

розвиток теоретичної моделі із застосуванням лінійної механіки руйнування та закономірностей 

механіки контактного руйнування. 

 Розроблено математичне забезпечення, як сукупність алгоритмів з їх програмною 

реалізацією, призначено для здійснення автоматизованого вибору режимів механічної обробки 

композиційних матеріалів, зокрема, скло- і вуглепластиків. Також створений пакет прикладних 

програм дозволяє здійснювати підбір інструменту, а саме різців і свердла різних типів, що 

оснащені пластинами з твердосплавних матеріалів або синтетичними алмазами. 

 

 Проведено аналіз хімічних перетворень і шляхів використання ацилгліцеринів 

компонентів фосфатидного концентрату; досліджено компонентний склад ацилгліцеринів 

компонентів фосфатидного концентрату; здійснено кінетичний та термодинамічний аналіз 

реакцій взаємодії ацилгліцеринів компонентів фосфатидного концентрату та восків, а також їх 

моделей (метилові ефіри жирних кислот) з деякими амінами при різних мольних відношеннях 

реагентів; визначені константи швидкостей і порядок реакцій, оцінено зміни енергії, ентальпії і 

ентропії активації хімічних перетворень; створено математичну модель амідування; оцінено 

властивості продуктів реакції. 

 З’ясовано, що собівартість отриманих похідних з одним чи двома ацильними радікалами 

та однією-двома гідрофільними групами менша, ніж продуктів, які присутні на ринку 

поверхнево-активних речовин і які можуть бути застосовані в харчовій, косметичній, медико-

фармацевтичній і технічних галузях. Економічна ефективність базується на менших 

енергетичних затратах одержання вказаних продуктів порівняно з відомими. 

 

 
Виявлено основні закономірності перетворення ацилгліцеринів за участю моно- і багато-

атомних спиртів під впливом ліполітичних ферментів. Визначено ферменти, що можуть бути 
використані для перетворень ацилгліцеринів. 
 Використання основних закономірностей ферментативного алкоголізу ацилгліцеринів, 

що визначено у роботі, дозволить у подальшому перейти до промислового використання 

ферментів для виробництва етилових ефірів жирних кислот і неповних ацилгліцеринів, що 

можуть використовуватись як харчові добавки і емульгатори. 

 

Встановлений порядок утворення фаз в склокомпозиціях системи  SiO2–Al2O3–Fe2O3–

RO– RO'–B2O3, де  RO – CaO, MgO, RO' – СоО, NiO. Для склокристалічних фрит, які 

синтезовані на базі розрахункових складів прекурсорів, термодинамічним аналізом показано, 
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що в межах температур 900-1100 
о
С в першу чергу мають формуватися шпінелі заліза, кобальту 

та нікелю,  можуть також бути присутні фази герциніту та магнетиту.  

За допомогою методу ІЧС було досліджено розроблені оксидні композиції, валентний 

стан фазоутворюючих оксидів та ступінь полімеризації матричного скла. Отримані результати 

вказують на присутність шестикоординованого оксиду заліза, що свідчить про наявність у 

синтезованих скломатеріалах шпінелевидних фаз, причому, нікельвмісні склади є більш 

однорідними щодо кристалічних фаз, а кобальтові склади значно різняться за координацією 

оксидних груп. За результатами рентгенофазового аналізу було підтверджено наявність в 

синтезованих фритах фаз фериту кобальту та фериту нікелю у кількості 3 - 8 %. 

На основі результатів диференційно-термічного аналізу були експериментально 

отримані оптимальні режими термообробки покриттів, що узгоджуються із інтенсивною 

технологією одержання полив по кераміці, а саме: максимальна температура випалу 1000-

1060
о
С загальний час обробки – не більш 90 хв. 

Вивчено, що одержані композиції мають тонко кристалічну структуру з розмірами 

кристалів 2-3 мкм. В залежності від складу прекурсорів морфологія  одержаних 

склокристалічних покриттів представлена скло матрицею, в якій розташовані або зерна 

матеріалу із мілкими кристалами магнітної фази, що утворюється (для фериту кобальту), або 

безпосередньо мілко кристалічна фаза (для фериту нікелю). Вивчено вплив модифікуючих 

домішок прекурсорів оксидного та іншого (BN) типів структури на електрофізичні та механічні 

характеристики склокристалічних покриттів. Показано, що кристалічні фази із кубічним типом 

кристалів сприяють формуванню шпінелевідних фаз, а характер кристалізації матеріалу в 

залежності від умов термообробки залишається об'ємним по всьому шару покриття і може 

досягати 70 % об'єму.   

Для експериментальних стекол та покриттів на їх основі вивчено термічні та механічні 

властивості, в залежності від співвідношення фазоутворюючих оксидів. Отримані дані про такі 

властивості: ТКЛР в межах (4-5)·10
-6 

К
-1

; термостійкість не менше 250-350 
о
С, мікротвердість 

4030-5340 МПа. 

Були експериментально вивчені електрофізичні та електромагнітні властивості 

розроблених скло композицій: магнітна проникність у межах 5,25-5,45; діелектрична 

проникність при частоті 10 кГц в межах 7,26-11,58. Значення коефіцієнту загасання (30-40 дБ) 

свідчить про можливість застосування розроблених покриттів для ефективного захисту від 

негативного впливу електромагнітного випромінювання.  

Одержані фізико-хімічні закономірності використані як база для отримання спеціальної 

кераміки, що може бути придатна в нетрадиційних областях застосування: зносостійка 

кераміка, захист від ЕМВ, електротехнічна кераміка, техніка ЗВЧ тощо 

Практична цінність даної розробки полягає у встановленні фізико-хімічних основ 

створення та обґрунтуванні термодинамічних умов одержання склокристалічних покриттів по 

кераміці, що мають захисні властивості проти дії ЕМВ. Виявлена переважність використання в 

складах таких покриттів попередньо розрахованих оксидних композицій на базі систем Fe2O3–

Al2O3–NiO та Fe2O3–Al2O3–СоО, що виконують роль прекурсорів у процесі формування 

склокристалічного матеріалу із значним вмістом заданої феритної фази. 

 

 Розроблено розрахункову методику, яка дозволяє  прогнозувати флюсуючу здатність 

сировинних матеріалів, що є необхідним при виборі складів щільно спечених керамічних 

матеріалів нового покоління. Згідно з розробленою методикою проведено комплекс розрахунків 

для оцінки ефективності кварц-польовошпатових порід Українського кристалічного щита та 

здійснено ґрунтовний вибір виду та концентрації флюсуючих складових керамічних мас при 

заданих температурно-часових параметрах термообробки. 

 Здійснено петрохімічний аналіз ряду гранітоїдних порід вітчизняних родовищ та 

експериментально вивчено їх плавкісні характеристики; досліджено вплив кількісних та 
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якісних характеристик розплавів, що утворюються при високотемпературній термообробці на 

властивості щільно спечених матеріалів. За результатами попередніх теоретичних досліджень 

проведено порівняльний аналіз різних підходів до фізико-хімічного прогнозного аналізу 

флюсуючої здатності кварц - польовошпатової сировини. З урахуванням результатів 

проведених експериментальних досліджень удосконалено запропоновану методику оцінки 

флюсуючої здатності нерудної сировини, яка базується на фізико-хімічних розрахунках за 

діаграмами стану мінералоутворюючих оксидів та визначенні властивостей розплавів порід, які 

обумовлюють інтенсивність процесу рідкофазового спікання при термообробці вітрифікованих 

матеріалів за заданих температурних умов. 

 Вивчено особливості кінетики подрібнення дослідних пегматитів і гранітів. Отримані 

емпіричні залежності ступеня подрібнення кварц - польовошпатової сировини, яка 

характеризується різними морфологічними ознаками від тривалості помелу. 

 Розроблено склади нових кам’яно-керамічних матеріалів різного функціонального 

призначення, виготовлено натурні зразки керамограніту та клінкерних виробів та досліджено їх 

фізико-хімічні, технологічні та експлуатаційні властивості. Отримано керамогранітні плитки з 

показниками водопоглинання 0,02-0,04 % та межею міцності на стиск більше 200 МПа.  

Клінкерні вироби, одержані на основі оптимальних складів мас характеризуються 

водопоглинанням в межах 2-5 % та міцністю на стиск більше 800 МПа, що відповідає вимогам 

міжнародних стандартів на ці вироби. 

Вивчено кінетику спікання керамічних матеріалів, отриманих на основі розроблених складів з 

використанням дослідної кварц-польовошпатової сировини; за визначеними кінетичними 

параметрами на основі експериментальних досліджень встановлено механізми спікання, що 

обумовлюють отримання щільно спечених вітрифікованих матеріалів та найбільш ефективні 

інтенсифікатори спікання. 

 З використанням РФА досліджено процеси фазоутворення, що супроводжують 

формування матеріалів; встановлено, що отримання виробів з комплексом високих 

експлуатаційних характеристик обумовлено утворенням криптокристалічної структури 

матеріалу та рівномірним розподілом кристалів муліту у високов’язкій склофазі. На підставі 

проведеного експерименту визначено оптимальні параметри термообробки. 

 Отримані наукові результати стосуються закономірностей формування щільноспечених 

керамічних матеріалів, які стануть науковою основою для удосконалення вітчизняних 

виробництв кам’яно-керамічних матеріалів завдяки виключенню імпортної флюсуючої 

сировини та впровадженню інтенсифікованих режимів термообробки. Узагальнені та 

систематизовані дані щодо механізмів спікання та фазоутворення, за рахунок яких відбувається 

утворення високощільної криптокристалічної структури матеріалів  сприятимуть подальшому 

розвитку матеріалознавства в галузі технології тугоплавких неметалевих матеріалів, а також 

дозволять  розширити функціональні можливості нових видів кам’яно-керамічних виробів. 

 Розроблені фізико-хімічні положення оцінки флюсуючої здатності сировинних 

матеріалів,  результати експериментальних досліджень процесів формування різних видів 

кам’яно-керамічних матеріалів (керамограніту, клінкерних матеріалів, низькотемпературного 

фарфору), отриманих з використанням флюсуючої сировини, представленої вітчизняними 

гранітоїдними породами,  а також визначені шляхи регулювання структури та фазового складу 

цих матеріалів є корисними для спеціалістів академічних інститутів, що займаються 

проблемами технічного матеріалознавства. 

 Розроблені теоретичні основи і технологічні принципи виробництва щільноспечених 

керамічних матеріалів є підґрунтям  для створення імпортозамінюючих технологій нового 

класу керамічних виробів різного функціонального призначення та будуть використані в курсах 

лекцій з фізичної хімії силікатів та курсах з технології спеціальних видів керамічних матеріалів. 

Дослідження проводились за участю студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальністю 
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091606 та набули різні кваліфікаційні рівні. За матеріалами досліджень  захищена 1 та 

готуються 2  дисертації.  

  Використання нового комплексного методологічного підходу до проектування складів 

керамічних матеріалів із заданими властивостями, забезпечує отримання 

конкурентноспроможних матеріалів (керамограніту, клінкерних та форфороподібних виробів), 

які отримуються за енергозаощаджуючими технологіями. Одержана інформація про властивості 

кварц-польовошпатової сировини вітчизняних родовищ використана для складання бази даних 

щодо флюсуючих матеріалів, перспективних для використання на керамічних підприємствах 

країни. Обраний напрямок наукових досліджень дозволив також розширити міжнародну 

співпрацю в області матеріалознавства ТНСМ, розширити зв’язки з підприємствами керамічної 

галузі.  

 Соціальний ефект застосування наукових розробок полягає в розробці 

імпортозамінюючих технологій виробництва кам’яно-керамічних матеріалів різного 

функціонального призначення з використанням відходів каменездобичі, які забезпечують 

значну економію паливних ресурсів за рахунок зниження температури термообробки виробів, 

що, в кінцевому рахунку, сприятиме підвищенню енергетичної безпеки країни. 

 

Досліджено механізм утворення гідроксидних прекурсорів в сумішах  Al-ZrO(NO3)2 та 

золь-гель композицій на їх основі в системі А-S-Z. Вивчено вплив комплексного 

антиоксиданту, що вводиться, без і разом з фосфатною добавкою, що модифікує, від 1 до 10 % 

на зміну величини уявної щільності і пористості матеріалів системи Al2O3–SiC–C. При цьому 

досягли щільності матеріалу 2,35- 2,74 г/см3 і пористості 13-25 %. Розраховано константу 

швидкості реакції окислювання графіту при різному часі ізотермічної витримки і визначена її 

залежність як від кількості фосфатної добавки, так і від кількості фосфатної добавки в складі 

комплексного антиоксиданту (A1 + Si + фосфатна добавка). Рентгенофазовий аналіз 

модифікованих корундографітових карбідкремнійвмісних матеріалів на етилсилікатній зв’язці 

підтвердив утворення муліта та AlРО4 в матеріалах після їхнього випалу у відновлювальному 

середовищі при 1450°С. Матеріали, що розроблено, мають підвищену шлакостійкість та 

стійкість до окиснення.   

 В результаті виконання фундаментальних досліджень створено методи підвищення 

стійкості до окислення та підвищення шлакостійкості графітвміщуючих матеріалів та методики 

створення заданих структур, в першу чергу в матеріалах на основі систем Al2O3-SiC-C, Al2O3–

MgO–SiO2, шпінелідних матеріалах тощо за рахунок армування матриць нанорозмірними 

новоутвореннями нитковидних кристалі - SiC, а також за рахунок розроблених зв’язуючих, що 

суттєво розширило області застосування таких матеріалів в машинобудуванні, 

приладобудуванні, медицині, біотехнологіях та ін. 

 За результатами фундаментальних досліджень, що отримані в 2007 р. запропоновано 

вогнетривним заводам: спосіб виготовлення магнезіальновуглецевого вогнетриву, що дає 

можливість підвищити  службові характеристики виробів в 1,5 – 2,0 рази за рахунок 

модифікування  компонентів шихти  та розроблених технологічних факторів;  склад зв’язую 

чого,  що розроблено авторами проекту і спосіб його одержання, який дозволяє отримати 

підвищені показники якості виробів-сирцю і отримати безвипальні вогнетриви; 

 Для медичних закладів та закладів, що використовують для виготовлення виробів 

біотехнологію: склад комбінованого зв’язую чого і спосіб його одержання, що надає 

можливість завдяки запропонованому колагеновому компоненту одержати фільтри та мембрани 

з заданим розміром пор, а також підложки для іммобілізації шлункових мікробів. 

 Розроблено теоретичні основи та створено методи підвищення стійкості до окислення та 

підвищення шлакостійкості графітвміщуючих матеріалів, а також розроблено методики 

створення заданих структур, що  надали можливість удосконалити технології, що існують та 
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створити новітні технології та матеріали зі світовим рівнем властивостей для різних галузей 

техніки, в першу чергу металургії, машинобудування приладобудування тощо. 

  

 Проведено термодинамічні розрахунки ймовірності окислення тонкодисперсного 

алюмінію у розчині оксинітрату цирконію та встановлено, що окисником у системі Al – 

ZrO(NO3)2 – Н2О являються аніони NO3- . Визначено, що на перебіг окисно-відновної реакції 

майже не впливають технологічні фактори, такі як температура та рН. Обрано оптимальні 

склади для одержання золь-гель композиції в системі Al – ZrO(NO3)2  та визначено оптимальні 

параметри термообробки гелю, які дозволяють одержати необхідну кількість криптофази у 

наповнювачі після випалу. Досліджено вплив виду солі цирконію, як носія ZrO2 у золь-гель 

композиції, та встановлено, що при використанні водорозчинних оксисолей (оксинітрат, 

оксихлорид цирконію) золь-гель композиція є найбільш однорідною, що обумовлюється 

наявністю оксозв’язків, які забезпечують реакційну активність кислотних залишків. Визначено 

вплив виду етилсилікату (марки 32 та 40) на одержання золь-гель композицій та 

модифікованого наповнювача з заданими характеристиками. Теоретично та практично 

встановлено, що при використанні золю ЕТС-40 відбувається подальша взаємодія гідроксиду 

алюмінію з утворенням хлориду, що призводить до розшарування та коагуляції композиції. 

 

З використанням методу планування експерименту було обрано область в 

псевдопотрійній системі TiO2+–B2O3+–ZnO+, де (15Na2О+45SiO2) із вмістом TiO2 в межах 

від 5 до 20 мас.ч.,  B2O3 - від 5 до 25 мас.ч.,  ZnO - від 5 до 25 мас.ч.,  як основу для одержання 

модельних стекол з метою розробки на їх основі бездефектних склопокриттів на сталевому 

субстраті, які відповідали б  наступним  вимогам до їх фізико-хімічних властивостей: ТКЛР-

(85-92)·10
-7 

К
-1

, поверхневий натяг - (220-240) мН/м та температура випалу - (750-850)ºС.  В 

обмеженій за цими  даними області було синтезовано 16 складів модельних стекол. Досліджено 

склоутворення в даній системі. За характером наявності кристалічної фази після варіння в них 

було виділено три групи стекол прозорі блискучі, напівзнепрозорені блискучі, знепрозорені 

блискучі стекла. 

Для встановлення особливостей кристалізації при термообробці дослідних стекол 

системи R2O–RO–R2O3–RO2–Р2О5–SiO2 було  вивчено вплив їх складу на інтенсивність 

фазоутворення з використанням диференційно-термічного аналізу. Встановлено позитивний 

вплив попередньої термообробки стекол в інтервалі склування на інтенсифікацію процесів 

кристалізації, результатом якої було зниження на 50° температури формування матових скло-

кристалічних покриттів на сталевих виробах. 

Одержані результати дозволили виявити залежність кристалізаційної здатності 

модельних стекол від їх термічної передісторії та встановити  можливість одержання покриттів 

з різним ступенем блиску шляхом направленої кристалізації. 

На основі модельних стекол було одержано 4 групи покриттів: прозорі блискучі, 

знепрозорені блискучі, знепрозорені напівматові та знепрозорені матові покриття. 

З використанням методу диференціально-термічного аналізу встановлено вплив 

попередньої термообробки стекол на характер процесу кристалізації. Застосування методу 

проявлення дало змогу визначити залежність швидкості росту кристалів від температурно-

часових параметрів попередньої термообробки. Встановлено, що швидкість зародження першої 

кристалічної фази зростала зі збільшенням температури попередньої термообробки при Тпт 

=560ºС і часу витримки τ=45хв. Використовуючи одержані результати, можна передбачити 

ступінь зниження температури початку кристалізації для всіх дослідних стекол та, відповідно, 

зменшення температури випалу покриттів при використанні попередньої термообробки при  

кристалізації дослідних стекол. Одержані дані показали перспективність використання при 

проектуванні склокристалічних емалей зі зниженою температурою випалу. 
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З використанням електронної мікроскопії в дослідній системі було класифіковано 

наступні групи за лікваційними областями: перша група - гомогенні стекла з вмістом 5 мол.% 

TiO2; друга група - гетерогенні стекла бінодальної області ліквації з вмістом 10 мол.% TiO2; 

третя група - гетерогенні стекла спінодальної області ліквації з  вмістом 15мол.% TiO2,  ZnO до 

25 мол.% та вмістом 20 мол.% TiO2  й аналогічним вмістом  ZnO. .   

Стекла четвертої групи з 25 мол.% ZnO та 10-20 мол.%TiO2 є гетерогенними і 

знаходяться за межами ліквації. Кристалічна фаза в них характеризується більшими розмірами 

та нерівномірним розподілом у скломатриці. 

За допомогою методу розсіювання рентгенівських променів під малими кутами 

встановлено, що в стеклах спінодальної ліквації склад мікролікваційних областей наближується 

до складу кристалічних сполук, що виділяються в цих стеклах. Отже, спінодальна ліквація з 

наступною кристалізацією є більш вигідною з енергетичної точки зору для одержання 

склокристалічних матових покриттів, аніж стабільна кристалізація.  
Практична цінність полягає у розробці наукових основ синтезу склокристалічних 

матеріалів  в системі R2O–RO–R2O3–RO2–Р2О5–SiO2  для тонколистової маловуглецевої сталі, 
які полягають у регулюванні процесів фазоутворення  завдяки ліквації та кристалізації сполук в 
стеклах цієї системи та покриттях на їх основі шляхом варіювання співвідношення  
модифікаторів та склоутворювачів та  температурно-часових параметрів випалу покриттів. 

Результати розробки можуть бути використані, для захисту побутових виробів, 

архітектурно-будівельного, санітарно-технічного та медичного призначення при 

короткочасному (до 20 хв) низькотемпературному випалі (560-860°С), у тому числі з 

використанням електростатичного та плазмового методів нанесення.  

 

Вперше отримано такі результати: встановлені кінетичні закономірності та особливості 

твердофазних процесів у чотирикомпонентній системі ВаО–Al2O3–Fe2O3–SiО2 – та її потрійних  

підсистемах, визначено швидкості реакцій фазоутворення барійвмісних цементів нового класу 

та енергію активації процесів, виявлено, що процеси фзоутворення відбуваються за рахунок 

реакцій у твердій фазі. Доведено, що залежність швидкості реакцій фазоутворення від 

температури при синтезі спеціальних барійвмісних цементів в інтервалі температур 900 -–1400
0
 

С має практично лінійний характер, що свідчить про перевагу твердофазних дифузійних 

процесів взаємодії сировинних компонентів; виявлено особливості механізму твердіння і 

процесів гідратації барійвмісних цементів нового класу й встановлено, що взаємодія з водою 

розроблених в’яжучих матеріалів починається практично миттєво і протікає аналогічно 

реакціям гідратації окремих фаз, які входять до клінкеру заданого складу, внаслідок чого в 

процесі твердіння має місце як скрізьрозчинний, так і топохімічний механізми. Встановлено, 

що при взаємодії барійвмісних цементів з водою, у першу чергу, утворюється значна кількість 

ізотропної гелеподібної маси, з якої викристалізовуються метастабільні високо основні 

новоутворення – гідроалюмінати, гідросилікати і гідроферити барію, які при тривалих процесах 

твердіння знижують основність розчину з виділенням гідроксидів заліза, алюмінію і барію, 

синтезується складний конгломерат гідратних новоутворень як у колоїдному, 

кріптокристалічному, так і кристалічному стані, що призводить до утворення високоміцного 

цементного каменя; в результаті проведених досліджень будови чотирикомпонентної системи 

BaO-Al2O3-Fe2O3-SiO2 та її потрійних підсистем оптимізовані області складів та розроблено 

поліфункціональні спеціальні барійвмісні цементи нового класу, котрі залежно від фазового 

складу належать до гідравлічних чи повітряних в’яжучих матеріалів, є швидкотужавкими 

(початок тужавіння від 25 хвилин до 1 години, кінець тужавіння від 1 години до 2 годин), з 

низьким водоцементним відношенням (0,16-0,24), швидкотвердними (у віці 1 доби твердіння 

міцність на стиск складає 30-50 МПа), вискоміцними матеріалами (міцність на стиск у віці 28 

діб твердіння досягає 60 - 80 МПа) з високим коефіцієнтом масового поглинання гамма-квантів 

– 240-290 см
2
/г, незначним ступенем розміцнення в інтервалі температур 100-1000 

0
С – 15 %, 
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коефіцієнтом ослаблення гамма-квантів – 0,712 - 0,959 см 
–1

, що в 1,5-2 рази вище, ніж у 

кальційвмісних цементів, температурою служби 1200-1800 
0
 С. 

Для забезпечення захисту і стабільності функціонування складних технологічних систем 

доведено можливість використання отриманих спеціальних барійвмісних цементів нового класу 

поліфункціонального призначення в умовах впливу гамма-випромінювання і високих 

температур (1200 – 1800 
0
С) за рахунок високих експлуатаційних характеристик розроблених 

матеріалів.  

 

Закінчено створення теорії квантового транспорту, яка заснована на матриці розсіяння 

Флоке, в динамічних мезоскопічних провідних системах, властивості яких періодично 

змінюються з часом. Побудована теорія дозволила встановити механізм генерування постійного 

струму у фазово-когерентних системах під дією періодичного в часі і локального у просторі 

керуючого впливу. Окрім того, показано, що такий динамічний вплив призводить до 

виникнення  кореляцій між електронами – носіями струму.  

Згідно з теоретичним розглядом QCs, які вміщують гафній, здатні накопичувати та 100% 

зворотно віддавати водень. До наступного часу немає чіткої впевненості у синтезі саме 

квазікристалічної фази. Досліджені стрічки двох складів —Ti30Hf56Ni14 (близький до точки 

потрійної евтектики) і  Ti41,5Hf41,5Ni17 (по аналогії з дослідженими цирконієвими зразками). 

Встановлено, що фазовий склад зразків Ti30Hf56Ni14 характеризується присутністю 

інтерметаліда Hf2Ni, -Ti(Hf) твердого розчину  і W- фази кристалу – апроксиманта.  Вміст 

послідньої фази у зразках найменший, а параметр решітки складає від 1,360 до 1,370 нм. 

Кількість фази -Ti(Hf) твердого розчину є значною у всіх зразках незалежно від швидкості 

отримання, тоді як фаза  Hf2Ni є чутливою до швидкості загартування. Її вміст збільшується із 

зростанням швидкості загартування. В стрічках складу Ti41,5Hf41,5Ni17 спостерігається 

двохфазний стан, коли разом  з і-фазою присутня суттєва кількість W-фази. Значення періода 

решітки aW складає ≈ 1.42464 нм, а параметра квазікристалічності ікосаедричної фази від 0,5089 

до0,5119нм. 

На підкладках SrTiO3 отримано плівки PbTe товщиною 50 - 60 нм, що відповідає довжині 

дебаєвського екранування.  Проведено дослідження електричних характеристик плівок PbTe 

при низьких температурах (4-30 К) при дії поперечного електричного поля. Велике значення 

електричного опору отриманих плівок забезпечило високу чутливість методу поперечного 

електричного поля. Високе значення діелектричної сталої підкладок (які використовувалися в 

якості діелектричного затвору) забезпечило велике електричне зміщення D ~ 10
8
 В/см та 

величину наведеного заряду в плівках до ~ 8 мкК/см
2
. Отримано залежності опору, коефіцієнту 

Холла, концентрації та рухливості носіїв від величини електричного зміщення D. 

Продемонстровано, що при дії поперечного електричного поля рухливість носіїв заряду у 

плівках PbTe перевищує її значення для масивного PbTe.  

Проведено дослідження кутових залежностей спектрів феромагнітного резонансу (ФМР) 

та магнітооптичних властивостей в конфігурації продольного ефекту Керра на зразках 

надрешіток [Co(0.8 нм)/Cu(dCu) (111)]20 на слюді (dCu =0,6-2,2 нм), отриманих методом 

магнетронного розпилення (сумісно з ФТІНТ НАНУ). Виміряні значення внутрішнього 

ефективного поля Нi та проведено аналіз впливу різних неоднорідностей [шорсткість меж 

розділу, флуктуацій ефективного поля (Ні), не залежного від кута параметра ширини лінії] на 

ширину лінії ФМР (Н) в залежності від товщини  немагнітних шарів міді dCu. Якісне описання 

цих залежностей виконано в моделі, яка ураховує шорсткість інтерфейсів, яка зростає з ростом 

dCu немонотонним образом. Показано також, що температурна залежність магнітної анізотропії 

та Н мають однаковий вигляд для всіх досліджених зразків. 

Магніто - оптичні (МО) властивості даних надрешіток (кут керровського обертання, 

керровська сприятливість та інш.) є осцилюючими функціями dCu з екстремумами при dCu = 0,9; 

1,35; 1,8 нм. Для цих “екстремальних” зразків, в яких обмінна взаємодія між шарами Со досягає 
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екстремумів, спостерігається також сильна лінійна залежність керровського обертання від 

магнітного поля та багатократне збільшення МО-сприятливості. Припускається, що ці явища 

пов’язані з наявністю суттєвого вкладу меж розділу Co/Cu в МО ефекти і зумовлені 

парамагнетизмом електронів провідності в інтерфейсних шарах, які збільшені завдяки 

гібридизації електронних (sp)- і  (d)-зон міді та кобальта. 

Виконані дослідження магнітних властивостей спин-вентильних наноструктур 

NiFe/Cu/Co/Cu. Проведено вимірювання середньої намагніченості  системи після термообробки 

при різних температурних режимах. За змінами намагніченості і форми петель гістерезису  

запропоновані можливі механізмі перемагнічування наноструктур у вихідному стані і після 

відпалу, які пов’язані з структурними перестройками та частковим переходом системи у 

гранульований стан. Проведено порівняльний аналіз змін петель гістерезису і польових 

залежностей магнітоопору. Показано, що модифікації польових залежностей магнітоопору 

зумовлені змінами анізотропії поверхневих шарів, а також появою однодоменних та 

суперпарамагнітних часток. Запропоновано і апробовано засіб підвищення стабільності 

властивостей наноструктур.  

Проведено дослідження (сумісно з ІРЕ НАНУ) статичних і динамічних магнітних 

характеристик гранульованих гетероструктур (Сo-SiO2)/арсенид галію. Виміряні значення 

намагніченості насичення цих систем в залежності від вмісту кобальту в інтервалі 20 – 85 ат. % 

Со. Встановлено, що в області перколяційного переходу (50-55 ат. % Со) спостерігається різке 

зниження величини намагніченості. За зміною форми петель гістерезису для структур с різною 

концентрацією Со показано, що нижче порога перколяції зразки проявляють суперпарамагнітну 

поведінку. Встановлено існування зв’язку величини стрибка намагніченості в області переходу і 

геометричних параметрів гранул. 

Досліджено (сумісно з МДУ ім. Ломоносова та Кубанським державним університетом) 

багатошарові наноструктури, які створені гранульованими композитами (CoFeZr)x(Al2O3)1-x з 

немагнітними напівпровідниковими прошарками із аморфного гідрогенізованого кремнію a-Si-

H. На зразках з різною товщиною магнітних шарів та прошарків кремнію виміряні  петлі 

гістерезису та розраховані значення намагніченості матеріалу наноструктур і окремих 

магнітних шарів. Порівняльний аналіз статичних і динамічних характеристик дозволив 

встановити найбільш важливі параметри плівок, які визначають значення полів резонансу та 

вигляд спектрів ФМР в різних діапазонах товщин магнітних шарів і прошарків Si. Показано, що 

особливості характеристик досліджених гранульованих композитів можна пояснити зміною 

співвідношення феромагнітної та суперпарамагнітної фаз, які утворені острівцями-гранулами, 

результатом чого є зсув порога перколяції в сторону більших концентрацій магнітної фази. 

 Вивчені гальваномагнітні властивості полікристалічних плівок Ві товщиною (t) від 90 нм 

до 15 мкм. Виміряно магнітоопір (   0) зразків у полях Н  0  20 кЕ  та Н  0  27 кЕ 

(сумісно з ФТІНТ НАНУ) при різній взаємній орієнтації векторів електричного струму (I) і 

магнітного поля (Н) та положення площини плівки відносно Н. Встановлено, що для кожного 

зразка найбільший магніторезистивний ефект досягається при взаємно перпендикулярній 

орієнтировці векторів I и H, коли магнітне поле діє в площині плівки. Наприклад, для зразка t  

3,4 мкм     0  120% при Н  27 кЕ. Залежність   0 при вказаній вище орієнтації має 

квадратичний характер у полях от 0 до 5 кЕ. В полях Н  5 кЕ залежність    0 от Н стає 

лінійною. Цей факт можна використовувати при виготовленні датчиків для вимірювання 

сильних магнітних полів.  

Досліджено (сумісно з ННЦ ХФТІ) магнітні властивості порошків із стрічок Nd-Fe-B, 

швидкозагартованих із розплаву, при різних ступенях деформації. Встановлено, що після 

операції волочіння порошку NdFeB у латунній трубці від діаметра 10 мм до 1,05 мм 

коерцитивна сила ( НС ) композита досягала 8 кЕ. При послідуючій деформації (прокатка) НС 

зменшилась до 7 кЕ. Термообробка при температурі 530С, 1 час суттєво знижала НС до значень 

0,3 – 0,4 кЕ.  
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 Продовжено дослідження систем магнітів, які генерують сильні магнітні поля розсіяння 

(Н > 4MS). Запропоновано та розраховані нові системи магнітів, які створюють у зазорах між 

магнітами близьке до однорідного сильне поле розсіяння. Показано, що граничне значення 

полів розсіяння в системі, яка складається із великого числа магнітів у формі призм, прямують 

до  Н ≈1.5 Bs. Так, у зазорі системи із 4-х магнітів у формі призм напруженість вертикальної 

компоненти поля розсіяння складає HZ  5MS.  

 Проведена оптимізація систем магнітів з радіальною намагніченістю, які  генерують 

сильні поля розсіяння в великих об’ємах, розраховані граничні значення полів розсіяння. 

Показано, що такі ж поля розсіяння можуть  виникати  і в квазінеоднорідних системах, які 

зібрані  із постійних магнітів у формі секторів, кожний із яких однорідно намагнічений по 

бісектрисі сектора. Встановлено, що в таких системах усереднена по об’єму густина 

поверхневих зарядів описується залежністю    MS/r, де  r – відстань від деякої особливої 

точки системи магнітів. Розраховані граничні значення полів розсіяння систем, які складаються 

із різного числа магнітів, та найдена область локалізації сильного поля. Для характеристики 

сильних полів над поверхнею таких систем введено параметр – середнє поле. Показано, що 

середнє поле у вузькому зазорі 2-х таких систем у формі циліндра, яке розраховано по ширині 

зазору, може в 2 рази перевищувати значення індукції насичення матеріалу магніту.  

Головною проблемою сучасної техніки вимірювання магнітних полів є підвищення 

чутливості і розширення частотного діапазону. Дуже важливим є питання про підвищення 

лінійної роздільної здатності індукційних перетворювачів. Це, перш за все, пов'язано з 

розробкою нових модифікацій скануючих несилових магнітних мікроскопів. Експериментально 

та розрахунками визначено ефективність передачі магнітного потоку у  багатошарових плівках 

Ni-Fe, в яких феромагнітні шари розділені прошарками SіO, в діапазоні fв від 10 кГц до 50 Мгц. 

Зразки були анізотропні з полем наведеної анізотропії Нк≈1-5 А/см. Петлі гістерезису в легкому 

напрямі були прямокутними з Нс≈0,005-0,2 А/см. У важкому напрямі залежність М(Н) близька 

до лінійної з малим гістерезисом М(Н)=(Н/Нк)Мs.   

 Показано, що ефективність передачі магнітного потоку досліджених зразків в 1,5-2 рази 

нижча, ніж у ізотропних зразків. Зберігається лінійне зростання другої гармоніки fв до частот 

30-50 Мгц. В той же час густина магнітних шумів на 2-3 порядки нижча, ніж у ізотропних 

зразків. Співвідношення корисного сигналу до шуму (флуктуаціям) при В=1 нТл складає не 

менш 20-40. Таким чином, отримані характеристики ферозонду, які на порядок перевищують 

раніше досліджені конструкції. Результати пояснені особливостями доменної структури і 

процесами перемагнічування досліджених зразків. Досліджувані багатошарові структури 

однодоменні у кожному шарі і перемагнічуються шляхом однорідного обертання 

намагніченості в шарах. Відомо, що при намагнічуванні феромагнетиків за рахунок процесів 

однорідного обертання намагніченості істотно знижується амплітудна дисперсія шумів 

Баркгаузена і їх загальний рівень. Крім того, швидкість перемагнічування в цьому випадку на 2-

5 порядків вище, ніж при зсуві доменних стінок. 

Проведено аналіз провідності двошарових систем Zr-ZrO2 як у вихідному стані, так і 

після деградації, пов'язаної з переносом кисню з оксиду в базовий метал, при варіації типу і 

площі зовнішнього електрода. Встановлено, що в системі Zr-ZrO2 також як і в аналогічних 

системах на основі Ta і Nb при негативній полярності на базовому металі перенос заряду 

відбувається по механізму струму, обмеженого просторовим зарядом. Варіація площі 

зовнішнього противоелектрода дозволила виключити вплив можливих концентраторів 

електричного поля на міжфазній межі оксид-метал у вигляді областей, збагачених металевими 

іонами. Чисельний аналіз експериментальних вольтамперних характеристик дозволив зробити 

висновок про енергетичну структуру оксидної плівки ZrO2. Встановлено механізм деградації 

шарових систем Zr-ZrO2, пов'язаний з порушенням стехіометрії поверхневого оксиду, що 

супроводжується геометричним ростом його товщини і зсувом міжфазної межі метал-оксид в 

об'єм металу. 
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Виміряний рентгенівський коефіцієнт відбиття епітаксіальних шарів фуллериту С60 у 

діапазоні довжин хвиль 1,93-8,34 
0

A . Встановлено, що за величиною коефіцієнту відбиття в 

цьому діапазоні плівки фуллериту вельми близькі до кристалу RbAP, який широко 

застосовується в якості монохроматора рентгенівського випромінювання. Показано, що 

перспективи двократного підвищення коефіцієнта відбиття фуллериту пов’язані з видаленням 

кисню із октаедричних пустот кристалічної решітки фуллериту.  

 

 Проведено уточнення результатів щодо випаровування фуллеренових плівок 

безпосередньо після їх конденсації. Відпрацьована методика прискореного виходу на 

температурний режим з боку менших значень температури за рахунок форсованого нагріву 

підкладок. Зроблено контрольні виміри зменшення товщини фуллеритових плівок в циклі 

нагрів – охолодження (Тп=  240º С → 270º С → 240º С, без ізотермічної зупинки). Проведено 

оцінку похибки отриманих результатів, з урахуванням якої були розраховані значення 

коефіцієнтів В = 8856 ± 785, А = 13,17 ± 1,15 для визначення тиску насиченої пари фуллерену. 

        Обчислені значення порогових енергій розпилення та атомізації молекул фуллерену іонами 

вісмуту, які склали Ер ≈ 8,8 еВ та Еа ≈ 43 еВ відповідно. Визначений інтервал енергій іонів, в 

якому можливе розпилення фуллерену без значної фрагментації молекул С60. 

  Під час опромінювання фуллеритових плівок потоком іонів вісмуту із середньою 

енергією 100 еВ спостерігалося зменшення товщини фуллеритових конденсатів. Досліджено 

залежність коефіцієнту розпилення С60 від температури підкладки, що змінювалась в інтервалі 

від 100
0
 С до 270

0
 С. Показано, що при температурі фуллеритової мішені близько 200

0
С 

стрибкоподібно починається процес розпилення і при подальшому підвищенні температури 

коефіцієнт розпилення зростає. 

 Експериментально досліджена залежність коефіцієнта розпилення фуллерену від енергії 

іонів вісмуту в інтервалі 50 – 200 еВ при фіксованій температурі мішені Тм = 200
0
 С. Виявлено 

наявність вузького максимуму на енергетичній залежності в інтервалі 80 – 120 еВ.  

   Показано, що під час бомбардування фуллерита іонами вісмуту з енергією (50 – 200) еВ 

в інтервалі температур (100 - 270)
0
С основними процесами в мішені є полімеризація, 

деполімеризація та розпилення фуллерену в молекулярному виді. При опромінюванні 

фуллериту в інтервалі температур нижче 200
0
С домінуючим процесом в мішені є полімеризація 

молекул С60. Підвищення температури до Т  200
0
С активує процеси деполімеризації та 

молекулярного розпилення. В інтервалі температур (200 - 250)
0
С інтенсивність молекулярного 

розпилення визначається конкуренцією процесів полімеризації та термоактивованної 

деполімеризації. 

   Досліджено процеси структуроутворення в вуглецевих плівках отриманих під час 

конденсації прискорених іонів фуллерену з енергією від 2 кеВ до 5 кеВ в   інтервалі температур 

підкладок від кімнатної до 900 К. Показано, що при конденсації іонів фуллерену з середньою 

енергією близько 2 кеВ на поверхні підкладки утворюються алмазоподібні тверді прозорі 

вуглецеві фази з високими значеннями опору. При підвищенні температури підкладки під час 

конденсації до 900 К спостерігається графітизація отриманих конденсатів. Підвищення 

середньої енергії іонів до 4 кеВ приводить до зниження температури графітизації, яка становить 

близько 800 К.  

   За допомогою рентгендифрактометричного аналізу встановлено механізми деградації 

плівок фуллеритів різного ступеню досконалісті на різних стадіях їх комбінованого 

опромінення протонами, електронами і електромагнітним випромінюванням. Показано, що  при 

малих дозах опромінення відбувається руйнування структури кластерів С60 під дією протонів з 

енергією Е1 = 100 кеВ, збільшення дози на два порядки і більше призводить спочатку до 

радіаційного відпалу, а потім до подальшого руйнування ГЦК-гратки фуллериту  і розпилення 

його поверхні. 
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 Отримані результати щодо процесів, які відбуваються в фуллериті під час іонного 

бомбардування можуть бути використані при здійсненні прогнозованої модифікації структури 

фуллериту. 

 

 Встановлено, що досягти в отриманому іонним розпиленням конденсаті (Ti,W)B2 

твердого розчину високої твердості, близької до порога надтвердості (40ГПа), можливо шляхом 

осадження в температурному інтервалі конденсації 500-700
0
С. Відзначене підвищення 

твердості може бути пояснено протіканням процесу концентраційного розшарування в 

металевої підрешітці (Ti,W)B2 твердого розчину з формуванням модульованої структури з 

періодом модуляції  4 нм. Зі збільшенням температури в цьому температурному інтервалі 

підвищується її досконалість.  

 При цьому, як показали дослідження, проведені при більшому навантаженні, отримані 

значення твердості для інформативної глибини ≈300 нм мають трохи більш високі значення 

(≈на 1%) у порівнянні з поверхневим шаром з інформативною глибиною ≈150 нм. Це свідчить, 

що отримані  значення не пов`язані з поверхневими ефектами, а визначаються особливостями 

структурного стану конденсату.  

 Визначено, що на зміну модуля пружності у визначальній ролі впливає розмір 

кристалітів і відповідно об'ємний зміст атомів у границях. При цьому найбільше значення 

модуля пружності досягається при найвищій температурі осадження 950
0
С и становить 330ГПа. 

При цих умовах конденсації досягається найбільший розмір кристалітів (80нм), що відповідає 

знаходженню у границі менш 5 % атомів. 

 Виявлено можливість роздільного визначення ефектів концентраційного та 

концентраційно-структурного упорядкування в конденсатах W-Ti-B твердого розчину  шляхом 

аналізу процесу упорядкування в матеріалах з аморфноподобною структурою одержаних при 

температурі осадження нижчою за 300
0
С та в нанокристаллічних матеріалах одержаних при 

температурі осадження вищою за 600
0
С. Встановлено, що значення коефіцієнтів дифузії 

складають 10-19-10-18см-2/c, як при концентраційному упорядкуванні в аморфноподібной 

структурі так і при концентраційно-структурному упорядкуванні в нанокристаллічної 

структурі.  

 Досліджено вплив термічного фактору для трьох співвідношень атомів титану й 

вольфраму в плівках: 40/60, 23/77 й 15/85.  

 Ширококутові рентгендифракційні дослідження показали, що в конденсатах формується 

пересичений (W,Ti)B2-х твердий розчин з аморфно подібно -кластерним вихідним структурним 

станом і розміром областей ближнього впорядкування ≈1.5 нм. Температура конденсації зразків 

становила 150
0
С. Після  відпалів, як фазова сполука, так і структурний стан зберігається 

близькими до вихідного, а розміри областей ближнього впорядкування трохи збільшуються, 

досягаючи ≈2 нм після відпалу при 600
0
С.  

 Зменшення атомного відношення “титан-вольфрам” у плівках призводить до підвищення 

інтенсивності кореляційного максимуму, як при температурі відпалу 500
0
С, так й 600

0
С. 

Положення максимуму кореляційного піка практично не змінюється, як при зміні сполуки, так і 

при відпалі конденсатів і відповідає довжині хвилі впорядкування ≈4 нм. При цьому зменшення 

вмісту атомів титану в конденсаті від співвідношення Ti/W = 40/60 до 15/85 сприяє появі 

кластерного впорядкування (модульованої структури) вже в процесі низькотемпературної 

конденсації.  

 Для оцінки впливу сполуки й температури відпалу на дифузійну рухливість атомів у 

металевої подрешітці твердого розчину проведене порівняльне дослідження інтенсивності 

випромінювання в області максимуму кореляційного піка (I) і значення інтенсивності до 

відпалу конденсату (Iвих). Установлено, що співвідношення I/Iвих у значній мірі підвищується 

зі збільшенням температури відпалу. При цьому в області співвідношення атомів Ti/W≈ 0.2-0.3 

спостерігається максимум. Отримане значення співвідношення атомів перебуває в досить 
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гарній відповідності з оціненою величиною «порога протікання» у конденсатах твердих 

розчинів.   

 Проведена оцінка коефіцієнта дифузійної рухливості показала, що зменшення 

співвідношення атомів Ti/W у зразку, стимулює підвищення дифузійної рухливості на пізніх 

стадіях упорядкування.  При Твід = 600
0
С и Ti/W=0.30 значення дифузійної рухливості досягає 

D9.0*10-19cм2/c.  

 Найбільш імовірною причиною появи такого ефекту є  енергетично вигідне об'єднання 

домішкових елементів  у  кластери, що йде зі зниженням загальної вільної енергії системи.  

 Виявлене в роботі посилення ефекту впорядкування при вмісті в  металевому (W,Ti) 

твердому розчині 14-23 % атомів титану можна пов'язати з результатом дії не тільки сильного 

металевого зв'язку, що особливо характерно для вольфраму з п'ятьма електронами на 

зовнішньої d оболонці, але й з дією сильного ковалентно-металевого зв'язку між титаном і 

бором, дія якого є найбільш вираженою при невеликих концентраціях  титанових атомів.   

 Розроблена методологія одержання іонно-плазмових конденсатів з модульованою 

структурою дозволяє суттєво підвищити механічні властивості захисних покриттів на їх основі. 

 

  Встановлені особливості   взаємної  дифузії та  процесів фазоутворення  у багатошарових 

і трьохшарових плівкових  структурах Sc/Si при відпалі в інтервалі температур 130-400°C:  на 

початковій стадії відпалу на міжфазних межах розділу формується аморфний  силіцид ScSi, 

зростання якого  відбувається за дифузійно-контрольованою кінетикою;    дифузія атомів Sc 

через шар силіциду характеризується низькою енергією активації (1.0 эВ) и низьким 

предекспоненціальним фактором (D0=410
-12

 м
2
с

-1
);   початкова стадія росту силіциду не 

відповідає параболічному закону дифузії, в процесі подальшого відпалу   відбувається перехід  

до параболічного  закону дифузії, при цьому коефіцієнт дифузії зменшується у 15-20 разів. 

 Вивчено вплив потенціалу зміщення, що підведений до підкладки, на структуру 

багатошарових  періодичних  композицій  Mo/Si. Показано, що відсутність потенціалу 

зміщення під час осадження шарів кремнію призводить до росту  міжфазних шорсткостей із-за 

низької рухливості атомів Si.  Джерелом шорсткості, яка  зростає від підкладки до поверхні 

багатошарової  структури,  є  поверхня кристалічного Mo. При включенні потенціалу зміщення 

понад -200В як при осаджені Si, так і Mo  відбувається суттєве зростання товщини аморфних 

змішаних зон на міжфазних межах розділу Мо-на-Si и Si-на-Mo. При цьому  при осаджені Мо в 

результаті  підведення потенціалу зміщення більше -200В  відбувається суттєвий розвиток 

шорсткості на межі Мо-на-Si. 

 В рамках виконання робіт по створенню зображувальної системи для рентгенівського 

мікроскопа були  проведені дослідження розподілу періоду багатошарового покриття Co/C на 

опуклих і увігнутих підкладках за допомогою Cu-Кα випромінювання и м`якого  

рентгенівського випромінювання поблизу К-стрибка поглинання  вуглецю. Продемонстрована 

висока  відповідність зміни періоду нанесеного покрытия заздалегідь заданому як на опуклих, 

так і на увігнутих підкладках. Відмінність робочих  довжин  хвиль для опуклого та увігнутого 

дзеркал не перевищувало 0,0157нм, що забезпечує ефективну сумісну роботу обох дзеркал. 

 Досліджені процеси міжшарової взаємодії під час вирощування  багатошарових 

плівкових композицій  Mo/B4C з нанометровою товщиною шарів. Встановлено, що на між 

фазній межі Mo на B4C формується аморфна перемішана зона товщиною 1,4-1,6 нм. На межі 

B4C на Mo ширина перемішаної зони залежить від товщини молібденового шару і, відповідно, 

його структурного стану. При товщині молибдену 2,5-4,5 нм ширина перемішаної зони 

становить 0,8-1 нм. З подальшим ростом товщини молибдену ширина перемішаної зони 

зменшується і при товщині молібдену  7 нм перемішана зона не виявляється. Аналіз об`ємних 

зіступів дозволив встановити  склад перемішаних зон, як сумішь MoC та MoB. 
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 Отримані результати дозволяють оптимізувати фізико-технологічні умови виготовлення 

високо відбивних та термічно стійких рентгенівських дзеркал на основі багатошарових 

плівкових композицій. 

 Розроблена зображувальна рентгенооптична система відкриває можливість створення 

рентгенівського мікроскопа для вивчення медичних та біологічних об`єктів.  

 

 

Проведено рентгендифрактометричні та електронномікроскопічні дослідження зразків 

покриттів конструкційних матеріалів, що були піддані прискореним випробуванням на 

радіаційну стійкість в умовах, які імітують опромінювання потоками електронів і протонів та 

сонячної радіації у космічному середовищі дозами, що дорівнюють різному часу перебування 

космічних апаратів в реальному просторі. Детальний аналіз механізмів деградаційних процесів, 

що розвиваються на різних щаблях опромінювання, визначив, що в результаті комбінованого 

опромінення протонами (Е1 = 100 кеВ), електронами (Ее = 100 кеВ) і електромагнітними 

хвилями сонячного спектру (0,2 мкм ≤ λ ≤ 2,5 мкм) фольг і конденсованих плівок на основі Al 

на перших стадіях (при мінімальній дозі опромінення) відбувається їх радіаційне відпалювання, 

а також формування газовакансійних комплексів -ГВК Н-υ і системи хаотично розподілених 

дислокаційних петель вилучення - ДПВ. На послідуючих стадіях (при високих дозах 

опромінення Al плівок і фольг (D = 6,5*10
16

 см
-2

) в зразках спостерігається падіння інтегральної 

інтенсивності рефлексів на 40 %, що викликано продовженням процесу накопичення 

радіаційних дефектів, в результаті якого відбувається значне збільшення розмірів ДПВ і 

кількості ГВК Н-υ, які спотворюють кристалічну решітку Al і зменшують об’єм областей 

когерентного розсіяння. 

Досліджено процеси старіння і деградації плівкових композицій бінарних систем різного 

складу і дизайну в умовах дії чинників космічного простору (КП) та в умовах дії звичайної 

атмосфери і гравітації. Об’єкти дослідження - двошарові композиції евтектичного типу із 

металів, що не розчинюються в твердому стані та багатошарові нанокомпозиції з елементів, що 

утворюють між собою хімічні сполуки (Mo-Si). За допомогою оптичної та скануючої 

електронної мікроскопії знайдено, що на металевій поверхні   досліджених систем з часом 

спостерігається утворення дисипативних структур (ДС), характерною ознакою яких є  

квазіперіодичний характер змінення їх складу і морфології. Концентричне розташування цих 

структур  навколо окремих ведучих центрів - пейсмейкерів, якими виступають  крупні дефекти 

поверхневого шару, а також характер змінення концентрації компонентів, вказують на 

квазіхвильовий характер утворення ДС, в результаті часткової втрати стійкості системи і 

розвитку процесів нелінійного масопереносу і реакції компонентів, що спостерігається як в 

умовах КП, так і в наземних умовах. 

Проведено моделювання радіаційного впливу космічного простору на багатошарові 

періодичні нанокомпозиції Mo-Si шляхом регульованого бомбардування композицій, що 

ростуть, іонами Mo, Si і Аr. За допомогою прецизійної рентгенівської тензометрії і 

просвічуючої електронної мікроскопії встановлено, що радіаційні дефекти прискорюють 

утворення твердих розчинів заміщення Si в Mo, стимулюють збірну рекристалізацію і 

підвищують рівень двовісних стискаючих напружень у шарах Mo до рівня 11= -2,9 ГПа  

Проведено імітаційні випробування, що моделюють дію хімічного чинника протонного 

опромінювання на поверхню металевих зразків на навколоземних орбітах шляхом насичення 

воднем масивних злитків і тонких швидкозагартованих стрічок сплавів Ti41.5Zr41.5Ni17. 

Досліджено вплив електролітичного насичення воднем в кислотному середовищі (до 0,25 Н/M) 

на структуру, субструктуру і фізичні властивості квазікристалічної ікосаедричної фази і її 

споріднені кристалічні фази. 

Встановлено, що введення водню в ікосаедричні квазікристали системи Ti-Zr-Ni в малих 

дозах (0,1 H/M) призводить до вдосконалення структури і субструктури зразків, а саме, до 
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збільшення розміру областей когерентного розсіяння і зниження мікродеформацій. Подальше 

збільшення H/M викликає накопичення дефектів будови. Накопичення водню в структурі 

квазікристалів знижує модуль нормальної пружності від 63100 ГПа приблизно на 15%, а 

мікротвердість на 30% незалежно від початкового складу зразків. Знайдено ослаблення 

температурної залежності електроопору, що виявляється в зменшенні коефіцієнта с3  приблизно 

на 30%, імовірно, внаслідок збільшення густини станів поблизу поверхні Фермі. 

 Аналіз механізмів деградаційних процесів, що розвиваються на різних ступенях 

опромінювання досліджених матеріалів, дозволив внести корективи в методики виготовлення 

конденсованих плівок та фольгових матеріалів стійких до деградації під впливом опромінення 

потоками електронів та протонів та інших чинників космічного простору. 

 

 

 Встановлено фізичні механізми впливу умов магнетронного осадження шарів ITO на 

ефективність сонячних елементів (СЕ) CdS/CdTe/ITO. Отримані СЕ на скляних підкладках з 

ККД 7,9 %, а на поліімідній плівці – 6,1 %. Ці показники були досягнуті при температурі 

осадження ITO 250оС, електричної потужності магнетрону 1,5 Вт/м2, парціальному тиску 

аргону 0,8 Па, концентрації кисню у складі аргон-кисневій суміші 3 об. %. Завдяки 

дослідженням впливу потужності освітлення на значення напруги холостого визначено, що в 

приладових структурах отриманих осадженням ITO на холодну підкладку низьке значення 

напруги холостого ходу обумовлено не незадовільною якістю сепаруючого бар’єра, а пов’язано 

з тим, що СЕ працює в режимі збагаченого діода. 

 Вперше встановлено, що поза залежності від напрямку освітлення при прикладанні 

зворотного зсуву спостережено унікальний ефект зміни полярності фотоструму у всьому 

інтервалі фоточутливості СЕ на основі CdS/CdTe. Шляхом аналізу спектральних характеристик 

коефіцієнта квантової ефективності приладових структур показано, що зміна полярності 

фотоструму обумовлена високим потенційним бар’єром тунельного контакту n+ITO/p+CdTe, 

що за прямого (відносно ГП n-CdSхTe1-x/p-CdTe) зсуву призводить до формування поблизу 

тильного контакту області вбудованого електричного поля, здатного ефективно розділяти 

генеровані під дією світла нерівноважні носії заряду. 

 Ідентифіковані фізичні механізми зарядопереносу в плівкових СЕ на основі CdS/CdTe. 

Встановлено, що наявність рекомбінаційного або термоемісійного механізму обумовлена 

кількісним співвідношенням впливу на процес протікання струму основного сепаруючого 

бар'єру та потенціального бар'єру тильного контакту. Визначено, що поза залежності від 

конструкції тильного електроду наявність гетеро переходу n-CdSxTe1-x/p-CdTe при зворотних 

зсувах і прямих зсувах до 0,7 В визначає термічно активований рекомбінаційний механізм 

переносу заряду. За більших прямих зсувів на вид темнових ВАХ починає впливати вбудоване 

електричне поле тильного контакту, причому механізми зарядопереносу в СЕ з різним тильним 

контактом суттєво відрізняються. За прямого зсуву понад 1 В потенційний бар’єр p+CdTe-

Cu/Au має термоемісійний характер переносу заряду, а потенційний бар’єр p+CdTe-ITO – 

тунельно-рекомбінаційний характер переносу заряду. Шляхом аналітичної обробки темнових 

вольт - фарадних характеристик визначено, що для СЕ з традиційними контактами Cu/Au 

висота потенційного бар’єру складає 0,3 еВ, концентрація основних носіїв заряду – 9,5*1020 м-

3, а для СЕ з прозорими тильним контактом на основі ITO – 2,2 еВ і 2,2*1021 м-3, відповідно.  

 Встановлені фізичні механізми формування тильних контактів які свідчать про 

визначальну роль міжфазної взаємодії прошарків міді і телуру та термічно активованої дифузії 

міді до базового шару телуриду кадмію. Визначені оптимальні технологічні режими 

формування низько омних тильних контактів. Поза залежності від конструкції тильного 

контакту після травлення шару CdTe в розчині брому в метанолі на його поверхні формується 

прошарок аморфного телуру товщиною близько 2-3 нм, який характеризується незначною 

електропровідністю. Високочастотне магнетронне осадження шарів ITO за температури 
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поверхні CdTe 250оС викликає дифузію телуру в базовий шар, в якому він виступає як 

акцептор, та призводить до кристалізації прошарку телуру, що обумовлює збільшення його 

електропровідності. Завдяки цьому формується тунельний контакт n+ITO/p+CdTe. Для СЕ з 

тильним контактом Сu/Au відпал контакту на повітрі за температури 200оС обумовлює 

формування на поверхні базового шару сполуку типу p+CuxTe1-x, яка являє собою вироджений 

напівпровідник з суттєво більшою електропровідністю в порівнянні з кристалічним телуром. 

Дифундуючи в базовий шар CdTe атоми міді являють собою дрібні акцептори. Ці обидва 

фактори обумовлюють формування тунельного контакту Cu-p+CdTe з низьким контактним 

електроопором. 

 Розроблена нова конструкція СЕ на основі системи CdS/CdTe, яка, на відміну від 

традиційної має двосторонньою чутливість та середній коефіцієнт пропускання приладових 

гетеросистем SnOx:F/CdS/CdTe з товщиною базового шару 3 мкм в діапазоні (0,82-1,20) мкм 

складає більш 70%, що дозволяє використовувати розроблені плівкові СЕ в тандемних 

структурах. Проведенні експериментальні дослідження СЕ з різними конструктивними 

рішеннями тильного контакту свідчать, що розроблена нова конструкція СЕ відзначається 

більшою деградаційною стійкістю ніж традиційна з тильним контактом на основі Сu/Au. 

Математичне моделювання впливу світлових діодних характеристик на ефективність дозволило 

встановити основний напрямок підвищення ККД двосторонньо чутливих СЕ, яким є 

збільшення концентрації основних носіїв поблизу прозорого тильного контакту. 
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3. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними 

напрямками розвитку науки і техніки 

 

3.1. Приклади новітніх технологій, розроблених в 2007 році 

 

При виснаженні енергетичних ресурсів та зростанні цін на ці ресурси, Україна має 

кліматичні умови, цілком сприйнятливі для використання сонячної енергії і впровадження 

геліоенергетики у загальне енергоспоживання. Тому наукові дослідження колективу кафедри 

фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики з технології виготовлення, а 

також структурних та фазових перетворень в функціональних плівкових композиціях, які 

лежать в основі сонячних елементів (СЕ), стосуються вирішення загальновідомих проблем 

енергозабезпечення України – розробки фізичних та технологічних основ промислових 

технологій виробництва монокристалічних кремнійових СЕ та ефективних і економічних 

плівкових СЕ на основі теллуриду кадмію та з собівартістю електричної енергії на рівні 

електричної енергіі виробляемої тепловими електростанціями. 

У 2007 році розроблені лабораторні зразки сонячних елементів оригінальної конструкції 

з двосторонньою фоточутливістю SnOx:F(ITO)/CdS/CdTe/ITO на скляних та поліімідних 

підкладках, які можна використовувати в тандемних структурах. 

Зроблено експериментальний зразок зарядового пристрою для мобільних телефонів на 

сонячній батареї, який брав участь у виставці. 

 

 
Діючий макет експериментального зразка сонячної батареї для автономної зарядки 

акумуляторів і живлення мобільних телефонів. Розробник - кафедра ФМЕГ НТУ «ХПІ» разом із 

Технічним університетом м. Цюріх (Швейцарія).  

 

Принцип дії - безпосереднє перетворення сонячного світла в електричну енергію. 

Робочий шар - полікристалічна плівка телуриду кадмію товщиною 4мкм. Електричні 

параметри: напруга 5В, струм 200мА. 
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Електричні параметри батареї можуть бути змінені при зміні її площі. Аналогічні 

пристрої можуть бути застосовані для живлення низьковольтних електронних пристроїв 

потужністю 1-10 Вт (портативні радіоприймачі, радіостанції, навігатори, фотокамери, МР3-

плеєри т.п.), а також для автономної зарядки акумуляторів із напругою до 10 В і ємкістю до 

3 Агод. 

Високий рівень наукових досягнень підтверджено патентом на оригінальні 

конструктивно-технологічні рішення гнучких сонячних елементів на основі сульфіду та 

телуриду кадмію захищені патентом України: Патент України на винахід, №79800 Спосіб 

виготовлення гнучких сонячних фотоелектричних перетворювачів на основі CdTe / Хрипунов 

Г.С., Бойко Б.Т., Лісачук Г.В; Заявлено24.01.05; Надруковано 15.07.07. Бюль. №11.- 4с. 

Кафедра у 2007 році зберегла статус одного з авангардних наукових центрів по розробці 

фізичних основ технології виготовлення екологічно чистих ресурсо-зберігаючих джерел 

електроенергії – фотовольтаїчних перетворювачів сонячної енергії. 

Світовий рівень наукових результатів кафедри підтверджується систематичною участю 

співробітників кафедри протягом 2007 року у міжнародних конференціях з фізики та хімії 

твердого Международная конференция Актуальные проблемы физики твердого тела ФТТ - 

2007 (Минск. Беларусь 2007), V Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.- 

Москва, 2007. 

 

 
Автоматизована вимірювально-інформаційна система моніторингу сонячних фотоелектричних 

модулів «АВС-СМ2». 

 

 Призначення: автоматизація процесу визначення характеристик сонячних 

фотоелектричних модулів в лабораторних і польових умовах. Оцінка геліоелектричного 

потенціалу за різних погодних умов в різних географічних зонах. Отримання даних з двох 

модулів, у тому числі і експериментальних, з можливістю порівняння їх характеристик. 

Оптимізація режимів експлуатації фотоелектричних модулів. 

 Система АВС-СМ2 застосовується в навчально-демонстраційних та наукових цілях, а 

також як джерело автономного енергозабезпечення і зарядного пристрою для 12-ти вольтових 

акумуляторів малої потужності. 

 До складу «АВС-СМ2» входять наступні вузли та елементи: 

- дві сонячні батареї (типу KV010M12 або аналогічних з піковою потужністю від 2 до 

20Вт); 
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- поворотний азимутний механізм на базі високомоментного низькооборотного двигуна з 

ротором, що котиться (власної розробки); 

- пристрій стеження за положенням сонця (геліостат, датчик сходу сонця); 

- регульований блок електричного навантаження (0-40 Вт); 

- програмований мікропроцесорний вимірювально-управляючий блок (UNITRONICS 

M91) з  дисплеєм та інтерфейсом RS-232/RS-485 для підключення к ПЕОМ; 

- джерело допоміжного електроживлення (АКБ) із зарядним пристроєм; 

- елементи позиціонування на місцевості (компас, рівень, кутомір); 

- несучий металевий конструктив (розбірного типу). 

 

Проведені дослідження по зменшенню деградації та підвищенню довготривалості 

паливних елементів на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі 

тонких плівок у формі печатних плат, що спрямовані на забезпечення зменшення деградації 

та підвищення довготривалості плоских паливних елементів на твердому оксиді з одним стеком 

мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у формі печатних плат. 

Підхід, запропонований вперше в НДР, включає спільний розгляд електрохімічних явищ 

переносу, термопружних деформацій і хімічного розширення, а також процесів дифузійної 

повзучості та розвиток пошкоджуваності, що обумовлена повзучістю, моделювання цих 

електрохімічних і механічних явищ, структурний аналіз SC SOFC на базі тонких плівок у формі 

печатних плат, використовуючи ANSYS коди і базову модель,  чисельне моделювання, 

кількісний аналіз деградації стека протягом часу, експериментальні дослідження. 

Досліджено процеси деградації та сформулювано рекомендації, що базуються на 

результатах комп’ютерного моделювання, щодо вибору властивостей матеріалу, удосконалення 

конструкції елементів та експлуатаційних умов для зниження деградації паливних елементів на 

твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у формі 

печатних плат до 0,1%/1000 годин та збільшення терміну роботи до 40000 годин при 

стаціонарному використанні та до 5000 годин при використанні в транспортних умовах.  

Плоскі паливні елементи на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації 

(Single Chamber Solid Oxide Fuel Cell; скорочено SC SOFC)  на базі тонких плівок у формі 

печатних плат були розроблені за спеціальною методикою в Науковому центрі досліджень 

природних та промислових процесів Вищої Національної школи гірничої справи (м. Сент-

Етьєн, Франція). Замість традиційних матеріалів NiO – YSZ – LSM, які широко 

використовувались у виробництві паливних елементів, були запроваджені нові матеріали: CGO 

(оксид церію, активований гадолінієм) для електроліту, BSCF для катоду та Ni і Cu композитні 

анодні матеріали. З’єднувальні матеріали в SC SOFC не потрібні. Перевагою запропонованої 

конструкції паливних елементів є також розробка SC SOFC на базі тонких плівок у формі 

печатних плат. Ці три фактори знижують загальну собівартість виробництва паливних 

елементів. 

 
Паливний елемент на твердому оксиді 
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Паливний елемент на основі метанолу 

 

Теоретичні та числові дослідження були проведені у Харкові, а експериментальні 

дослідження – в Сент-Етьєні, що обґрунтовує необхідність обмінів фахівців. Були створені 

дослідні групи з української та французької сторони. 

За результатами досліджень удосконалені конструкції паливних елементів на твердому 

оксиді з одним стеком, розроблені  в Науковому центрі досліджень природних та промислових 

процесів Вищої Національної школи гірничої справи (м. Сент-Етьєн, Франція), для зниження 

деградації до 0,1%/1000 годин та збільшення терміну роботи до 40000 годин при стаціонарному 

використанні та до 5000 годин при використанні в транспортних умовах. 

Можливість промислового виробництва в перспективі запропонованих паливних 

елементів на твердому оксиді в Україні обґрунтовується тим, що Україна має на своїй території 

достатню кількість корисних копалин, що використовуються при виробництві необхідних 

конструкційних матеріалів. Вартість виробництва паливних елементів на базі тонких плівок, 

вироблених у формі печатних плат, є меншою в порівнянні з традиційними паливними 

елементами на твердому оксиді. 

 

При проведенні наукових досліджень отриманий спосіб дискретного керування 

електромагнітним підвісом роторів, що відрізняється простотою реалізації, економічністю, 

підвищеною швидкодією, розширеним діапазоном стійкості, можливістю самонастроювання. 

Розробка захищена Патентом № 77665. Україна (UA). МПК F16C 32/ 04. Спосіб 

дискретного керування електромагнітним підвісом обертових роторов –№ 2003076309. 

Заявл. 08.07.2003 р. Опубл. 15.01.2007 р. -Бюл., 2007. –№ 1. Смірнов М.М., Мартиненко Г.Ю., 

Роговий Є.Д., Бухолдин Ю.С., Левашов В.О. 

У порівнянні із світовими аналогами відрізняється більшою економічністю, підвищеною 

швидкодією, розширеним діапазоном стійкості, можливістю самонастроювання. Одержано 
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срібну медаль на IV Міжнародному салоні винаходів та нових технологій «Новий час», 

Україна, Севастополь. 

Вище перераховані переваги даної розробки є об’єктивною основою економічної 

привабливості для просування на ринок, за умовою не перевищення вартості існуючих аналогів. 

Ефективність розробки перевірено на діючій моделі турбокомпресора для магістральних 

трубопроводів. 

Впровадження розробки передбачається на ВАТ «Сумське НВО ім..М.В.Фрунзе», для 

чого у 2007 році відповідна тема включена в бізнесплан підприємства.  

 

Розроблена технологія мікродугового оксидування деталей з вентильних металів (Al-

сплави, Ti-сплави та інші), яка забезпечує утворення на поверхнях деталей твердого 

(мікротвердість до 24000 МПа), зносостійкого (ih ~ 10
-10

–1
-12

), антикорозійного, 

антифрикційного, (f < 0,01), тепло-жаростійкого (до 1200 °С), електроізоляційного (до 600 V) 

керамічного шару товщиною до ~ 0,3 мм: 

– керамічний шар має ідеальну адгезію з основним матеріалом; 

– можливе утворення керамічного шару рівної чи перемінної товщини на зовнішніх і 

внутрішніх поверхнях деталей практично будь-яких конфігурацій; 

– технологія екологічно чиста. 

 
 

Загальний вигляд МДО-покриття 

 

Знижується собівартість конструкції за рахунок спрощення і заміни дорогих матеріалів 

(нержавіюча сталь, мідь, бронза, латунь, олово) на деталі з Al-сплавів з керамічними 

поверхнями. Підвищується довговічність виробу. 

Область застосування: деталі машин, приладобудування, авіа- і кораблебудування, 

моторобудування, оборонна промисловість, космічна техніка, медицина, харчова 

промисловість. 

Результати роботи патентоспроможні, є п’ять патентів за результатами розробок. 

Розробка розширює сферу застосування вентильних металів та сплавів: дає змогу замінювати 

дорогоцінні матеріали (мідь, бронза, латунь, олово) на вентильні метали з керамічним 

покриттям. По своїй зносостійкості керамічні покриття в 10–15 разів перевершують анодні, 

вони в багато разів міцніше інших плівкових покриттів по корозійній стійкості. 

Результати розробки впроваджені на заводі холодильних машин ХОКТБ ХМ, м. Харків; 

ДП “ХАКБ”, м. Харків; ЦНІІПІ “Тайфун”, м. Миколаїв. 
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Розробка технології термофрикційного поверхневого зміцнення 

деталей машин та інструменту 
На сьогодні метод термофрикційної обробки (ТФО) використовується, як правило, для 

різання матеріалів. У той же час використання його в якості методу що зміцнює, вивчено 

недостатньо в зв’язку з чим, можливості застосування цього методу для зміцнення деталей 

машин та інструменту вкрай обмежені. 

Запропоновано використання методу ТФО саме в якості методу, що зміцнює 

поверхневий шар в виробах з різних матеріалів. Розроблена технологія термофрикціного 

зміцнення проводиться на плоско-шліфувальних та кругло-шліфувальних верстатах без їх 

переробки, що дає змогу зміцнювати плоскі та циліндричні поверхні відповідно. При цьому в 

якості інструменту що зміцнює, використовується спеціальні диски які вироблені із сталі Ст3. 

Зміцнення матеріалів відбувається при контакті диску і на деталі що зміцнюється. При цьому 

інтенсивність та глибина зміцнення залежить від швидкості подачі деталі та глибини різання які 

можуть братись в різних співвідношеннях. 

Попередніми дослідженнями встановлено що ТФО ряду сталей (сталь 45, У8, Ст3, 

15Х11МФ, Х12М, 65Г) викликає підвищення твердості і зносостійкості поверхні в 2–3 рази. 

Встановлені природа і механізм зміцнення, що полягають в одночасному впливі 

температури і тиску на матеріал у зоні контакту деталі і інструменту. При цьому реалізуються 

такі умови зміцнення поверхневих шарів матеріалів які неможливі при окремому впливі 

температури або тиску. При цьому в зоні контакту деталі і інструменту має місце локальний 

термодеформаційний вплив який і обумовлює таку високу ступінь зміцнення. 

Одержано твердість поверхні в деталях із сталей 65Г, У8, Х12М на рівні 20000 МПа, та 

глибину шару, що зміцнюється на рівні 1 мм. 

Доведено існування в поверхневому шарі напружень, що стискають. 

У порівнянні зі світовими аналогами, які забезпечують максимальну твердість поверхні 

до 12000 МПа і потребують окрім температури та тиску використання додаткових факторів 

(магнітне поле, синтетичні мастила, та інше), цей метод не потребує додаткових факторів, 

однак забезпечує набагато більший рівень твердості поверхні, та глибини шару, що 

зміцнюється. 

Дана технологія реалізується на базі плоско-шліфувального верстата, або кругло-

шліфувального верстата без їх переробки. Процес ТФО є досить швидкісним і для обробки 

однієї деталі потрібно від 1 до 5 хвилин. 

Розроблені схеми зміцнення плоских та циліндричних поверхонь, які включають 

однопрохідні та багатопрохідні технології зміцнення. Розроблені технологічні режими обробки 

для зміцнення матеріалів, розраховані оптимальні режими обробки, які забезпечують 

досягнення ступеню зміцнення на рівні 20000 МПа при глибині зміцненого шару до 1 мм. 

Отримані результати металографічних, дюрометричних випробувань та дослідження 

напруженого стану в поверхневих шарах зміцнених деталей, які підтверджують ефективність 

даної технології. Технологія проходила апробація на декількох конференціях таких як 

МicroCАD, Фізичні та комп’ютерні технології у сільському господарстві та інші. 

 

Спеціальна проблемно орієнтована система комп’ютерної алгебри. 
Розроблена спеціальна система комп’ютерної алгебри, яка є базовою складовою 

проблемно-орієнтованого комплексу програм „КІДІМ” для автоматизованого одержання 

розв'язувальних рівнянь й чисельних розрахунків статики, кінематики й динаміки машин та 

систем на етапах їхнього проектування, доводки та експлуатації, що забезпечує аналітичну 

комп’ютерну діагностику вхідних даних і моделей систем складної структури з багатьма 

ступенями вільності, неголономними, нестаціонарними, неутримуючими в'язями, які 

моделюються системами звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь у часткових похідних. 
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Результати роботи патентоспроможні - свідоцтво про реєстрацію авторського права № 

16273 ДДІВ МОН України. Світові аналоги у вигляді пакетів програм Nasrtan, Ansys, Cosmos, 

MSC.Adams, APM WinMachine та інші для розв’язування проблем статики, кінематики й 

динаміки машин та систем не базуються на аналітичних обчисленнях у системах комп’ютерної 

алгебри. Розробка саме аналітичних комп'ютерних систем для розв’язанні відповідних проблем 

є актуальною у світі на цей час, про що свідчить різке збільшення публікацій на цю тему у 

закордонних наукових виданнях та докладів на наукових конференціях. 

Привабливість розробки для просування на ринок базується на нових можливостях в 

одержанні розв’язків задач аналізу та синтезу динаміки машин та систем з меншими на 20-30 % 

витратами часу на підготовку вихідних даних, з більшою гарантією достовірності результатів та 

висновків у порівнянні з існуючими. 

ПК „КІДІМ” використовується в КБСД ГП “Завод імені Малишева”, на 

машинобудівному підприємстві “УКРАГРО-СЕРВИС”, у науково-дослідній роботі та 

навчальному процесі НТУ „ХПІ”, Дніпродзержинській національній металургійній академії 

МОН України, в Чуваському державному університеті МО РФ; результати розрахунків – у 

Інституті фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового 

центру „Харківський фізико-технічний інститут”. 
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3.2. Результати прикладних досліджень 

 

Прикладні дослідження, при виконанні яких отримуються нові наукові результати, що 

втілюються в нових технологіях, приладах, устаткуванні, технічних проектах тощо, є 

невід'ємною частиною інноваційної діяльності  в університеті. 

Прикладні дослідження в університеті спрямовані на розробку нових технологій, 

матеріалів, програмних продуктів та ін., які збагачують зміст учбових курсів новітніми 

досягненнями науки, дозволяють проводити модернізацію діючих та створювати нові учбові 

лабораторії. Отримані наукові результати в подальшому стають складовими частинами 

інвестиційних проектів, які направлені на розвиток народного господарства країни. 

В університеті в 2007 р. виконувались 25 прикладних науково-дослідних робіт, які 

фінансувались за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України. Загальний обсяг 

фінансування цих робіт у 2007 році склав 4 440 510 грн. 

Структура та обсяги фінансування  прикладних досліджень по пріоритетним напрямкам 

розвитку науки і техніки у 2007 році наведені в таблиці. 

 

№ Наукові напрями, категорія робіт 
Кількість 

робіт 

Обсяг фінансування 

на 2007р., грн. 

4. Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань. 

 

1 

 

63070 

5. Нові комп‘ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства. 

 

3 

 

141936 

6. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології 

в енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі. 

 

 

20 

 

 

2289777 

7. Нові речовини та матеріали 1 85787 

 Всього 25 4440510 

 

 

Прикладом високого рівня виконання прикладних досліджень може слугувати  робота 

"Оптимізація енергоекономічних параметрів систем регенеративного  

тепловикористання високотемпературних установок промислових скловарних печей". 

Наукові керівники - д.т.н., проф. Канєвець Г.Є., д. т. н, проф. Кошельник В. М. 

  

Основні наукові результати роботи полягають в розробці уточнених математичних 

моделей для дослідження і оптимізації теплових режимів регенераторів промислових 

скловарних печей ванного типу з урахуванням особливостей їх компоновки та умов 

експлуатації при використанні різних типів насадок і сучасних вогнетривких матеріалів. 

Отримано нові дані щодо впливу режимних і конструктивних параметрів регенераторів на 

енергоекономічні показники системи „регенератор-скловарна піч”, розроблено практичні 

рекомендації по вибору оптимальних параметрів, що забезпечують економію коштів та 

природного газу на опалення скловарної печі. 

 Впровадження результатів розробки дозволить підвищити ефективність роботи 

регенераторів та скловарних печей за рахунок підвищення температури нагрівання повітря, 

зменшити витрату природного газу до 8−14 % та затрати на паливо при зменшенні теплового 

забруднення довкілля. 

На основі розробленої методики досліджень системи регенерації промислових агрегатів 

ванного типу, які широко використовуються на підприємствах України для виробництва скла 

обґрунтовано необхідність рішення задачі оптимізації параметричних характеристик. 
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Удосконалено алгоритм та створено уточнену математичну модель для визначення 

температурних характеристик та теплотехнічних показників регенераторів печей з 

двокамерною компоновкою з урахуванням режимів роботи промислових агрегатів.  Складено 

дослідницьку програму, за допомогою якої виконано рішення тестових задач. Програма 

дозволяє виконувати розрахункові дослідження режимів роботи регенераторів з заданими 

розмірами насадочної камери при умові використання різних вогнетривких матеріалів для 

насадки в діапазоні зміни температур теплоносіїв, який відповідає умовам роботи промислових 

агрегатів ванного типу. Отримані результати підтвердили можливість використання 

розробленої математичної моделі для розрахунків процесів теплообміну в насадці системи 

регенерації високотемпературних агрегатів. 

Розроблено алгоритм і програму для розрахунку теплофізичних властивостей 

теплоносіїв і вогнетривких матеріалів насадки регенератора в залежності від температури.  

З використанням кінцево-різницевої математичної моделі теплообміну в каналах насадки 

регенераторів виконано діагностику режимних параметрів і температурних характеристик в 

системі регенерації скловарних печей при заданих розмірах насадочної камери. 

На основі аналізу результатів теплотехнічних розрахунків регенератора скловарної печі 

визначено основні параметричні характеристики, визначено балансові співвідношення, що 

характеризують вплив зміни режимних параметрів на роботу технологічного агрегату в 

заданому інтервалі температур при умові обмеження геометричних параметрів насадочної 

камери регенератора. 

Сформульовано основні балансові рівняння та граничні умови для задачі оптимізації та 

обґрунтовано використання для рішення сформульованої задачі оптимізації режимних 

параметрів регенератора. Для визначення вихідних даних задачі оптимізації виконано 

теплотехнічні розрахунки параметричних характеристик регенератора скловарної печі з 

заданими конструктивними розмірами насадки. Встановлено залежність для визначення впливу 

зміни режимних параметрів на теплотехнічні показники роботи системи регенеративного 

підігріву повітря горіння для ванної скловарної печі. 

На основі аналізу результатів попередніх розрахунків визначено напрямок проведення 

досліджень регенераторів скловарних печей, який спрямовано на удосконалення режимних 

параметрів. Отримані результати будуть використані при рішення задачі оптимального 

керування режимними параметрами регенераторів скловарних печей з урахуванням 

економічних показників з метою розробки рекомендацій по енергозбереженню та 

раціональному використанню природного газу в промислових агрегатах ванного типу, які 

використовуються для виробництва різних сортів скла. 
По напрямку проекту захищена 1 докторська дисертація, завершена 1 кандидатська 

дисертація, захищено 4 дипломних проекти спеціалістами і магістрами, опубліковано 24 статті, 

зроблено 10 наукових доповідей, отримано 1 патент України, знаходиться в друці монографія (630 

стр.), навчальний посібник з грифом МОН України (190 стр.). 
 

Результати інших прикладних робіт наведені нижче. 

 

Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань. 

 

 Розроблені методи добового кардіомоніторинга на основі стиснення  кардіосигналів,  

розроблені експериментальні системи цифрових фільтрів для аналізу кардіосигналів, 

розроблені  методи інтерполяції сигналів пульсографії та розроблені методи спектрального 

аналізу пульсограм та наочного відображення результатів дають підґрунтя для  створення 

конкурентоспроможних приладів і систем, таких, як  мікропроцесорні  портативні  кардіографи, 

мікропроцесорні  портативні реографи, мікропроцесорні портативні холтерівські кардіографи з 

можливістю безперервної реєстрації ЕКГ- сигналу протягом до 72 годин, програмно-апаратних 
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комплексів для аналізу кардіограм з можливістю виявлення ранніх відхилень та прогнозування 

розвитку серцево-судинних хвороб, програмно-апаратних комплексів обробки зображень 

ультразвукових інтроскопів з метою придушення завад, програмного комплексу для обробки 

сцинтіграм та рентгенограм. 

 

Нові комп‘ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. 

 

   

 Створено методичне забезпечення віртуального лабораторного практикуму з курсу 

фізики. Цей практикум містить шість пілотних лабораторних робіт. Для кожної лабораторної 

роботи укладені методичні вказівки. Контрольні запитання у методичних вказівках до робіт 

відсутні, оскільки кожна така робота є органічним складником одного з модулів дистанційного 

курсу з фізики, а кожний навчальний модуль, у свою чергу, обов’язково закінчується 

контрольним заходом (тестом, контрольною роботою тощо). 

 Розроблено програмне забезпечення віртуального лабораторного практикуму, яке  

базується на синтезі можливостей потужних сучасних програмних. 

 

 На основі аналізу найбільш популярних програмних продуктів управління дистанційним 

навчанням було зроблено порівняльний опис їх переваг та недоліків та розроблено систему 

інформаційного менеджменту (СІМ) навчального процесу університету, яку впроваджено в 

системі заочного та дистанційного навчання НТУ «ХПІ».  Результати роботи сприятимуть 

впровадженню інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі в вищих 

начальних закладах Харкова та  України в цілому. 

 

 Розроблені моделі, методи і алгоритми є оригінальними засобами, що створюють основу 

методології прийняття рішень у відповідній системі прийняття рішень щодо технологічності 

структури. 

 Достовірність, точність та коректність розроблених засобів забезпечуються 

використанням в якості основи відомих результатів теорії множин, алгебри логіки, теорії 

прийняття рішень, а також експериментальною апробацією розроблених моделей, методів та 

алгоритмів на прикладах лабораторної та промислової розмірності. 

 До основних наукових результатів відносяться:   математична модель технічної системи, 

що складається, в якій віддзеркалюється елементний  склад системи  та зв’язки типу  фіксоване 

та нефіксоване  сполучення;   методи та алгоритми, що забезпечують розв’язання NP-повної 

задачі структурної оптимізації, яка полягає в формуванні повної множини варіантів 

технологічних схем складання та пошуку в ній найкращого варіанту згідно узагальненого 

критерію у вигляді лінійної функції від  параметрів довго тривалості процесу складання та 

витрат ресурсів;  з метою підвищення ефективності розробки складних КПР, що 

використовуються в    інформаційно-управляючих систем (ІУС), побудована інваріантна по 

відношенню до конкретної предметної області система критеріїв оцінки стану системних вимог 

(СВ) в процесі проектування КПР. На базі запропонованого на попередніх етапах методу 

визначення експертних оцінок стану СВ з застосуванням нечіткого лінгвістичного підходу, 

розроблено загальну схему еволюційного прототипування складних систем;  розроблені 

інформаційні та аналітичні моделі та відповідне інструментальне середовище   для дослідження 

таких важливих характеристик КПР, як їх продуктивність та надійність,  проведені численні 

експерименти, оброблена зібрана статистика та побудовані прототипи еталонних систем, які 

дозволять отримувати відповідні архітектурні та програмні рішення при використанні їх в ІУС, 

що працюють в реальному масштабі часу  та мають бути такими, що можуть бути 

адаптованими під різні обчислювальні навантаження; 
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 Розроблена та досліджена модель управління розвитком компьютерно - інформаційних 

обчислювальних систем (КІОС)  за умов нечіткої вихідної інформації з використанням 

принципу невкладених структур. До ключових параметрів, які можуть носити нечіткий 

характер віднесені витрати на організацію таких елементів КІОС, як абонентські пункти, 

обчислювальні центри, комутатори даних та канали зв’язку, а також витрати на експлуатацію 

абонентських пунктів та обчислювальних центрів. До показників, за допомогою яких можна 

судити про якість функціонування КІОС віднесені витрати, оперативність, надійність та 

показник, пов’язаний з нечіткістю вихідної інформації. Для пошуку траекторії розвитку КІОС 

розроблено алгоритм, який базується на алгоритмі “киевский веник”;  створена еволюційна 

модель комп’ютерної мережі для управління її розвитком з розрахунком задачи управління 

обладнанням, інформаційними та фінансовими процесами 

 Практична цінність полягає в можливості використання розроблених моделей, методів та 

алгоритмів в якості інформаційних ресурсів і засобів, що складають основу інформаційної 

технології синтезу оптимальної технологічної схеми складання технічних систем. Ця 

технологія, доповнюючи відому інформаційну технологію типу CALS (Continuous Acquisition 

and Life-cycle Support), дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи функціональної 

підсистеми аналізу конструкцій виробів машинобудування та приладобудування, а також 

відпрацювання їх на технологічність структури. Ефективність досягається за рахунок 

підвищення рівня обгрунтовності рішень, що приймаються у циклі синтезу технологічної 

структури підчас функціонування вказаної функціональної підсистеми у складі автоматизованої 

системи технологічної підготовки складального виробництва інтегрованого виробничого 

комплексу. 

 Розширено побудовану раніше сукупність уніфікованих програмних компонентів, які  

можуть бути використані багаторазового, для створення перспективних  і модернізації вже 

існуючих SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)-систем; 

 Розроблено інструментальне середовище прототипування складних КПР у вигляді 

комплексу програмних імітаторів функціонування типових програмних компонентів, які 

дозволяють досить ефективно й достовірно виконувати оцінку продуктивності та надійності 

роботи систем у складі ІУС реального часу. 

 В межах досліджень, які проводилися співробітниками кафедри АСУ НТУ „ХПІ” 

розроблюється програмний комплекс, який включає три основні елементи: ВЕБ - компоненту 

для збору та формування сховища маркетингових даних, внутрішню систему взаємодії з 

клієнтами та систему аналітичних методів для обробки маркетингової інформації. Такий 

програмний комплекс може бути впровадженим в роботу малих (до 50 співробітників) компаній 

та підрозділів великих та середніх компаній, які займаються продажами та маркетинговими 

дослідженнями.  

 Перша компонента комплексу - це корпоративна ВЕБ - базована система підтримки 

прийняття маркетингових рішень на базі корпоративного ВЕБ - сайту. Вона створена щоб 

виконувати бізнес-процес по продажам товарів та послуг через Інтернет. Також її завданням є 

створення архіву новин компанії та відгуків споживачів.  

Друга компонента (CRM-система) створюється для того, щоб керувати бізнес-процесом 

продажу товару чи послуги та аналізувати його ефективність. Акумулюючи дані про онлайн 

продажі компонента формує перелік завдань кожному співробітнику підприємства. Таким 

чином, керівник підприємства або комерційний директор має змогу слідкувати за роботою 

кожного робітника по кожному з клієнтів. 

 Третя компонента (яку планується створити) містить в собі набір математичних методів 

для підтримки прийняття управлінських рішень на основі маркетингової інформації. 

Наприклад, метод прогнозування ціни на товари чи послуги підприємства. Цей метод повинен 

включати в собі як кількісні дані (історія продаж товару чи ), а також експертні заключення, 

аналіз новин та ризиків. 
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 Результати роботи забезпечують зростання ефективності та рівня адекватності при 

побудові мережевої інфраструктури КІОС для складних соціально-економічних та техніко-

економічних систем з радіально - вузловою топологією та довільним числом рівнів комутації 

даних. Ефективність забезпечується використанням принципу невкладених структур, 

адекватність забезпечується врахуваннях нечіткої вихідної інформації. Вказані позитивні 

властивості використання принципу невкладених структур знижують витрати на побудову 

КІОС та підвищують рівень її надійності та оперативності. 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

 

           За результатами проведеного пошуку та аналізу наукової літератури визначені 

високотемпературні надпровідникові матеріали, які можуть бути використані у обмежувачах 

струму, а також визначені методи їх дослідження. 

            Згідно з проаналізованими технологічними та технічними можливостями обрані та 

підготовлені зразки високотемпературних надпровідникових елементів для проведення 

експериментальних досліджень. Розглянуті, обґрунтовані та визначені можливі схеми для 

проведення експериментальних досліджень з надпровідниковими елементами для визначення їх 

характеристик, які є необхідними для розрахунків обмежувача струму. 

- Проведено аналітичний аналіз роботи високотемпературного надпровідникового 

обмежувача струму (ВТНПОС) з параметрами дослідного зразка та визначено основні критерії 

вибору матеріалу осердя та високотемпературного надпровідного екрана для ВТНПОС, 

необхідні для його нормальної роботи. 

- Зроблена математична модель високотемпературного надпровідникового обмежувача 

струму (ВТНПОС) з еквівалентним перетворенням прямокутного перерізу осердя на круглий в 

вісь-симетричній постановці задачі. 

Проведені експериментальні дослідження з підготовленими дослідними зразками 

високотемпературних надпровідникових елементів. 

За результатами проведених експериментів з надпровідниковими елементами отримані 

характеристики ВТНП матеріалу, призначеного для ВТНПОС; виконана систематизація 

наукової і технічної інформації по конструкціям і схемам електромеханічних імпульсних 

перетворювачів силового і енергетичного призначення. Проведено патентний пошук по 

електромеханічним імпульсним перетворювачам. В результаті цієї роботи створено банк даних 

науково-технічної і патентної інформації по електромеханічним імпульсним перетворювачам 

різноманітного функціонального призначення, а саме, для випробування відповідальної техніки 

на динамічні навантаження, геологорозвідки, прискорювачів та пускових установок, ударно-

механічних пристроїв в машинобудуванні, швидкодіючої клапанно-комутаційної апаратури в 

трубопроводах і електричних апаратах, ударного інструменту, технологічних систем очищення 

бункерів від останків матеріалів та ін. 

                 Розроблена систематика різноманітних структур електромагнітних систем 

електромеханічних імпульсних перетворювачів індукційного типу. Виконано обґрунтування 

перспективних типів перетворювачів силового і енергетичного призначення, а саме, 

електромеханічного прискорювача індукційного типу з послідовною комутацією секцій 

індуктора, індукційного силового пристрою з форсуванням електромеханічних характеристик. 

                Виконані дослідження електромеханічного імпульсного перетворювача на базі 

індукційно-динамічного приводу технологічного призначення, у якого на протязі робочого 

процесу формуються прискорювальна і гальмівна фази.  

                Досліджені робочі процеси електромеханічного прискорювача індукційного типу з 

послідовною комутацією секцій індуктора. 
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               Виконано порівняльний аналіз індукційно-динамічного і електродинамічного приводів 

для силового пристрою, призначеного для генерування потужних механічних імпульсів. 

Визначені закономірності протікання електромагнітних процесів в цих ударних пристроях. 

Видані рекомендації для проектування джерела сейсмічних імпульсів на основі індукційно-

динамічного приводу, що використовує в якості імпульсного джерела батарею електролітичних 

конденсаторів. 

             Запропонована і обґрунтована концепція способу формування розрядного контуру та 

індукційно-динамічного прискорення ударної хвилі в газо-плазмовому середовищі. Робота 

виконується спільно з фахівцями факультету танкових військ при НТУ «ХПІ» і Науково-

дослідного комплексу «Прискорювач» Національного наукового центру «ХФТІ», м. Харків.  

             Розроблена і виготовлена конструкція компактного автономного електромеханічного 

імпульсного перетворювача з електронним керуванням, який живиться від низьковольтного 

акумулятора. Перетворювач циклічної дії на основі індукційно-динамічного приводу зворотно-

поступального руху забезпечує захист інформації при несанкціонованому доступі шляхом 

механічного деформування жорсткого диску персонального комп’ютера, що унеможливлює 

зчитування записаної інформації. На основі наукової і технічної інформації по конструкціям і 

схемам електромеханічних імпульсних перетворювачів розроблені удосконалені конструкції 

імпульсного перетворювача технологічного призначення, електромеханічного прискорювача 

індукційного типу з послідовною комутацією секцій індуктора, силового пристрою для 

генерування потужних механічних імпульсів. 

 На основі пропонованого способу для формування розрядного контуру та індукційно-

динамічного прискорення ударної хвилі в газо-плазмовому середовищі, запропоновано 

розробляти ударні пристрої для нанесення високоякісного покриття металів всередині трубо- і 

газопроводів, для гасіння лісових пожеж, для розмінування території та ін. 

 На основі компактного автономного електромеханічного імпульсного перетворювача 

можна забезпечити захист інформації при несанкціонованому доступі шляхом механічного 

деформування жорсткого диску персонального комп’ютера. 

 

 

 На базі проведеного аналізу електроприводу з безконтактними електромеханічними 

перетворювачами для перспективного транспорту з єдиних  позицій для  всіх можливих 

варіантів схем передачі  потужності  були створені математичні моделі електромеханічного 

перетворення енергії електроприводу на базі асинхронного двигуна, електроприводу на базі 

вентильного двигуна, електроприводу на базі індукторного двигуна, безредукторного тягового 

приводу,  що дозволили оцінити вплив конструктивних і електромагнітних параметрів вузлів, 

що входять  у схему, на техніко-економічні показники роботи такого транспорту при різного 

роду нестаціонарних процесах. 

 Розроблений концептуальний проект локомотиву з тяговим приводом опорно-вісівому 

типу на базі асинхронного двигуна для тяги швидкісних поїздів „Київ-Харків”, який повинен 

рухатися зі швидкістю 160 км/год. Цей проект ліг в основу технічного завдання на створення 

каткового стенду для випробування вагонів на Крюковському вагонобудівному заводі, Було 

вибрано силове обладнання – асинхронних двигунів, типу перетворювачів для тягової  та 

частини стенда, який навантажується, системи захисту електричних кіл, системи контролю 

параметрів стенду на основі єдиної комп’ютерної системи. Було проведено узгодження  

системи живлення із силовими мережами підприємства, а також узгодження технічного 

завдання з постачальниками, складено програму тестових випробувань. 

 

 Виконано формування математичних моделей, методичного та програмного 

забезпечення для визначення основних електромагнітних, енергетичних та розмірних 

параметрів електричних машин. 
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 Розроблено математичні і графічні моделі трифазних асинхронних двигунів для 

чисельних розрахунків магнітних полів в режимах неробочого ходу та навантаження та 

виконано ці розрахунки в програмному середовищі FEMM.  

 Розроблено удосконалені математичні моделі для реалістичного відображення робочих 

характеристик трифазного асинхронного двигуна для їхньої реалізації в віртуальної лабораторії. 

Ці моделі, як функції моменту навантаження на валу реалізовані як програми на алгоритмічної 

мові Паскаль і вони пройшли успішну тестову апробацію.    

 Розроблено концепцію застосування сучасних програмних засобів в електромагнітних 

розрахунках електричних машин і інтегрування цього забезпечення у систему проектування 

цих машин. 

 Виконано формування математичних моделей, методичного та програмного 

забезпечення для уточненого визначення електромагнітних параметрів локальних елементів 

електромагнітної системи електричних машин на основі чисельно-польових методів 

розрахунку. 

 Розроблена математична і графічна моделі синхронного двигуна для чисельних 

розрахунків магнітного поля в програмному середовищі FEMM.  

 Сформовані методичне та програмне забезпечення на основі уточнених математичних 

моделей для визначення електромагнітних параметрів локальних елементів електромагнітної 

системи електричних машин на основі чисельно-польових методів розрахунку. 

 Розроблені математична та графічна моделі для розрахунку магнітного поля електричної 

машин зі збудженням від постійних магнітів.  

 Сформовані конструктивна та електромагнітна схеми лінійного імпульсного 

електродинамічного двигуна для невибухового джерела сейсмічних коливань.  

 Розроблені алгоритми та виконана їх програмна реалізація щодо створеного методичного 

забезпечення для автоматичного відтворення графично-польових моделей електричних машин 

для інтегрування у системи проектування та наочного подання результатів моделювання 

параметрів та характеристик електричних машин різних типів в стаціонарних та нестаціонарних 

режимах. Сформовані графічні і математичні моделі розрахунку електромагнітного поля, 

електромагнітних параметрів і перехідних процесів динамічного режиму пуску вентильного 

двигуна з постійними магнітами. 

 Розроблені методики, алгоритми і програми розрахунків пуску та роботі вентильного 

двигуна з постійними магнітами, які вирішують задачі аналізу механічного перехідного 

процесу, завдання виявлення співвідношень електромагнітних і механічних параметрів як при 

використанні середніх значень величин, так и розрахунку електромеханічного перехідного 

процесу з оперуванням миттєвими величинами струмів і обертальних моментів. Створені 

методики і програми дозволяють розраховувати і аналізувати практично будь-які варіанти 

режиму пуску і роботи вентильного двигуна, виявлення законів регулювання напруги джерела 

живлення, частоту обертання, що досягається, і час розгону двигуна разом з робочим 

механізмом, а також обмежуючі параметри і можливі супроводжуючі це струмові і механічні 

перевантаження. 

  

 Розроблене програмне забезпечення для комп’ютерного формування схем обмоток 

електричних машин. На цієї основі виконане формування низки варіантів схеми обмотки 

статора малопотужного турбогенератора для літаючих об’єктів.  

 Розроблене програмне забезпечення для комп’ютерного формування схем обмоток 

електричних машин. На цієї основі виконане формування низки варіантів схеми обмотки 

статора малопотужного турбогенератора для літаючих об’єктів.  

 Виконані розробки мають високий рівень універсалізму і дозволяють суттєво розширити 

можливості розробників та дослідників електричних машин, а також створюють умови 
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кардинально удосконалення технологію навчального процесу студентів та перепідготовки 

працюючих фахівців. 

 Розробки за темою, що виконано, спрямовані на досягнення головної мети – забезпечити 

науково-технічні умови створення конкурентоспроможних нових зразків електромеханічних 

пристроїв, суттєво скорочуючи терміни досвідно-промислових досліджень і їхньої доробки з 

економією матеріальних та енергетичних ресурсів, а також на виведення на сучасний світовий 

рівень електромеханічних пристроїв, які вже засвоєні вітчизняною промисловістю. Все це 

підсилюється створенням сучасної основи для підготовки фахівців високого рівня, які здатні 

втілити новітні досягнення у виробничу та дослідницьку практику. 

 

 При проведенні науково-дослідної роботи була розроблена і виготовлена установка для 

проведення випробувань впливу конструктивних матеріалів та роду струму на силу відриву. 

Моделювання збільшення повітряного проміжку проводилось шляхом зміни товщини 

немагнітних прокладок. Теоретичні дослідження з приводу вібрації системи показують, що її 

наявність зменшує силу тертя поверхнею при русі, і це зменшення залежить від частоти вібрації 

та мас тіл, що взаємодіють. При проведених дослідженнях була прийнята схема магнітного кола 

двигуна з ненасиченими ділянками (спинка статора та ділянки відносно далекі від зони 

контакту статора з ротором та із знеструмленими обмотками статора) та з насиченою ділянкою 

( зона контакту та поряд з нею). Разом з цим було враховано, що контакт між статором та 

ротором здійснюється не по умовній лінії, а по зоні ( плямі ) контакту, що підтверджується 

теорією механічних навантажень матеріалів та експериментами, проведеними в ході виконання 

діючої теми, та суттєво впливає на картину розподілу магнітної індукції у повітряному 

проміжку розглядаємої машини. 

 Крім цього було встановлено, що діаметри поверхонь, що обкотуються та дії сили 

однобічного притягнення повинні обов’язково співпадати, інакше має місце процес ковзання 

між обертанням магнітного поля та коченням ротора по статору, що призводить до зниження 

обертового моменту та підвищеного зношення поверхонь, що обкотуються, та як наслідок 

наявність нестабільності механічної характеристики і підвищеної вібрації. 

 Також був проведений аналіз поетапного ( в часі ) створення магніторушійної сили 

обмоток статора, який продемонстрував, що результуючий вектор магнітного поля має 

пульсуючу складову, амплітуда якої в процесі обертання змінює свою амплітуду  у межах 20 

відсотків, що теж є дестабілізуючим фактором у динаміці роботи машини. Цей фактор свідчить 

про необхідність вдосконалення схеми обмотки, урахування вищих гармонік магнітного поля та 

вживання в перспективі чисельних методів аналізу електромагнітних процесів в двигунах , які 

досліджуємо. 

 Також продовжувалось дослідження впливу засобів живлення на магнітне поле, яке є 

одним з основних чинників створення сили магнітного тяжіння.Були розглянуті наступні схеми 

живлення обмоток статора:  безпосереднє живлення від мережі трифазної напруги;  

безпосереднє живлення від мережі трифазної напруги з шунтуванням обмоток статора   

ємностями; - живлення обмоток через некеровані діоди;  живлення обмоток імпульсами 

електричного струму від перетворювача постійного  струму. 

 Перша схема виявилась найбільш простою, але машина з її використанням мала 

найменший обертовий момент і найбільший віброакустичний фон. Таку схему раціонально 

використовувати в одно обертових  ( чверть обертових ) механізмах, механізмах 

короткострокової дії. Вона найбільш надійна. 

 Друга схема мала менші віброакустичні показники, але не дала помітного збільшення 

моменту. 

 Схема з діодами показує стабільну роботу при стандартних напругах живлення, більш 

високий обертовий момент, менші, але все ж таки високі віброакустичні показники. 
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 Остання схема продемонструвала найбільший обертовий момент при практично 

відсутньому шумі. Але це досягалося лише на дуже низьких обертах у межах 0,25-1 об/хв., та 

для неї потрібен ретельний підбір співвідношення параметрів обмотки та перетворюючих 

елементів. Також при цьому треба враховувати місце розташування перетворювача для різних 

електроприводів, зростання їх ціни, наявність надійного джерела електропостачання. 

 Враховуючи той факт, що підприємства енергетичного комплексу мають як мережі 

змінного, так і постійного струму, для забезпечення власних потреб, необхідно спрямувати 

роботу на розробку двигунів універсального засобу живлення. 

 Були проведені консультації з фахівцями заводу ім. Т.Г. Шевченко та підприємства 

«Укртехнологіясервіс», які є розробниками запорної арматури для електростанцій України. На 

підставі цього було обрано найбільш потрібне виконання електроприводу з обертовим 

моментом 250 Н•м. Розпочата робота над технічним завданням, розрахунком та 

конструктивним виконанням двигуна, який забезпечує вказаний момент. 

 

 Зроблено огляд багатоконтурних умовно стійких електромеханічних систем з 

паралельною корекцією. До них зокрема належать багато систем стеження, електроприводів із 

гнучким негативним зворотним зв'язком по другій похідній від положення і система 

автоматичного регулювання нейтронної потужності ядерного реактора. Зроблено подальший 

розвиток теорії параметричної оптимізації умовно стійких систем розробкою методу діаграм 

якості керування для систем з паралельною корекцією. Цим методом досліджені система 

стеження копіювального фрезерного верстата та система регулювання потужності ядерного 

енергетичного реактора на теплових нейтронах першої у світі атомної електростанції. Виявлено 

значні резерви підвищення якості регулювання цих систем. 

 Деякі традиційні та знов створювані технологічні установки містять нестійкий об'єкт 

керування і можуть нормально працювати тільки у парі з регулятором як умовно стійкі 

системи. Крім уже згадуваних електроприводів машин і механізмів з негативним в’язким 

тертям та ядерним енергетичним реактором на теплових нейтронах з автоматизованою 

електромеханічною системою регулювання потужності до них ставляться електродугові 

зварювальні апарати й сталеплавильні печі, ракета-носій космічних літальних апаратів, 

космічний літальний апарат і т.д. 

 На основі критерію максимальної добротності й запасу стійкості (МДУ) розвитий 

комп'ютерний метод діаграм якості керування, гранично спрощує параметричний синтез і 

настроювання на оптимальну якість керування по збалансовано поліпшеним основним 

показникам таких складних систем без параметричної ідентифікації об'єкта керування та 

розрахунків. Таким чином, для всього класу умовно стійких систем комплексного обґрунтована 

можливість використання критерію якості керування МДУ і методу діаграм якості. 

 Досліджені та оптимізовані методом діаграм якості керування умовно стійкі системи зі 

стійкими об'єктом керування можуть у деяких випадках втрачати стійкість в «великому» при 

нелінійному обмеженні координат. Наприклад, це має місце в системі регулювання швидкості 

валків прокатного стана з ПІ2-регулятором швидкості та нелінійним обмеженням сигналу 

завдання підлеглому контуру струму з ПІ-регулятором струму. Розроблений та перевірений 

комп'ютерним моделюванням пристрій обмеження струму зі змінною кратністю інтегрування 

регулятора швидкості забезпечує цій системі підвищену якість керування у всіх режимах. 

Отриманими результатами доповнена підготовлена до видання монографія.  

 Розроблено алгоритми та комп'ютерні методи мінімаксної оптимізації за критерієм МДУ 

і відповідні програми сценаріїв їхньої реалізації мовою пакету Matlab. Виготовлені крупно 

масштабні діаграми якості керування досліджених систем для використання в практиці 

проектування. Розроблено ефективні методики практичного пошукового настроювання 

досліджених безперервних умовно стійких систем на гранично досяжну якість керування без 

ідентифікації складних об'єктів регулювання та розрахунків. 
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Розроблення структури та комп’ютерної моделі двомасових електромеханічних систем із 

зазором, із нелінійністю типу тертя в тому числі з зазором при повільних проковзуваннях, коли 

нелінійність характеристики тертя має стрибок із зменшенням коефіцієнту тертя на початку 

руху. Для двомасової електромеханічної системи з зазором запропоновані гібридні нейронні 

мережі (ANFIS) за прямою та оборотною моделлю, а також структурна схема, в якій 

комплексно використовуються дані ANFIS.  

Розроблення структурної схеми системи з даними ANFIS, які синтезовані на зниження 

динамічних навантажень у вищевказаній системі з зазором. Проведене комп’ютерне 

моделювання різних варіантів електромеханічних систем з ANFIS показало можливість 

суттєвого зниження динамічних навантажень, а встановлення інтеграторів на вхід гібридної 

нейтронної мережі забезпечило також астатизм системи відносно навантаження.  

Для двомасової електромеханічної системи з зазором і нелінійною характеристикою 

тертя, що має стрибок на початку руху доведена можливість усунення фрикційних 

автоколивань типу stick-sleep за допомогою використання нейронної мережі типу 

прямонаправленого персептрону. На базі мікропроцесора Mega 8535 був реалізований 

квазінейрорегулятор, на який раніше було одержано патент. 

Створена лабораторна установка типу широтно-імпульсний перетворювач – двигун – з 

квазінейрорегулятором. Проведені експериментальні дослідження, які підтвердили теоретичні 

положення щодо синтезу квазінейрорегулятора. 

Експериментально підтверджена ефективність використання квазінейрорегулятора для 

підвищення динамічних показників електроприводу, що дозволяє рекомендувати його для 

впровадження в промислові електропривода. 

Комп’ютерним моделюванням доведено ефективність використання запропонованих 

структур гібридних нейронних мереж для зниження динамічних навантажень двомасових 

систем, а нейронних мереж типу персептрону – для усунення фрикційних автоколивань stick-

sleep. 

 

 Виконана систематизація різних показників оцінки стану об'єктів електроенергетичної 

системи, розроблені алгоритми та програми для проведення попередньої обробки показників 

параметричного контролю об’єктів електроенергетичної системи, математичні моделі старіння 

елементів об’єктів електроенергетичної системи тестування цих моделей та проведено 

ранжирування показників параметричного контролю елементів об’єкті в електроенергетичної 

системи. 

 

               Отримано залежності максимального від’ємного тиску імпульсного магнітного поля, 

що діють на розташовану всередині індуктора металеву циліндричну заготовку, від критеріїв 

подібності  d /∆  та  d / R  (  d , R – товщина та внутрішній радіус заготовки,  ∆ – глибина 

проникнення електромагніт-ного поля).  Висновки теоретичних досліджень підтверджено 

експериментально на магнітно-імпульсних  установках з варіацією ємності  накопичувача 

енергії С = 47...1200 мкФ. Отримано відносне розширення циліндричних заготовок товщиною  

d = (0,5...1) мм силами від’ємного тиску понад 15%. Експериментально підтверджена 

правильність  теоретичної методики визначення форми соленоїда, що забезпечує на поверхні 

циліндричної металевої деталі заданий просторовий розподіл імпульсного магнітного поля. 

Розбіжність теоретичних і експериментальних даних не перевищує  8 %.  

 Практична цінність полягає у тому, що вперше отримано параметри імпульсів 

зовнішнього магнітного поля, що забезпечують достатньо великі відносні деформації металевих 

циліндричних заготовок імпульсами від’ємного тиску. Це суттєво розширює технологічні 

можливості магнітно-імпульсної обробки металів. 

 



 82 

 Розроблена технічна документація та виготовлено блок пролізу вугілля, виготовлена 

система нагрівання камер напівкоксування з використанням нагрівачів з карбіду кремнію. 

Змонтована схема комбінованого  уловлювання та використання напівкоксового газу. 

Розроблено та змонтовано блок живлення стендової установки по пролізу 

малометаморфізованого  вугілля. 

 Практична реалізація вказаних методів може розширити використання вугілля як 

невичерпного джерела вуглеводневої сировини. Відомо, що біля 40% вуглецю у формі 

органічних сполук, що знаходяться у земній корі, складає вуглець кам’яного вугілля.  

 З цієї точки зору і враховуючи зниження закладів нафти, першочерговим напрямом 

оптимального використання хімічного потенціалу вугілля треба вважати виробництво на його 

основі рідкої вуглеводневої сировини та проміжних сировинних продуктів для органічного 

синтезу. 

  

 Проведено роботи щодо визначення граничних можливостей імпульсного коронного 

розряду з розширеною зоною іонізації (ІКРРЗІ) без переходу в іскровий розряд. 

 Експериментально доведено, що за допомогою ІКРРЗІ з газових викидів можна видаляти 

такі важні для звичайних методів конверсії речовини як двоокис сірки (SO2) та окис вуглецю 

(СО). При цьому SO2 видаляється в основному за рахунок прямого електронного удару. 

Аналогічний механізм можливий і для СО. 

 Створено макет генератора високовольтних імпульсів з електродною системою, готовий 

для проведення досліджень граничних можливостей ІКРРЗІ. 

 

 Проведено експериментальні дослідження систем блискавкозахисту електричних станцій 

та трансформаторних підстанцій (ПС) 110 кВ – 330 кВ енергосистеми України. Оброблено 

експериментальні дані з виконання окремих елементів систем блискавкозахисту, на основі чого 

сформульовано порушення вимог нормативних документів щодо виконання блискавкозахисту, 

які найбільш часто зустрічаються. 

 Проведено експеріментальні дослідження електромагнітних завад, обумовлених впливом 

електромагнітних явищ та процесів природного та штучного походження на елементи систем 

релейного захисту, автоматики і телемеханіки (РЗАіТ), а також системи високочастотного (ВЧ) 

зв'язку ПС 110 кВ – 330 кВ енергосистеми України. Оброблено експериментальні дані по 

електромагнітним завад, обумовлених ударом блискавки та виконанням комутаційних операцій 

на ПС 110 кВ – 330 кВ, на основі чого сформульовано основні положення методики виміру та 

розрахунку напруги електромагнитних завад на кабелях РЗАіТ та ВЧ зв'язку. 

 Проведено експериментальні дослідження кабельних споруд та кабельних вводів ПС 110 

кВ – 330 кВ енергосистеми України. Оброблено експериментальні дані по стану кабельних 

споруд та місць вводу кабелів та заземлення їх металевих захисних оболонок. 

 Показано, що для всіх видів технічних заходів, які входять до складу технічних систем 

об'єктів енергетичної системи України, важливою умовою їх надійної і безпечної роботи є 

наявність відповідного електромагнітного оточення в місцях їх розташування. 

 Рекомендовано, з метою забезпечення надійного функціонування складного 

електронного обладнання на об'єктах енергетичної системи України, детальне узгодження 

параметрів електромагнітної стійкості обладнання з параметрами ЕМО на об'єкті, а у випадку їх 

неузгодженності – прийняття необхідних заходів захисту. 

 Експериментальні дані із систем блискавкозахисту дозволяють розробити рекомендації 

щодо реконструкції елементів блискавкозахисту. Виконання рекомендацій підвищує надійність 

функціонування електрообладнання ПС, підвищує рівень безпеки обслуговуючого персоналу, а 

також знижує ймовірність появи небезпечних значень напруги електромагнітних завад на 

кабелях РЗАіТ та ВЧ зв'язку. 
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 Експериментальні дані виміру та розрахунку напруги електромагнитних завад на 

кабелях РЗАіТ та ВЧ зв'язку дозволяють розробити рекомендації щодо захисту систем РЗАіТ та 

ВЧ зв'язку від впливу удара блискавки та перенапруг, обумовлених виконанням комутаційних 

операцій на ПС 110 кВ – 330 кВ. Виконання рекомендацій знижує ймовірність виходу з ладу 

елементів систем РЗАіТ та ВЧ зв'язку чи їх неправильного функціонування, що підвищує 

надійність енергопостачання і рівень безпеки обслуговуючого персоналу. 

 Експериментальні дані стану кабельних споруд та місць вводу кабелів дозволяють 

розробити рекомендації щодо ремонту цих споруд. Виконання рекомендацій підвищує строк 

служби кабельної продукції та надійність функціонування систем РЗАіТ. 

 

Проведено теоретичні дослідження впливу напруженості електричного поля  та швидкості 

потоку діелектричної рідини на продуктивність електрофізичної фільтрації, визначення 

можливості вимірювання вмісту вологи в діелектричних рідинах за зміною результативної 

діелектричної проникності рідини з переходом її температури від позитивної до негативної; 

вивчення можливості вимірювання вмісту вологи в діелектричних рідинах за визначенням 

діелектричних втрат; вивчення можливості визначення вмісту газів в діелектричних рідинах при 

вимірюванні струму в системі електродів, заповненій досліджуваною рідиною, яка вібрує зі 

звуковою частотою; теоретичне визначення математичних виразів для розрахунку 

пондеромоторної сили, яка впливає на інтенсивність руху твердих часток, вологи та газів у 

вуглеводневих рідинах при дії електричного поля. 

 Показано, що в установках для очищення трансформаторного масла треба 

використовувати найменшу частоту зовнішнього електричного поля, а краще - постійне 

електричне поле;   полярність електродів не впливає на коагуляцію; найбільший вплив на рух 

твердих часток чинить неоднорідність напруженості зовнішнього електричного поля;  у 

високоградієнтному полі частки дисперсної фази рухаються у бік збільшення напруженості, де 

концентрація часток збільшується і веде до більш швидкої коагуляції;  система коаксіальних 

електродів не дуже ефективна, тому що значні градієнтні поля мають місце тільки біля 

внутрішнього електрода в невеликій області;  конструкція електродів для створення 

градієнтних полів повинна являти собою об’ємну просторову систему, яка б створювала в 

усьому об’ємі високоградієнтне електричне поле; одним із варіантів об’ємної високоградієнтної 

конструкції системи є запропонована в даній роботі система електродів на базі квадрупольних 

лінз. 

 

Відомо, нестандартизовані засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), які використовуються на 

експериментальній базі НДПКІ «Молнія» та в інших наукових та виробничих закладах України, 

наприклад, ДП «НДІ високих напруг», м. Славянск Донецької обл., ООО НПП «ES Полімер» м. 

Артемівськ Донецької обл., ОСЕ «Югенергопроект» ГП НЕК «Укренерго» м. Сімферополь 

розроблені та виготовлені фахівцями НДПКІ «Молнія». Метрологічна атестація та повірка тієї 

частини їх, що мають наносекундний робочий діапазон, була пов’язана з необхідністю виїзду до 

Російської Федерації, де знаходиться найближчий еталон імпульсного електромагнітного поля 

наносекундної тривалості фронту. Поява Еталона РЕМП, а також методик державної 

метрологічної атестації та повірки, дає можливість проводити калібрування 

нестандартизованих ЗВТ в межах України, що значно здешевлює, та прискорює цю процедуру. 

В процесі роботи  проведено виявлення стабільності вихідних характеристик Еталона 

РЄМП в межах 1%; розробку методики визначення напруженості електромагнітного поля без 

втручання у геометрію полеутворювальної системи; розробку та затвердження регіональним 

органом Держспоживстандарту України ГП «Харківстандартметрологія» методик 

метрологічної атестації та повірки ЗВТ на Еталоні РЕМП. 
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В результаті чого у період дослідної експлуатації Еталон РЕМП показав себе, як 

високостабільне джерело зразкових імпульсів електромагнітного поля, нестабільність вихідних 

характеристик якого не виходить за межі 1%. 

У процесі відпрацювання методик метрологічної атестації та повірки розв’язано задачу 

визначення та контролю рівня напруженості електромагнітного поля в робочій зоні Еталона 

РЕМП без використання вимірювальних перетворювачів безпосередньо в зоні за допомогою 

складання графіків залежності напруженості електромагнітного поля від напруги заряду 

генераторів імпульсів шляхом великої кількості експериментальних досліджень 

У процесі відпрацювання методики атестації ЗВТ були отримані графічні матеріали, які 

використовуються для встановлення та підтримання заданого рівня напруженості електричного 

та магнітного полів за показниками високовольтного обладнання. 

Розроблені програми та методики вкупі з загальними технічними вимогами до 

нестандартизованих засобів вимірювання імпульсних магнітних та електричних полів дають 

змогу проводити метрологічну атестацію та повірку ЗВТ на Еталоні РЕМП в автономному 

режимі  незалежно від аналогічних еталонів іноземних держав. 

 

Проведено розрахунки електричного поля біля краю обкладки з урахуванням масляного 

прошарку. При великих товщинах обкладки     напруженість електричного поля  на скосі  при 

куті 90
0
 може перевищувати напруженість електричного поля при куті 45

0
. Визначено роль 

газових включень в процесах руйнування ізоляції. Уточнені шляхи подальших досліджень 

плівкової ізоляції з урахуванням отриманих результатів. Досліджено електрофізичні 

характеристики просочувальних рідин: касторового, оливкового, соняшникового та нафтового 

масел. Визначено їх електричну міцність до і після термовакуумної обробки. Уточнено 

залежності ресурсу та електричної міцності імпульсних конденсаторів з плівковою однобічно 

шорсткою ізоляцією, просочених нафтовим та касторовим маслом за традиційною технологією. 

Визначено, що ресурс конденсаторів, просочених нафтовим маслом до 5 разів вищий, ніж при 

просочені касторовим маслом. 

Експериментально показано, що, по-перше, можливе створення конденсаторів з 

вітчизняної поліпропіленової плівки, по-друге, отримані практичні рекомендації, які 

забезпечують необхідний ресурс, щодо вибору числа шарів і робочої напруженості 

електричного поля при просоченні за стандартною технологією плівкової ізоляції 

конденсаторів. По-третє, визначено граничні значення електричної міцності зразків секцій 

плівкових конденсаторів. По-четверте, скоротився технологічний цикл сушіння ізоляції перед 

просоченням в зрівнянні з паперовими конденсаторами у 1,3-1,6 рази. Результати 

впроваджуються в НДПКІ “Молнія” та на об’єкті національного надбання при розробці 

генераторів і конденсаторів за госптематикою. Так, за 2006-2007р.р. розроблено і виготовлено 

батарею з високовольтних  конденсаторів змінної напруги  200кВ ємністю 50нФ  для ЗАО 

„Південкабель", м. Харків, в якій ізоляція виконана з комбінації паперу і поліпропіленової 

плівки, партія конденсаторів ємністю 65нФ кожний і напругою 25кВ для ТОВ „Протон-21”, м. 

Київ,  ємністю 2нФ і напругою 100кВ для Харківського національного університету, ємністю 

25мкФ і напругою 10кВ для НВФ "Тітан-Т", м. Хмельницький та інші. 

 

Проведено вибір основних методів та засобів формування за допомогою діючого 

високовольтного обладнання експериментальної бази НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» складових 

повного струму блискавки: імпульсної A  (амплітудою не менше 200 кА та тривалістю до 500 

мкс), проміжної B  (амплітудою не менше 2 кА та тривалістю до 5 мс), тривалої C  (амплітудою 

не менше 800 А та тривалістю до 1000 мс) та повторної імпульсної D  (амплітудою не менше 

100 кА та тривалістю до 500 мкс), а також математичних моделей процесів формування цих 

струмів. 



 85 

Виконано розробку та удосконалення основних електричних кіл формування імпульсної A , 

проміжної B , тривалої C  та повторної імпульсної D  складових повного струму блискавки за 

допомогою діючого високовольтного обладнання, яке включає окремі частини генераторів 

імпульсного струму ГІС-5 (з номінальною напругою на 5кВ) та ГІС-100 (з номінальною 

напругою на 50кВ) випробувальної установки ІЕМІ-10. 

Розроблено вимоги вимірювання амплітудно-часових параметрів імпульсної A , проміжної 

B , тривалої C  та повторної імпульсної D  компонент повного струму блискавки, а також 

розміщення вимірювальної апаратури на випробувальному майданчику високовольтного 

комплексу ІЕМІ-10. 

 Виконано пропозиції щодо практичної реалізації основних високовольтних електричних 

схем, комплектуючих елементів та ізоляційних конструкцій дослідного зразка макета потужної 

високовольтної електрофізичної установки на експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ 

«ХПІ» за допомогою окремих частин генераторів імпульсного струму ГІС-5 та ГІС-100 

високовольтного випробувального комплексу ІЕМІ-10 для формування імпульсної A , 

проміжної B , тривалої C  та повторної імпульсної D  складових повного струму блискавки. 

 Проведено експериментальні дослідження дії імпульсної A  (амплітудою до 212кА) та 

тривалої C  (амплітудою до 846А) компонент повного струму блискавки, що формуються за 

допомогою дослідного зразка макета потужної високовольтної електрофізичної установки 

повного струму блискавки, на дослідні зразки металевої (з алюмінієвого сплаву АМц ) обшивки 

літального апарату з товщиною стінки від 2 до 6 мм з метою визначення їх блискавкостійкості. 

 Проведені дослідження на експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» 

електричних схем та пристроїв дослідного зразка макета потужної високовольтної 

електрофізичної установки для генерування повного струму блискавки дозволили  виконати дві 

госпдоговірні теми з НПП «Стальенерго», яка пов'язана з випробуванням захисних розрядників 

на блискавкостійкість, з УНТЦ в інтересах американської авіабудівної корпорації «Boeing», яка 

була спрямована на випробування у 2007 році композиційних панелей літака на 

блискавкостійкість. 

 

Нові речовини та матеріали 

 

 Розроблений технологічний процес одержання олігофурфурилоксисилоксанів 

взаємодією кремнійорганічної сполуки ЕТС-40 (етилсилікат-40) з фурфуриловим спиртом у 

присутності каталізаторів переестерифікації. Технологічний процес відноситься до категорії 

“hei-tech” і запатентований в Україні (Пат. UА 23593, cl. С07F7/00, МПК (2006), за заявкою № 

200703982 від 10.04.2007, опубл. 25.05.2007. Бюл. № 7, 2007 р.) „Спосіб одержання 

холоднотвердіючих сумішей”. 

 Широке впровадження ОФОС у виробництво стримується відсутністю в Україні 

власного виробництва фурфуролу та фурфурилового спирту, хоча вихідної сировини – відходів 

сільськогосподарського виробництва – лушпайки насіння та  кукурудзяні кочани – просто 

спалюють, а раніше існуючи виробництва фурфуролу і фурфурилового спирту в Запоріжжі та 

Миколаєві були зруйновані у перші роки незалежності. 

 Таким чином, Україна має кожного року відновлювальну сировину у великої кількості і 

треба знову збудувати виробництво з цієї сировини фурфуролу та фурфурилового спирту – це 

дасть Україні велики прибутки та екологічно чисті технології у ливарному виробництві, і 

можливість експорту ОФОС у європейські країни. 

 Розроблені поліуретанові композиції з високим вмістом нелетких речовин, в першу 

чергу, призначені для підприємств різних  галузей  промисловості: нафтопереробної, хімічної, 

транспортної,  машинобудівної, будівельної, легкої , харчової тощо; для фарбування внутрішніх 

поверхонь ємкостей та резервуарів, де повітрообмін дуже обмежений, і за вимогами безпеки 

необхідно використовувати лакофарбові матеріали без розчинників або з мінімальним вмістом 
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розчинників (з високим сухим залишком). Також дані матеріали доцільно використовувати для 

товстошарових покриттів, де передбачається тільки короткочасний контакт з водою, але є 

підвищений абразивний знос: для наливних підлог у побутових та виробничих приміщеннях, 

зовнішніх покриттів магістральних трубопроводів і мінераловозів. Крім того, такі покриття 

доцільно використовувати по поверхням, стійким до корозії: по бетону, нержавіючої сталі, 

руберойду,  наприклад, для фарбування барабанів магнітних сепараторів, дахів. 
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4. Описи найбільш ефективних розробок та робіт із значним економічним і соціальним 

ефектом 

 

 

Індивідуальний теплопункт TS 

 

Автори: проф., д.т.н. Л.Л.Товажнянський, П.О.Капустенко, Л.М.Ульєв, Г.Л.Хавін,  

О.Ю.Перевертайленко, С.В.Демирський. 

Основні характеристики, суть розробки: Спільно з АТ СПІВДРУЖНІСТЬ-Т (м. 

Харків) розроблено оптимальну конструкцію модульного теплопункту на базі сучасних 

високоефективних пластинчастих теплообмінників. Індивідуальні теплопункти (ІТП) 

виготовляються у вигляді модульних установок тепловою потужністю від 20 кВт до 10 МВт. 

Подібні модульні установки могуть бути використані для приготування гарячої води на ГВП, на 

опалення, або на то і друге разом. Теплоустановка змонтована на рамі повністю у сборі, 

трубопроводи закативаються фланцами, до яких остається тільки підключити відповідні 

трубопроводи. Базой індивідуального теплопункту є пластинчастий теплообмінник, який може 

бути або розбірним, або нерозбірним (паяним).  Конструкція теплообмінника обирається з 

конкретних умов експлуатації (якість та хімічний склад води і т.п.). 

Об’єднання у одній установці сучасних засобів енергозбереження та гнучкість 

конструювання, що дозволяє пристосувати установку до будь-яких інсталяційних умов. 

Розроблений індивідуальний тепло пункт характеризується більшою компактністю 

конструкції і може бути встановлений у будь-якому існуючому приміщенні житлового будинку. 

Порівняння із світовими аналогами: теплоустановки на базі трубчастих 

теплообмінників. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації: Економія теплової енергії 15-20%, термін окупності до 1,5 років, вартість залежить 

від теплового навантаження та конфігурації. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: Результати розробки можуть бути реалізовані у 

комунальній енергетиці, у системах опалення та теплопостачання промислових підприємств 

різних галузей, включаючи Мінтранс. 

Стан готовності розробки: Пропонована установка є сертифікованим готовим виробом, 

що найбільш пристосований до інтеграції з існуючими джерелами та системами 

теплопостачання. 

Результати впровадження: Розробку впроваджено у 22 регіонах України, Республіці 

Крим та у містах Києві та Севастополі. Результати впровадження показали високу енергетичну 

ефективність розробленого виробу, економія теплової енергії 12-40% у залежності  від 

інсталяції у системах теплопостачання, економія палива (газу) – 8-17% у теплових системах 

промислових підприємств. 

 

Адреса: 61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21, НТУ «ХПІ». 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,  E-mail: nti@kpi.kharkov.ua 
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Розробка, дослідження та створення потужного генератора струму штучної 

блискавки і його використання для випробувань об’єктів авіаційної техніки та 

енергетики на блискавкостійкість 

 

Автори: д.т.н., с.н.с. Баранов М.І., к.т.н., с.н.с. Коліушко Г.М., д.т.н., проф. 

Кравченко В.І., Недзельский О.С., Носенко М.О., Зіньковський В.М., Днищенко В.М., 

Цехмістро В.Л. 

Основні характеристики, суть розробки: За допомогою діючого високовольтного 

обладнання експериментальної бази НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» – об’єкту Національного 

надбання України, у 2007 році розроблено, досліджено та створено новий потужний генератор 

струму штучної блискавки, який має одноразову енергоємність майже 1 МДж та дозволяє на 

загальному активно–індуктивному навантаженні (об’єкті випробування) створювати окремо та 

у будь-якій необхідній комбінації наступні нормовані у відповідності до міжнародних вимог 

складові компоненти повного струму блискавки: імпульсну A  (амплітудою не менше 200 кА та 

тривалістю до 500 мкс), проміжну B  (з середнім струмом не менше 2 кА та тривалістю до 5 

мс), тривалу C  (амплітудою від 200 А до 800 А та тривалістю до 1000 мс), скорочену тривалу 
C  (з середнім струмом до 400 А та тривалістю до 50 мс ) та повторну імпульсну D  

(амплітудою не менше 100 кА та тривалістю до 500 мкс). 

Патентно-, конкурентоспроможні результати: Патент України №63749. 

Порівняння із світовими аналогами: Аналогів створеному потужному генераторові 

струму штучної блискавки немає. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Створений потужний генератор струму штучної блискавки 

пройшов дослідну експлуатацію і відповідає всім міжнародним вимогам до високовольтного 

обладнання. 

Цей генератор згідно показникам міжнародного ринку електротехнологій має вартість не 

менше 1 мільйона доларів США (вартість 1 кДж електричної енергії потужного 

високовольтного генератора складає на цьому ринку не менше 1000 доларів США). 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: Галузі: Електротехніка; електроенергетика; авіаційна та 

ракетно-космічна техніка; техніка та електрофізика високих напруг і великих імпульсних 

струмів; сильнострумна електроніка. Міністерства: Міністерство промполітики; Міністерство 

палива та енергетики. Організації: Обленерго України; АНТК «Антонов»; ДКБ «Південне»; 

АЕС України; НАН України та її інститути електрофізичного профілю. 

Стан готовності розробки: Розробка реалізована у вигляді діючого потужного 

високовольтного сильнострумного дослідного стаціонарного зразка у «металі», який має 

можливість проводити натурні випробування авіаційної техніки та силового 

електроенергетичного обладнання на блискавкостійкість. 

Результати впровадження:. Розробка дозволила у 2007 році виконати дві госпдоговірні 

теми з НПП «Стальенерго» та з УНТЦ у інтересах американської авіабудівної корпорації 

«Boeing», дала можливість прийняти участь в міжнародному контракті, який заключили у 

2007р. ДКБ “Південне” (м. Дніпропетровськ) з Китайською космічною корпорацією. 

 

Адреса: 61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21, НТУ «ХПІ». 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,  E-mail: nti@kpi.kharkov.ua 
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Технологія активації відпрацьованих оксидних рутенійово-титанових анодів 

(ОРТА) композиційним покриттям на основі оксидів кобальту і титану 

 

Автори: доц., к.т.н., Тульський Г.Г., н.с., к.т.н., Бровін О.Ю. 

Основні характеристики, суть розробки. Для активації відпрацьованих ОРТА замість 

нанесення оксидного рутенійово-титанового шару використано розроблене композиційне 

покриття на основі оксидів Со3О4 і TiO2, при цьому залишковий вміст оксидного рутенійово-

титанового покриття відіграє роль підшару, що перешкоджає виникненню перехідного опору. 

Активовані таким чином аноди мають високу електрохімічну активність і селективність щодо 

реакції виділення хлору. Використання оксиду кобальту дозволило виключити з технологічного 

процесу активації відпрацьованих анодів сполуки рутенію. Розроблена технологія може бути 

використана для подовження строку експлуатації відпрацьованих ОРТА-електродів 

підприємств хлорної промисловості. Активовані аноди рекомендовано для використання в 

процесі електрохімічного синтезу розчинів гіпохлориту натрію в широкому діапазоні 

концентрацій хлориду натрію. 

Патентно-, конкурентоспроможні результати: Деклараційній патент №7072. 

Порівняння із світовими аналогами: За електрокаталітичними властивостями 

запропоновані активовані аноди подібні до ОРТА і оксиднокобальтових електродів, що 

найбільш поширене використовуються в світі. В концентрованих хлоридних розчинах (більш 

2 моль/дм
3
) вихід за струмом хлору на активованих анодах однаковий з ОРТА, а в розведених 

розчинах перевищує його на 3-4%. Зностікісттю запропоноване Со3О4/TiO2–покриття 

поступається ОРТА, але у 10-12 разів перевершує аноди з активним шаром на основі 

індивідуального оксиду кобальту. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: На ринку існує постійний попит на локальні генератори 

дезінфікуючих розчинів активного хлору. В теперішній час розвиток виробництва таких 

генераторів набуває значного масштабу, тому найбільш доцільне використання розробленої 

технології для створення анодів для таких генераторів. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: Підприємства хімічної, зокрема хлорної промисловості, 

виробники устаткування для одержання дезінфікуючих розчинів активного хлору. 

Стан готовності розробок: Готова до промислового використання. 

Результати впровадження: Отримано позитивні технічніко-економічні результати при 

відбілюванні целюлози (ТОВ “Кронекс-Украина”), електрохімічному знезаражуванні води (ЗАТ 

“Время” та плавальному басейн спорткомплексу НТУ “ХПІ”). Зокрема застосування цієї 

розробки ООО “Альянс-групп” для виробництва локальних генераторів “Аква-50” і “Аква-

2000” дозволило отримати економічний ефект у розмірі 162,4 тис. грн. 

Зниження собівартості. Зниження собівартості при заміні оксидного рутенійово-

титанового шару на запропоноване оксидне кобальт-титанове покриття становить 580 грн/м
2
. 
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Вітрифіковані керамічні вироби багатофункціонального призначення 
 

Автори: проф., д.т.н. Рищенко М.І., доц., к.т.н. Федоренко О.Ю., доц., к.т.н. 

Щукіна Л.П., м.н.с. Міхеєнко Л.В., аспірант Фірсов К.М. 

Основні характеристики, суть розробки: Розроблено теоретичні положення та 

технологічні принципи отримання керамічних матеріалів нового покоління, які  є науковою 

основою для модернізації вітчизняних виробництв кам’яно-керамічних виробів шляхом 

впровадження інтенсифікованих енергозберігаючих режимів термообробки. Отримані 

керамічні матеріали (керамогранітні та клінкерні керамічні вироби), характеризуються 

щільноспеченою структурою і високим рівнем фізико-технічних та естетико-споживчих 

властивостей. В результаті проведених досліджень створено керамограніт, який за своїми 

властивостями відповідає вимогам міжнародних стандартів (водопоглинання до 0,5%, міцність 

на стиск більше 200 МПа, морозостійкість більш 100 циклів, зносостійкість 0,007 г/см
2
). 

Розроблені керамічні клінкерні вироби характеризуються  водопоглинанням (0,5-4 %), 

твердістю за шкалою Мооса 5,5-6,0, зносостійкістю, хімічною витривалістю та високими 

показниками механічних властивостей (міцність на стиск 480 МПа, міцність на вигин 80 МПа), 

що задовольняє вимоги європейських стандартів. 

Патентно-, конкурентоспроможні результати: Розробка є конкуренто-спроможною. 

Результати розробки  захищені  патентами України № 20625 (опублікований в бюл.№2 15.02.07 

р) та № 27360 (опублікований в бюл. № 17 25.10.07 р.)  та позитивним рішенням на видачу патенту 

(заявка № u 200707132 від 25.06.2007).  

Порівняння зі світовими аналогами:  За рівнем технологічних, експлуатаційних та 

декоративних властивостей розроблені матеріали знаходяться на рівні світових вимог, а за 

деякими показниками перевищують властивості існуючих промислових аналогів. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Впровадження розроблених складів та технологічних 

параметрів виробництва керамограніту та керамічних клінкерних виробів дозволить зменшити 

собівартість виробів приблизно на 50-60 % за рахунок заміни імпортної сировини на відходи 

каменездобичі кварц-польовошпатового складу, зменшити енергоємність виробництва за 

рахунок суттєвого скорочення циклу термообробки. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: Підприємста керамічної галузі, що спеціалізуються на 

випуску архітектурно-фасадної та тонкої будівельної кераміки.  

Стан готовності розробки: Проведено практичну перевірку розроблених матеріалів у 

лабораторних та лабораторно-промислових умовах. Окремі завершені розробки неодноразово 

проходили дослідно-промислові випробування на ЗАТ з іноземними інвестиціями “СБК”(м. 

Харків) та ЗАТ "Харківський плитковий завод". Найближчим часом передбачаються дослідно-

промислові випробування в умовах ТзОВ «Західбудіндустрія». 

Результати впровадження: Використання розробок на ЗАТ “СБК” дозволили 

підвищити випуск продукції вищої якості з 30 до 95 %, скоротити технологічні енерговитрати 

на 15 %. За результатами розробок керамічних мас та технологічних параметрів виробництва 

спроектовано, побудовано та в кінці 2008 року планується пуск заводу в м. Краматорськ 

Донецької області, на якому буде впроваджено  розроблену технологію архітектурно-

личкувальних матеріалів та клінкерних виробів. 
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Сенсорна установка для аналізу видихуваного газу 

(Наноструктурна клінічна діагностика) 

 

Автори: доц. Поспєлов О.П., с.н.с. Александров Ю.Л., проф. Байрачний Б.И., с.н.с. 

Камарчук Г.В., с.н.с. Кущ Є.Г., пров. спец. Заїка О.С.  

Основні характеристики, суть розробки: Спільно з ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН 

України й  Інституту охорони здоров'я дітей і підлітків. Теоретично обґрунтована і 

експериментально доведена авторами наявність ефекту підвищеної газової чутливості 

нанорозмірних точкових контактів. Вперше розроблені й використані точково-контактні газові 

сенсори, що забезпечують диференціальний аналіз газових сумішей, видихуваних людиною. 

Унікальні характеристики точкових контактів обумовлені їхніми розмірами, структурою й 

фізико-хімічними властивостями. На кафедрі технічної електрохімії НТУ «ХПІ» одержанні 

нанорозмірні точкові контакти в локалізованому електричному полі. На базі сполуки 7, 7', 8, 8' - 

тетрацианохінодиметан (TCNQ) створена так звана мезоскопічна точково-контактна 

мультиструктура. Сенсорні властивості точкових контактів у такій структурі  багаторазово 

підсилюються, при цьому з'являється можливість селективного аналізу складних газових 

сумішей. Додаткове підвищення специфічності відгуку газочутливої наноструктур обумовлено 

надмолекулярною будовою використаної солі TCNQ.    

Сенсорні властивості мезоскопічної точково-контактної мультиструктури реалізовані в 

спеціально розробленому активному твердотільному газовому сенсорі з внутрішнім джерелом 

енергії, отриманим шляхом спрямованого електрохімічного синтезу. Вихідний сигнал сенсора 

обробляється за допомогою спеціально розробленого авторами програмного продукту, в основу 

якого покладено принципи кластерного й кореляційного аналізу.  

Порівняння із світовими аналогами: Прилади та вимірювальні  для пристрої для 

аналізу газових сумішей.  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації: Використання розробки забезпечує можливість широкого впровадження нового 

ефективного методу медичної діагностики. До переваг запропонованого методу діагностики 

належать його неінвазивність, оперативність і можливість виявляти захворювання на ранніх 

стадіях їхнього розвитку. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: Результати розробки можуть бути реалізовані  у науково-

дослідних та лікувальних медичних закладах. 

Стан готовності розробки: Основні науково-технологічні елементи розробки захищені 

патентами України. Доведено можливість раннього виявлення виразків шлунково-кишкового 

тракту. В теперішній час тривають подальші роботи з випробувань розроблених сенсорів в 

клінічних умовах з метою розширення спектру захворювань, які діагностуються. 

Результати впровадження: Розробка проходить клінічні випробування у Інституті 

охорони здоров'я дітей і підлітків (м. Харків).  
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Спосіб вилучення металів з ванн уловлювання гальванічних ліній у вигляді 

мультишарового Cu/Ni покриття 

 

Автори: д.т.н., проф. Байрачний Б.І., к.т.н., с.н.с. Трубнікова Л.В. 

Основні характеристики, суть розробки: Для зниження навантаження на очисні 

спорудження гальванічних цехів пропонується локальна схема очистки промивних вод після 

осадження мідних и нікелевих шарів з сірчанокислих електролітів гальванічних ліній захисно-

декоративних покрить сталевих виробів. Нанотехнологія нанесення мультишарових Cu/Ni 

покрить є операцією електроекстракції міді і нікелю з суміщеної ванни уловлювання. 

Мультишарове Cu/Ni покриття має міцне зчеплення зі сталевою основою і безпористе при 

товщині 1,5-2 мкм. Осадження якісного покриття забезпечується введенням в ванну 

уловлювання додаткових речовин і стабілізацією параметрів електролізу. Стабілізація 

параметрів електролізу забезпечується як підбором складу ванни уловлювання, схеми 

промивки, так і тім, що при зміні кількості виробів, що оброблюються в лінії, у випадку 

електроекстракції металів на поверхні цих виробів, пропорційно змінюється як винос і внос 

іонів металів деталями в ванну уловлювання, так і кількість металу, що вилучається 

електролізом.   

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Патент № 79556 одержав золоту медаль 

ІІІ Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час», що проводився у 

м.Севастополі, 27-29 вересня 2007 року. 

Порівняння із світовими аналогами:  В світової практиці використовується вилучення 

металів з промивних вод, у тому числі і з ванн уловлювання лише у вигляді суміші металів з 

гідроксидами, що потребує додаткової переробки. В даному винаході вперше пропонується 

використання суміщеної системи промивки після осадження мідних и нікелевих шарів з 

сірчанокислих електролітів гальванічних ліній нанесення захисно-декоративних покрить 

сталевих виробів для реалізації нанотехнології нанесення мультишарових Cu/Ni покрить в 

якості операції електроекстракції міді і нікелю з суміщеної ванни уловлювання.  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Переваги способу є у тому, що очистка від іонів металів 

промивних вод після ванн міднення і нікелювання стимулюється не тільки вилученням міді і 

нікелю, але і їх утилізацією в лінії з поліпшенням якості виробів. Витрати на зниження 

екологічної небезпеки гальванічної лінії окупаються протягом 1-1,5 років за рахунок 

виключення пірофосфатної або ціаністої ванни міднення, зменшення кількості ванн промивки, 

зниження на 20-30 % витрат мідних анодів та в 2-10 разів (в залежності від типу схеми 

промивки) витрат води на промивку і поліпшення якості виробів. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: Підприємства металооброблюючої промисловості, де 

використовується гальванічне захисно-декоративне покриття сталевих деталей нікелем з 

підшаром міді.   

Стан готовності розробок: Готова до промислового використання на конкретному 

підприємстві після дослідно-промислового випробування на цьому підприємстві. 

Результати впровадження: Пройшла лабораторні іспити протягом 3 міс. 
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Керамічна маса, що екранує електромагнітні випромінювання  

 

Автори: проф., д.т.н. Лісачук Г.В., к.т.н. Кривобок Р.В., с.н.с. к.т.н. Князєв В.В.,  

с.н.с., к.т.н. Білостоцька Л.О., с.н.с. Трусова Ю.Д., н.с. Павлова Л.В. 

Основні характеристики, суть розробки: Розроблено технологію одержання 

керамічних личкувальних матеріалів з однієї сторони здатних захищати біологічні та технічні 

об’єкти від негативної дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, а з 

другої яким притаманні високі фізико-механічні та експлуатаційні властивості. Визначено, що в 

умовах швидкісного режиму випалу для отримання електропровідної композиційної кераміки 

необхідно використовувати електропровідну домішку – карбід кремнію. Доведено, що 

використання електропровідної домішки дозволяє одержати електропровідні керамічні 

композиційні матеріали, які за значенням питомого об’ємного опору (ρv = 8,84·10
5
 Ом·м) 

відносяться до класу напівпровідників із збереженням фізико-механічних та експлуатаційних 

властивостей на рівні стандарту (ГОСТ 6141-91) – усадка  - 0,35-0,45 %, водопоглинання – 14,9-

15,2 %, ТКЛР – 6,3-6,7∙10
-6

 град
-1

, міцність на вигин - 21-22 МПа. При цьому кераміка має 

захисні властивості від дії електромагнітного випромінювання - коефіцієнт екранного 

затухання 10-27 дБ (при частоті 50 Гц-1200 МГц). 

Патентно-, конкурентоспроможні результати: Розробка є конкурентоспроможною. 

Склади керамічних мас та покриттів захищені патентами України № 17254, № 18322, № 20317, 

№ 25888,  №27297.  

Порівняння зі світовими аналогами: Новий вид кераміки є унікальними як за 

ефективністю, так і за технологією виробництва. На даний час не існує вітчизняних та світових 

аналогів керамічних матеріалів такого типу. Вони містять в собі комплекс фізико-механічних та 

експлуатаційних властивостей, що притаманні  личкувальній  кераміки й знаходяться на рівні 

показників кращих зарубіжних аналогів.  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Впровадження розроблених складів та технології 

виготовлення керамічних матеріалів дозволяє: 

 одержати довговічний та екологічно чистий конструктивний матеріал; 

 відмовитися від імпорту спеціальних захисних матеріалів; 

 зменшити витрати на захисне личкування; 

 використати для отримання розроблених композитів вітчизняні сировинні матеріали. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: Розроблені керамічні матеріали можуть бути одержані за 

сучасними технологіями з використанням режимів швидкісної термообробки на діючому 

обладнанні підприємств керамічної галузі. Такі матеріали можуть знайти своє застосування в 

якості конструктивних та захисних елементів в хімічній, радіоелектронній та електротехнічній 

галузях промисловості. 

Стан готовності розробки: Розробка пройшла випробування у серійному виробництві 

на ЗАТ "Харківський плитковий завод" та проведені натурні випробування у високовольтному 

залі НІПКІ "Молнія". 

Результати впровадження: Розроблена електропровідна кераміка дозволила знизити 

дію ЕМВ в діапазоні частот 50 Гц – 1200 МГц у середньому на 20 дБ. Внаслідок чого 

збільшилась надійність зниження рівня електромагнітного поля в приміщенні у відповідності з 

вимогами ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению контроля». Економічний ефект від заміни 1 м
2 

 

фарби Тіколак-ЕМВ на розроблену електропровідну композиційну  кераміку складає 9,02 грн. 

 

Адреса: 61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21, НТУ «ХПІ». 
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Покривний флюс для захисту олов’яних бронз при плавленні 

 

Автори: проф., д.т.н. Брагіна Л.Л., проф., к.т.н., Соболь Н.П., аспірант, Соболь Ю.О., 

к.т.н., Воронов Г.К., аспірант, Покроєва Я.О. 

Основні характеристики, суть розробки: Найбільш перспективним способом, що 

широко використовується для захисту бронз при плавці від окислення, зменшення втрат 

легуючих елементів сплаву на угар, а також очищення від твердих, нерозчинних в них оксидів 

та інших неметалевих включень, є застосування флюсування. Цей спосіб полягає в обробці 

розплавленого металу сумішшю компонентів, яка утворює при температурах плавки металів 

рідкий захисний покривний шар. 

На базі вітчизняної сировини розроблено безвипальний покривний склофлюс для 

захисту олов’яних бронз при індукційному плавленні, у тому числі зі вторинних матеріалів у 

вигляді стружки та лому. Цей флюс повністю відповідає вимогам щодо значень фізико-

хімічних, теплофізичних показників, ступеня захисної дії, відсутності агресивної дії по 

відношенню до футеровки печі та, на відміну від існуючих захисних флюсів для бронз, 

характеризується екологічністю та недефіцитністю сировинних матеріалів. Використання цього 

флюсу дозволяє знизити втрати металу, що виплавляється, у 5 разів, підвищити строки служби 

плавильних промислових печей у 3-4 рази, поліпшити якість готових виробів,  зменшити втрати 

легуючих компонентів, вирішити питання ресурсо- та енергозбереження в галузі виробництва 

бронз. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Широке впровадження склофлюсу на 

підприємствах, які займаються виплавкою олов’яних бронз, сприятиме отриманню якісних 

зливок та економії сировини. Розроблений флюс захищено патентом: Покривний склофлюс для 

захисту олов’яних бронз при плавленні: Пат. 22889 Україна, МПК (2006) С22 С1/02, С23D5/00; 

Опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5. 

Порівняння зі світовими аналогами: Одержаний склад склофлюсу за комплексом 

характеристик відповідає світовим аналогам таких відомих фірм, як «SCHAFER» (Німеччина), 

«Эвтектика» (Білорусь), «Стройбис-ХХІ» (Росія).  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації полягає в тому, що впровадження розроблених захисних склофлюсів у виробництво 

олов’яних бронз при плавленні сучасним та найбільш розповсюдженим індукційним способом 

дозволить отримати у порівнянні з існуючими флюсами більш дешеві готові вироби з бронзи, 

знизити втрати основного легуючих та компонентів, зменшити енерговитрати за рахунок 

високих теплоізоляційних властивостей склофлюсу та одержати економічний ефект, який 

складає 397,7 грн. на тонну металу.   

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: машинобудування, кольоровій металургії, міністерство 

промислової політики, ОАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов» (АЗОЦМ). 

Стан готовності розробки: Розробка готова до впровадження. 

Існуючі результати впровадження: Розроблений склофлюс пройшов промислове 

випробування на Харківському дослідному ливарному заводі. 

 

Адреса: 61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21, НТУ «ХПІ». 
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Розробка моделі виникнення технологічних похибок процесу лазерної стереолітографії та 

підходів по оптимізації часу прискореного формоутворення виробів на принципах 

генеративних технологій 

 

Автори: д.т.н., проф.Грабченко А.І., д.т.н., проф. Доброскок В.Л. 

Основні характеристики, суть розробки: Виконання досліджень базується на ідеології 

Rapid Prototyping. Виявлено вплив похибок, що виникають у процесі лазерної стереолітографії, 

на точність виготовлення виробів, і проведено їхню систематизацію. Виконано аналіз основних 

механізмів виникнення похибок при пошаровому формоутворенні й дано оцінку ступеня 

впливу аналітичної і технологічної похибок на точність виготовлення і час формоутворення. 

Розглянуто можливість формування деталей шарами різної товщини, виявлені елементи 

похибки формоутворення і проведено їхню параметризацію. На базі отриманої аналітичної 

моделі проведено оцінку можливості оптимізації товщин полімеризованих шарів. Виконано 

порівняльні дослідження побудови тестових деталей зі змінною товщиною шарів, побудованих 

з використанням базових програмних засобів. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Патентним пошуком, у тому числі 

аналізом літературних джерел, не виявлено результатів досліджень в галузі RP-технологій, які б 

дозволили науково обґрунтовано мінімізувати час матеріалізації 3D-CAD моделі, який у свою 

чергу є критерієм собівартості виготовлення виробу. 

Порівняння із світовими аналогами: Параметризацію елементів похибок 

формоутворення виробів за технологією лазерної стереолітографії проведено вперше. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: При практичній реалізації регулювання процесу 

формоутворення методом лазерної стереолітографії виробів, що мають поверхні першого і 

другого порядку. У якості технологічного прийому запропоновано використання шарів 

перемінної товщини з формуванням угрупувань шарів з мінімально можливим кроком. Такий 

прийом дозволяє оптимізувати час виготовлення виробів за критерієм заданої точності та в 

залежності від складності виробу зменшити час формоутворення до 2-8 разів. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: Певний досвід свідчить про затребуваність розробки в 

галузях ВПК, машинобудування, приладобудування.  

Стан готовності розробки: Отримана модель параметризації елементів похибок 

формоутворення виробу за технологією лазерної стереолітографії дозволяє будувати 

реалістичні профілограми й оцінювати можливість оптимізації товщини полімеризованих шарів 

за критерієм заданої точності. 

Існуючі результати впровадження: Результати проведених досліджень використано 

при виконанні замовлень ДП ХМЗ “ФЕД” і підприємства ВАТ “Харківуазсервіс”. 

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі кафедри "Інтегровані 

технології машинобудування" ім. М.Ф. Семко НТУ "ХПІ" при підготовці фахівців за учбовою 

спеціалізацією 7.09.02.02-5 "Інтегровані генеративні технології", у дисциплінах: "Інтегровані 

високі технології", "Робочі процеси високих технологій в машинобудуванні" і "Основи 

генеративних технологій". 
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5. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених 

 

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є найважливішим аспектом формування 

особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації. Студенти мають унікальну 

можливість здобути навички вченого-дослідника у великому науковому центрі, яким є НТУ 

«ХПІ».  

В університеті налагоджена система залучення студентів до наукової та інноваційної 

діяльності. В навчальних планах всіх спеціальностей передбачаються академічні години на 

виконання науково-дослідної роботи студентів. 

Студенти, які навчаються за планами по отриманню кваліфікації магістрів, стовідсотково 

виконують наукові магістерські роботи, студенти, майбутні спеціалісти, на 50% виконують 

науково-дослідні дипломні роботи, 30% бакалаврських робіт також є науковими за своїм 

змістом. Таким чином, щорічно понад 6 тисяч студентів університету залучаються до участі в 

наукових дослідженнях та дослідно-конструкторських розробок. 

Кожного року в університеті організовуються конкурси наукових дипломних робіт 

бакалаврів, спеціалістів і магістрів, переможці яких отримують грошові премії та дипломи. В 

цих конкурсах на протязі року брали участь приблизно 450 студентів. 

На протязі 2007 року близько 300 студентів брали участь у міжнародних, 

республіканських, обласних та міських конкурсах, таких як: 

 IBM Great Minds (м. Цюріх, Швейцарія) 

 Інформатика і кібернетика (м. Вінниця); 

 Приладобудування (м. Харків); 

 Екологія та охорона навколишнього середовища (м. Донецьк); 

 Енергозбереження в системах електропостачання (м. Запоріжжя); 

 Металургія (м. Дніпропетровськ); 

 Хімічна технологія та інженерія (м. Донецьк); 

 Електротехніка (м. Донецьк); 

 Залізничний транспорт і спецтехніка (м. Дніпропетровськ); 

 Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство (м. Харків); 

На Всеукраїнські та міжнародні конкурси було представлено 72 студентських 

наукових роботи. Із цих робіт 35 отримали нагороди. 

В 2007 році для участі в XII міському конкурсі студентських науково-дослідних робіт 

було подано 14 робіт. Головним критерієм оцінки проектів була актуальність і обґрунтованість 

необхідності впровадження в міському господарстві Харкова.  

Переможницею в номінації «Розвиток промисловості та техніки» стала Афоніна Ірина; за 

її участю створена технологія переробки вторинної сировини, що містить цінні 

компоненти(золото, срібло, кольорові метали та ін.).Впровадження цієї технології дозволяє 

вилучати необхідні метали у чистому вигляді, а також вирішується проблема використання 

відходів, що поліпшує екологічну ситуацію в промислових регіонах. 
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Студенти університету спільно з викладачами та аспірантами брали активну участь у 

конференціях. Кафедрою загальної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ» у 2007 році 

проведена VII науково-технічна конференція студентів вищих навчальних закладів міста 

Харкова – «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення». Було 

представлено понад 78 доповідей. Активну участь в роботі конференції взяли студенти 

провідних факультетів НТУ «ХПІ». По результатам роботи конференції були опубліковані тези 

студентських наукових робіт, які для багатьох студентів молодших курсів стали першими 

науковими публікаціями.  

В рамках діяльності Малої академії наук проведено конференцію доуніверситетської 

молоді «Хімія і фізика в сучасних технологіях». 

 

 
Приклади широкого залучення обдарованої студентської молоді до наукових досліджень 

може слугувати робота провідних науковців та викладачів кафедри теоретичної та 

експериментальної фізики. Студентські курсові та дипломні проекти являють собою частину 

реальних досліджень, що виконувались за держбюджетними темами. Студенти кафедри 

прийняли активну участь в VI Всеукраїнському турнірі фізиків в м. Києві. За підсумками 

турніру команда посіла друге місце серед технічних університетів України і одержала диплом 

за кращу командну гру. Студентка Орлова Д.С. (ФТ-12а) нагороджена дипломом за ІІ місце у 

конкурсі студентських наукових робіт в межах міжнародної конференції «Сучасні проблеми 

науки та освіти». За участю студентів фізико-технічного факультету опубліковано 34 тези 

доповідей на міжнародних конференціях: 

 XXII Російська конференція по електронній мікроскопії (EM’2007) (м. 

Чорноголовка); 

 ІІI науково-технічна конференція «Матеріали електронної техніки та сучасні 

інформаційні технології» (м. Кременчуг); 

 Міжнародна конференція «Актуальні проблеми міцності» (м. Бєлгород); 

 19 Міжнародний симпозіум «Тонкі плівки в оптиці і наноелектроніці» (м. Харків); 

 6 Всеукраїнська конференція молодих науковців «Інформаційні технології в освіті, 

науці і техніці» (м. Черкаси); 

 21 Міжнародна школа-семінар «Нові магнітні матеріали мікроелектроніки» (м. 

Москва); 
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 XVIII Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні 

проблеми науки і освіти»(м. Алушта); 

 IV Всеросійська конференція «Фізико-хімічні процеси в конденсованому стані і на 

міжфазних межах» (м. Воронеж); 

 Міжнародна конференція «Сучасні проблеми фізики твердого тіла» (м. Київ) 

Одним з найяскравіших заходів, проведених в регіоні до Дня науки, став який ІІ обласний 

конкурс «Найкращій молодий науковець Харківщини»,проводився з ініціативи 

Харківської обласної державної адміністрації 

 

 
 

За участю Ради проректорів з наукової роботи м. Харкова (голова – проректор з наукової 

роботи НТУ «ХПІ» проф. Марченко А.П.) було сформовано експертні конкурсні комісії за 11 

напрямками наукової діяльності: математика та інформатика; фізика та астрономія; 

електротехніка та енергетика; машинобудування; технічні науки; хімія і біологія; медицина і 

ветеринарія; суспільно-економічні науки; держава і право; гуманітарні науки, архітектура і 

будівництво. На розгляд експертних конкурсних комісій було подано 296 наукових робіт від 

252 учасників конкурсу з 28 вищих навчальних закладів та 44 учасники від 14 наукових установ 

регіону за 11 напрямками, в тому числі від нашого університету на конкурс було подано 39 

робіт за 5 напрямками. В роботі 8 експертних комісій прийняли участь 17 провідних вчених та 

професорів НТУ «ХПІ». Членами організаційного комітету конкурсу та головами експертних 

комісій було відзначено що цього року поліпшена якість робіт молодих учених.  
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За підсумками конкурсу молоді науковці нашого університету отримали: 2 гранти на 

продовження наукових досліджень та 11 персональних комп’ютерів 

Під час проведення днів науки в НТУ «ХПІ» кафедра «Вимірювально-інформаційна 

техніка» підвела підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу робіт студентів у галузі 

«Приладобудування». Ця кафедра на протязі 15 років розглядає наукові досягнення студентів-

бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі всієї України за напрямками підготовки: метрологія та 

вимірювальна техніка, інформаційно-вимірювальні системи, інформаційні технології в 

метрології, медичні прилади і системи, технологія приладобудування, комп’ютерне 

проектування приладів і систем. На конкурс надійшло 30 робіт з 14 вищих навчальних закладів 

України. На підсумковій науково-практичній конференції виступило 10 студентів з 9 вищих 

навчальних закладів. В числі переможців цього конкурсу студентка НТУ «ХПІ» Анна Сущек з 

роботою «Цифровий віртуальний осцилограф»  

Комп’ютерні технології в науці і техніці викликають загальну потребу в перегляді 

організаційних основ підготовки майбутніх спеціалістів. Молоді дослідники повинні мати 

навички роботи як з готовими пакетами прикладних програм, так і з методиками моделювання 

різних процесів. Студенти кафедри «Системи та процеси управління» Асютін О.Д. та Шпаченко 

Н.В. на Всеукраїнському конкурсі «Інформатика і кібернетика» (м. Вінниця) за роботу під 

девізом «ARINC-743A» нагороджені дипломом ІІ ступеня.  

На VI Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатики та 

моделювання» взяли участь 15 студентів та магістрів факультету комп’ютерно-інформаційних 

технологій. На кафедрі інформатики та інтелектуальної власності на протязі року діяв науково- 

методичний семінар «Консолідована інформація», на якому було зроблено 25 докладів 

студентів у руслі отриманого кафедрою гранту фірми IBM на реалізацію проекту «Реалізація 

навчального і методично-учбового курсу по оптимізації програмного забезпечення на базі 

консолідації інформації фірми IBM». На базі кафедри сумісно з компанією «ІНСАРТ» створена 

лабораторія «ІТ Incubator», у якій працюють студенти, магістри, аспіранти та співробітники 

кафедри. Основною метою роботи цієї лабораторії є цілеспрямована підготовка молодих 

спеціалістів для роботи в сучасних компаніях та підприємствах. Студенти університету Тетяна 

Левандовська (КІТ-63) – кафедра інформатики та інтелектуальної власності, та Артем 

Нікульченко (ІФ-53а), стали переможцями престижного міжнародного конкурсу IBM Great 

Minds та візьмуть участь у стажуваннях в Науково-дослідній лабораторії IBM в Цюріху ( 

Швейцарія ). Студент Шишков К. (КІТ-61) за успішну участь у програмі Google Summer of 

Code нагороджений премією Google. 
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Студенти кафедр української, російської мов та прикладної лінгвістики брали участь в 

організації та проведенні роботи секції «Українська мова у світовому аспекті регіональної 

студентської науково-теоретичної конференції «Европейський інтеграційний процес і Україна». 

Науково-дослідні роботи, що виконуються в межах традиційних напрямків кафедри 

«Промислової та біомедичної електроніки», актуальні, бо їх замовниками виступають провідні 

у галузі електроніки та електротехніки підприємства і організації. Студенти ЕМБ факультету 

приймають активну участь у конференціях : 

 Міжнародна технічна конференція «Силова електроніка і енергоефективність» (м. 

Алушта); 

 XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів в 

медицині та біології» (м. Харків); 

 Всеукраїнська науково-технічна конференція «Електротехніка, електроніка і 

мікропроцесорна техніка. Пошук молодих» (м. Донецьк); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Електромеханічні системи, методи 

моделювання і оптимізації» (м. Кременчук); 

 Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого 

електроприводу, теорія і практика» (м. Одеса); 

 Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів» 

(м. Харків); 

 Міжнародна конференція «Методи і прилади неруйнівного контролю» (м. Івано-

Франківськ). 

На Всеукраїнському конкурсі «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод» (м. Дніпродзержинськ) студент Банєв Є.Ф. з роботою «Моделювання процесу 

самозбудження в електромеханічній системі «турбодетандер-асинхронний генератор-інвертор» 

одержав диплом І ступеня. 

На базі НТУ «ХПІ» був проведений Міжнародний студентський форум «Україна – 

Росія». В його роботі  взяли участь близько 800 студентів, понад 100 з них-російські студенти 

та близько 700-студенти вузів Харкова та різних областей України. 

 

 
 

Під час проведення форуму пройшла студентська наукова конференція, учасники якої 

обговорювали проблеми державної молодіжної політики України та Росії на сучасному етапі. В 

секції, де розглядалися питання про роль студентства України та Росії в розвитку та інтеграції 

національних культур йшла мова про формування культури міжнаціонального спілкування, що 

є важливим фактором інтеграції, про роль студентства у збереженні та продовженні традицій 

національних культур. Одна з найважливіших проблем сучасного освітнього простору 
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обговорювалась у секції, яка була присвячена взаємодії студентів України та Росії в умовах 

Болонського процесу. Були розглянуті питання, пов‘язані з практичними кроками вищих 

навчальних закладів двох країн у напрямку формування єдиного європейського освітнього 

простору, залучання студентів до процесу реалізації основних напрямів Болонського процесу в 

усіх сферах професійної діяльності вищих навчальних закладів та участь студентів в 

оцінюванні контролю якості вищої освіти, як одного з обов‘язкових параметрів Болонського 

процесу. Також пролунали доповіді, які були присвячені проблемам студентського 

самоврядування, тенденціям та перспективам його розвитку, низка доповідей була присвячена 

інтеграційним процесам у науково-дослідній діяльності вищих навчальних закладів. 

На базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

була проведена регіональна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів 

«Україна й світ: минуле, сучасне та майбутнє». На конференції, серед майже 340 праць 

студентів та аспірантів, були представлені не тільки реферативні роботи, а й дійсно наукові, 

зроблені на основі серйозних досліджень, вдумливого аналізу проблем. Показово, що з року в 

рік збільшується не тільки кількість учасників конференції, а й розширюються її географічні 

межі. У роботі брали участь студенти та аспіранти Київського національного університету 

культури та мистецтва, Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут», Дніпропетровського національного університету, Донбаського 

державного технічного університету (м. Алчевськ), Бєлгородського державного університету 

(Росія), а також представлені провідні вищі навчальні заклади нашого міста, серед них 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківська державна академія 

дизайну та мистецтв, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 

Харківський банківський інститут УАБС НБУ, Національна юридична академія ім. Я.Мудрого, 

Харківський національний університет внутрішніх справ та інші. Понад 250 доповідачів 

представляли НТУ «ХПІ».  

Студенти факультету інформатики та управління направили на IX Всеукраїнський 

конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді у номінації «Соціальний 

проект» та «Виробництво, сфера послуг і торгівля» 12 робіт. Перше місце зайняла робота 

студентки кафедри стратегічного управління Ірини Карпенко (ІФ-22б) на тему «Створення 

клінінгової компанії». Експертна рада конкурсу відзначила зразковий рівень самого бізнес-

плану і якості його презентації. Студенти Дмитро Джулгаков (ІФ-56а), Артем Нікульченко (ІФ-

53а) та Сергій Луговий (ІФ-53б) представляли НТУ «ХПІ» у півфіналі студентського 

Чемпіонату світу зі спортивного програмування за системою АСМ у Південно-Східному 

європейському регіоні, що проходив у Румунії. 

Протягом 2007 року студенти факультету інформатики та управління приймали участь у 

міжнародних наукових конференціях: VІ Міжнародна конференція «XXI століття: 

альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія» (м. Харків); міжнародна 

конференція «Роль літератури у формуванні гуманітарно-технічної еліти України та Росії» (м. 

Харків); Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні проблеми технічної творчості» 

(Харків – Артемівськ); Студентська конференція з економічної кібернетики (м. Харків); 

Міжнародна наукова конференція «Інформатика і комп’ютерні технології 2007» (м. Донецьк); 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з маркетингу «Молодь опановує 

маркетинг» (м. Київ). 

Регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук-це щорічне представлення студентською науковою молоддю своїх 

наукових робіт на розгляд конкурсній комісії, яка створена Радою ректорів Харківського 

регіону та Головним управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації. В конкурсі 

прийняли участь 29 студентів НТУ «ХПІ». На розгляд експертної комісії з напрямку 

природничі науки подано 1 роботу, з напрямку гуманітарні науки – 10 робіт, технічні науки – 

18 робіт. За підсумками конкурсу студенти нашого університету отримали: 
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1 місце - Соболь Юлія Олегівна, група Н-31-а; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 місце - Херувімова Юлія Василівна, група ЕМБ-41-в. 

 

Експертна комісія також відзначила 7 студентів заохочувальними дипломами. 

На кафедрі ділової англійської мови пройшла міжвузівська студентська конференція 

«Науково-технічний переклад: проблеми та перспективи». В конференції прийняли участь 

близько 100 студентів – з них 30 доповідей. 

В XV Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології, наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-2007» взяли участь 290 студентів НТУ 

«ХПІ». 

На електроенергетичному факультеті кафедрою електроізоляціної та кабельної техніки 

була продовжена дуже цікава та ефективна форма НДРС – конкурс наукових студентських 

робіт, що виконуються по тематиці заводу ЗАТ «Південкабель». За останні 4 роки премії 

отримали 15 студентів, в тому числі 2 студента у 2007 році. 4 студенти кафедри ЕіКТ приймали 

участь в традиційному науково-технічному семінарі «Нові розробки в області електричної 

ізоляції», на якому були представники більшості підприємств та організацій кабельної 

промисловості України. Факультет приймає участь у виконанні міжнародного гранту по 

проекту TEMPUS JEP-251472004 «Створення центрів співробітництва між університетами та 

промисловим сектором». В рамках проекту в 2007 році почала роботу проектна студія 

електроенергетичного факультету, де студенти під керівництвом викладачів виконують реальні 

науково-технічні проекти з напрямку «Електрична частина електростанцій та підстанцій» та 

«Енергозберігаючі технології у сучасному виробництві».Студенти кафедри турбінобудування 
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Кирсанов Д.А. та Іванченко О.М. представили свої доклади на Всеукраїнській науково-

дослідній конференції в м. Донецьку «Механіка рідини і газу».  

Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку 

«Машинознавство» розглянула 43 студентських наукових робіт, що надійшли з 20 вищих 

навчальних закладів. На підсумковій науково-практичній конференції виступили 12 студентів з 

10 вищих навчальних закладів. Студентка інженерно-фізичного факультету Коритко Ю.М. з 

роботою «Розробка програмних засобів для розв‘язання задач повзучості конструктивних 

елементів АЕС» та студентка машинобудівного факультету Пруднікова Н.Л. з роботою 

«Розробка комплекту уніфікованих елементів та вузлів установочно-зажимних приладів 

багатопозиційних агрегатних верстатів»  нагороджені дипломами I ступеня, а студент 

інженерно-фізичного факультету Курілов О.Г. з роботою «Дослідження динамічних та 

статичних характеристик ротора для погружних електродвигунів» одержав диплом III ступеня. 

 Студенти Болотов В.А., Попова С.С. брали участь в ІІІ Міжнародній виставці-конференції 

«Литво-форум-2007» (м. Запоріжжя).На Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з напрямку «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» студенти гр. МТ-

32а Воскобійник О.В. та Кравченко В.В. за роботу «Розробка методу фазового наклепу і 

програмного навантаження для зміцнення сталі 12Х16Н9» нагороджені дипломом ІІ 

ступеня.Доклади студентів кафедри «Металознавства» Протасенко Т., Павлюченко А. та 

Манзюк О. були включені в програму VII Міжнародної міжвузівської науково-технічної 

конференції «Дослідження і розробки в області машинобудування, енергетики і управління» (м. 

Гомель, Білорусія). До Львову їздила студентка Сидоренко Т. на міжнародну конференцію 

студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА-2007, до 

Полтави на міжнародну конференцію «Досягнення науки і техніки» - студентка Костик К. 

На базі НТУ «ХПІ» відбулася VIІ регіональна науково-методична конференція 

«Безпека життєдіяльності». На конференції працювала студентська секція: «Харківщина, 

студентство, екологія», на якій було заслухано 28 доповідей студентів. Після завершення 

доповідей відбулось підведення підсумків роботи конференції та урочисте нагородження 

заохочувальними грамотами за активну роботу у напрямку безпеки життєдіяльності людини. 

Студент Марков Д.Ю. нагороджений дипломом оргкомітету за активну участь в роботі 

конференції. 

Студенти факультету «Інтегровані технології і хімічна техніка» активно приймають участь 

у міжнародних науково-технічних конференціях, конкурсах, виставках. Студентка Рязанцева К. 

(ІТ-22) зайняла перше місце і отримала грамоту за доповідь на третій Всеукраїнській 

студентській науковій конференції «Екологічна безпека довкілля. Проблеми та шляхи 

вирішення» (м. Ужгород). Студент Шестопалов О. (ІТ-22) отримав диплом оргкомітету за 

кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Охорона 

навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» (м. Донецьк). 

Студенти Романовська Д. (ІТ-22), Шестопалов О. (ІТ-22), Козлова О. (ІТ-23), Баглаєнко Д. (ІТ-

22) нагороджені дипломами за активну участь та високий рівень робіт на X Міжнародній 

науково-практичній конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ). Магістр Дудник Н. 

прийняла участь у IV Міжнародній науковій конференції «Молодь у вирішенні регіональних та 

транскордонних проблем екологічної безпеки» (м. Чернівці).  

З метою більшого заохочення студентів до наукової роботи на ІТ-факультеті з ініціативи 

кафедри ХТПЕ засновано постійно діючий міжвузівський науковий семінар «Інтеграційні 

технології і проблеми сталого розвитку регіону». В роботі семінару також приймали участь 

студенти Харківського державного університету будівництва і архітектури. На засіданні були 

представлені 14 докладів студентів і магістрів НТУ «ХПІ» та ХДТУБА. 

Студенти-хіміки нашого університету прийняли активну участь у конкурсах і 

конференціях. Диплом III ступеня одержала студентка Кашук Олена за кращу доповідь на IV 

Міжнародному студентському форумі в місті Бєлгороді «Освіта, наука, виробництво». 
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Студенти Беркута О.В. та Журавський М.С. одержали дипломи учасника конкурсу та дипломи 

лауреатів премії фонду Півінського Ю.Є. (підтримки молодих вчених). За роботу «Дослідження 

способу нанесення покриття сплавом кобальт-вольфрам» на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та охорона навколишнього 

середовища» (м. Донецьк) дипломом I ступеня нагороджена Помошник Лариса (Н-22). Крім 

того, студенти університету приймали участь у наступних наукових конференціях: 

 I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених (м. Київ); 

 Українська науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології 

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» (м. Дніпропетровськ); 

 Міжнародна науково-технічна конференція «Технологія і застосування вогнетривів 

і технічної кераміки в промисловості» (м. Київ); 

 VIII Міжнародна конференція «Обладнання і технології термічної обробки металів 

і сплавів» (м. Харків); 

 Міжнародна конференція «Співробітництво для вирішення проблеми відходів» 

(м. Харків); 

 Науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Європейський 

інтеграційний процес і Україна» (м. Харків); 

 VI Міжнародна науково-технічна конференція по каталізу (м. Київ). 

Студенти факультету технології органічних речовин готували доповіді на такі 

конференції: 

 V Міжнародна науково-практична конференція «Наука і соціальні проблеми 

суспільства: харчування, екологія, демографія» (м. Харків); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Прогресивні техніка та технології 

харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» (м. Харків); 

 Науково-практична конференція «Екологічна безпека держави: стан, проблеми, 

напрямки зміцнення» (м. Харків); 

 Науково-практична конференція «Шлях України до економічної безпеки» (м. 

Харків); 

 VII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань 

хімії (м. Дніпропетровськ); 

 X конференція молодих вчених та студентів-хіміків південного регіону України (м. 

Одеса); 

 IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Біотехнологія. Освіта. Наука. Практика» (м. Харків); 

Студенти та магістри машинобудівного факультету також беруть активну участь у 

конкурсах та конференціях. На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

напрямку «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати» (м. Суми) студент Бочарніков О.М. 

одержав диплом ІІІ ступеня. 

На базі кафедри ДВЗ проведено Всеукраїнську наукову конференцію двигунобудівників, а 

сьогодні вона є співорганізатором Міжнародного конгресу з проблем двигунобудування. 

Магістр Рябов Є.С. (ТМ-61) та інші студенти прийняли активну участь в цій конференції. 

Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки 

«Теплові двигуни» розглянула 32 студентські наукові роботи, що надійшли з 17 вищих 

навчальних закладів. На підсумковій науково-практичній конференції виступили 12 студентів з 

10 вищих навчальних закладів. Студент Кузьменко А.П. (ТМ-41б) з роботою «Удосконалення 

методики прогнозування ресурсної міцності поршнів швидкохідних двигунів» нагороджений 

дипломом І ступеня, а студент Матвєєнко В.В. (ТМ-42б) з роботою «Математична модель 
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електрогідравлічної форсунки системи Common Rail» одержав диплом ІІ ступеня. Доповідь 

студента Бондаренко А. (ТМ-22) слухали на VІ Міжнародному семінарі «Перспективи розвитку 

автомобіле- і тракторобудування» (м. Харків). Наукові розробки студентів нашого університету 

були представлені на виставці «Освіта та кар’єра - 2007», яка проходила в місті Києві і була 

присвячена Дню студента. В експозиції «Науково-дослідна робота студентів» демонструвалось 

10 робіт. Студенти – автори 6 із них нагороджені дипломами і грамотами виставки.  

Студенти-економісти нашого університету реалізують свою активність в конкурсах і 

конференціях з питань економіки. Підтвердженням успіхів є сертифікати, дипломи та грамоти 

за кращі доклади, одержані на конференціях: 

 Міжнародна науково-практична конференція «Оптимум-2007» (м. Харків); 

 IV науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України в 

умовах глобалізації світової економіки» (м. Луцьк); 

 III Міжнародний регіональний науково-практичний семінар «Бренд і його роль в 

реалізації стратегії маркетингу» (м. Харків); 

 IX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Фінансовий і 

банківський менеджмент: досвід та проблеми» (м. Донецьк); 

 VI Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження і оптимізація 

економічних процесів» (м. Харків); 

 Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми міжнародного 

бізнесу і стратегії міжнародного менеджменту» (м. Харків); 

 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та студентів «Проблеми 

розвитку фінансової системи України» (м. Сімферополь); 

 IV Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу» (м. Донецьк); 

 Всеукраїнська студентська конференція «Економіка, менеджмент і маркетинг 

невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи» (м. Ялта); 

 Всеукраїнська наукова-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Маркетинг у третьому тисячолітті» (м. Донецьк); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні процеси та розвиток 

фінансової системи» (м. Харків); 

 Регіональна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів 

«Європейський інтеграційний процес і Україна» (м. Харків); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 

«Перспективи економічного розвитку України в контексті євроінтеграційних 

процесів» (м. Чернівці); 

 VIII Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Економіка і 

маркетинг в XXI сторіччі» (м. Донецьк). 

Студенти прийняли участь в організації Українсько-французької зустрічі з питань 

співробітництва в галузі підготовки спеціалістів з напрямку «Управління людськими 

ресурсами», яка відбулася на кафедрі організації виробництва та управління персоналом. На 

зустрічі обговорювали важливу роль студентства, як основного споживача послуг бізнесу, 

менеджменту, освіти вищої школи. Розглядали можливість створення неформальної 

студентської мережі для розвитку вміння і навичок даної спеціалізації.  

Прагнучи до входження в Європейський освітній простір, наш університет готує 

випускників за багатоступеневою системою, що включає ступінь бакалавра, спеціаліста, 

магістра. Щорічно проводяться конкурси бакалаврських робіт. Цього року в конкурсі прийняли 

участь 118 проектів з 17 факультетів. Конкурсні комісії відзначають актуальність, складність та 

різноманітність задач використання сучасних програмних комплексів та оригінальних програм, 

перспективу на їх практичне використання. В 2007 році відбувся V конкурс випускних 
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кваліфікаційних робіт магістрів. В конкурсі прийняли участь 97 робіт з 16 факультетів. Ці 

випускники оволоділи поглибленими знаннями з обраної спеціальності, навичками 

інноваційного характеру, придбали досвід нових знань у своїй професійній діяльності. До 7 

кращих магістрів університету увійшли: Чернишова К.К. (АП-41а), Соболь Ю.В. (Н-31а), 

Кузьменко А.П. (ТМ-41б), Рабко Л.В. (АП-11б), Теплинська О.М.(АП-11б), Кованев О.Б. (ІФ-

51б), Гаврись П.О. (БФ-21). 

Абсолютним переможцем конкурсу випускних кваліфікаційних робіт магістрів визнано 

Чернишову К.К Актуальность її роботи «Дослідження динамічних характеристик 

вимірювальних каналів» визначається тим, що вона спрямована на розробку нових 

алгоритмічних методів контролю параметрів каналу з‘вязку За результатами досліджень 

опубліковані чотири статті, зроблена доповідь на XV Міжнародній науково-технічній 

конференції MicroCAD-2007. За результатами дослідження був знайдений новий спосіб 

формування тестових сигналів для контролю динамічних характеристик вимірювальних 

каналів,подана заявка на патент України. 

Важливим досягненням нашого університету в цьому році стало отримання 11 

патентів на винаходи, співавторами яких стали студенти.  

Загальне число публікацій за участю студентів у фахових виданнях ВАК України, 

збірниках конференцій та науково-технічних виданнях у 2007 році становить 928 одиниці, з них 

самостійно 476.  

Кількість студентів, зарахованих для виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт 

на протязі 2007 року склало 257 чоловік. 

У Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук, що проводився згідно наказу МОНУ України від 09.11.2006р. 

переможцями стали 14 студентів. 
Щороку кращим студентам університету призначаються за відмінні успіхи в навчанні, 

наукову роботу та громадську діяльність іменні стипендії. У 2007 році студентам НТУ «ХПІ» 

призначені такі іменні стипендії:  

Іменні стипендії Президента України призначені 3 студентам; 

Іменні стипендії Верховної Ради України призначені 4 студентам; 

Іменна стипендія Кабінету Міністрів України призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія Харківської облдержадміністрації призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія імені академіка А.М. Підгорного (заснована Інженерною академією 

України) призначена 1 студенту; 

Іменні стипендії члена асоціації випускників НТУ «ХПІ» А.С. Назарова призначені 8 

студентам енергомашинобудівного факультету університету; 

Іменні стипендії Семко М.Ф. призначені 3 студентам; 

Іменна стипендія академіка Атрощенко В.І. призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія Федерації роботодавців України призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія Асоціації «Скло України» призначена 2 студентам 

Іменні стипендії вченої ради НТУ «ХПІ» призначені 28 студентам університету. 

В рамках міжнародного науково-технічного співробітництва вищих навчальних 

закладів студентами НТУ «ХПІ» Левандовськой Т. та Нікульченко А. отримано 2 стипендії для 

стажування в IBM Research Laboratory, м. Цюріх (Швейцарія), в рамках IBM Academic Initiative. 

Студентка Чернохвостенко К. (ФТ-13а) одержала грант у рамках наукового 

співробітництва між АН Франції (CRNF) та НАН України. 

Шість студентів інженерно-фізичного факультету Коритько Ю., Курилов А., Ольшанський 

С., Галаган Ю., Дерев’янко А., Калугін А. одержували стипендію Л. Ейлера для написання 

дипломних робіт в області ДПМ, Університет М. Лютера (м. Галс, Німеччина). Магістр Гаврись 

П. навчався в Європейському університеті Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, Бранденбург, 

Німеччина) в магістратурі по спеціальності «Фінанси». 
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Діяльність Ради молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» проводиться в тісній 

координації з науково-дослідною частиною університету. 

У 2007 році Радою молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» продовжується випуск 

щорічної збірки наукових праць фахового видання ВАК України – за тематичною серією «Нові 

рішення в сучасних технологіях». Молодими науковцями НТУ «ХПІ», міста Харкова та 

України щорічно подається та опубліковується в середньому статей, що друкуються в трьох 

випусках Вісника загальним обсягом 45 авторських аркуша. 

Щорічно проводиться конференція молодих вчених в рамках міжнародної науково-

практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”. 

В роботі останньої прийняли участь понад 65 чоловік. 

Радою молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» проведені розширені засідання для 

магістрів та аспірантів присвячені проблемам та особливостям оформлення та подання заявок 

на винаходи, особливостям написання наукових статей згідно вимог ВАК України та вимогам 

до оформлення документів по захисту дисертаційної роботи. 

Аспіранти та молоді вчені приймають активну участь в роботі Всеукраїнської 

молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні 

ідеї-наука-виробництво», що проходить з 2001 року під керівництвом Української асоціації 

технологів-машинобудівників на базі Університетів України; Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених; Міжнародній науково-

технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених та інші. 

В 2007 році Радою молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» проведена I  

Університетської  науково-практичної студентської конференції магістрантів НТУ «ХПІ». 

Метою проведення даної конференції було підвищення науково-технічного та науково-

практичного росту магістрантів їх широке залучення до вирішення актуальних задач сучасної 

науки та підвищення ефективності наукових досліджень. В рамках конференції було 

організовано на конференції роботу 16 секцій: В роботі конференції прийняло участь 350 

учасників, та опубліковано 180 тез доповідей. 
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6. Нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

 

В Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” на 

протязі багатьох років продовжується запровадження європейської концепції і моделі 

організації наукової і науково-технічної діяльності, інноваційного розвитку та управління 

знаннями. Ця проблема вирішується у трьох головних напрямках. 

По-перше, шляхом сприяння створенню інституціональних умов, що стимулюють 

суб’єктів фінансової, наукової та промислової діяльності до впровадження інновацій. Це 

сприяння реалізується в рекомендаціях науковців та фахівців університету, які надаються  

Державному департаменту інтелектуальної власності (ДДІВ) Міністерства освіти і науки 

(МОН) України на нарадах, науково-практичних конференціях та семінарах, а також за 

результатами роботи представників університету в робочих групах Національної академії наук 

України,  МОН України,  Міжнародної торговельно-промислової палати України та Харківської 

обласної державної адміністрації. Головні питання формування  інституціональних умов 

стосуються застосування оптимальних фіскальних важелів на суб’єктів інноваційної діяльності 

(податкових пільг, податкових кредитів, прискореної амортизації, цільової підтримки через 

гранти й позики) та спрощення адміністративних заходів щодо створення і діяльності 

інноваційних підприємств. 

По-друге, створення сприятливого середовища в університеті для забезпечення 

ефективних економічних механізмів управління знаннями, підвищення культури комерційного 

використання прав інтелектуальної власності, патентування і ліцензування результатів науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Для цього в університеті розроблена 

структура системи управління знаннями, до якої входять керована ректором рада з інноваційної 

політики і трансферу знань, секція науково-технічної ради з комерціалізації результатів 

НДДКР, центр комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій, творчі 

науково-технічні майстерні та технологічні бізнес-інкубатори кафедр та інших підрозділів 

університету. Результатами роботи системи управління знаннями повинні стати продані ліцензії 

на використання науково-технічних здобутків університетських фахівців, реалізація 

інноваційних проектів в навчальній та науковій діяльності, які забезпечать університету 

комерційні та інші конкурентні переваги, та створення нових спинових малих підприємств на 

базі університету – аж до інноваційних мікропідприємств та феномену “manterprise”(людина – 

підприємство), надання їм стартового венчурного капіталу, інформації про потенційних 

інвесторів, інформації щодо адміністративних та фіскальних пільг, сприяння їхньої взаємодії в 

інноваційній спіралі “університет - інноваційне середовище – виробництво – ринок – 

суспільство – університет - ...”. 

По-третє, розвиток гуманітарного капіталу та формування в суспільстві загальної 

інноваційної культури. Цей напрямок в університеті забезпечено створеною за останні 12 років 

потужною системою підготовки кадрів для сфери інтелектуальної власності України. Ця 

система включає дві спеціальні кафедри “Інформатика та інтелектуальна власність” і 

“Організація виробництва і управління персоналом”, на яких здійснюється підготовка 

спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7(8).000002 – “Інтелектуальна власність”, аспірантуру 

для підготовки науковців вищої кваліфікації з економіки інтелектуальної власності та інновацій 

за спеціальністю “Економіка і управління науково-технічним прогресом”, спецфакультет 

патентознавства Міжгалузевого інституту післядипломної освіти при НТУ “ХПІ”, де 

проводиться підготовка та перепідготовка фахівців для системи інтелектуальної власності 

України, Регіональний центр підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які викладають навчальні дисципліни з 

інтелектуальної власності. Ефективність роботи цієї системи підготовки кадрів можуть 

підтвердити понад 950 студентів та слухачів, які отримали кваліфікацію фахівців з 

інтелектуальної власності в університеті, у тому числі 159 співробітників ДДІВ МОН України 
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та УКРПАТЕНТу, майже четверта частина всіх патентних повірених України, представники 18 

областей та таких індустріальних гігантів як завод “Мотор – Січ”, концерн “Стірол”, завод 

“ФЕД”, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та інші.  

В цьому році університет активно приймав участь у організації наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності, як м. Харкова та і України в цілому, а саме: розробці 

регіональних програм (програма науково-технічного та інноваційного розвитку м. Харкова, 

програма енергозбереження м. Харкова), проводив обговорення нормативних документів з 

Кабінетом Міністрів України, проводив співробітництво з технопарком «Київська політехніка» 

та інш.  

В університеті в 142 навчальних групах та на 24 лекційних потоках 5-го курсу успішно 

проводиться викладання загальної навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність”.  

У цьому році в університеті на кафедрі інформатики та інтелектуальної власності  

почалася друга програма підготовки 40 аспірантів за окремими навчальними дисциплінами 

освітньо-професійної програми спеціальності “Інтелектуальна власність”. 

У 2007 році науковцями кафедри інформатики та інтелектуальної власності і науково-

дослідної лабораторії проблем інтелектуальної власності завершено виконання держбюджетної 

теми М7401 “Дослідження економіко-правових проблем та розробка механізмів підвищення 

ефективності використання інтелектуальної власності при трансфері технологій з університетів 

у промисловості”. За результатами НДР розроблено теоретичні основи у формі моделей 

трансферу технологій та наукові методики запровадження технологічного аудиту результатів 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт щодо ідентифікації 

об'єктів права інтелектуальної власності та визначення їх комерційної привабливості. 

Підготовлений проект методичних рекомендацій з впровадження процедур технологічного 

аудиту та інвентаризації інтелектуальних активів у наукових підрозділах університету. 

Розроблені варіанти листів опиту співробітників наукових підрозділів, схеми варіантів 

виконання технологічного аудиту, проект формуляру технологій. Зібрані та проаналізовані дані, 

пов'язані з формуванням, накопиченням та використанням інтелектуального потенціалу 

наукових підрозділів університету. Розроблені теоретичні засади та методичні рекомендацій з 

оцінки інноваційного потенціалу наукових підрозділів університету. Підготовлений проект 

методичних рекомендацій з оцінки інтелектуального капіталу організацій. Виконано пошук та 

аналіз статистичної інформації і практичного досвіду наукових підрозділів університету в 

галузі трансферу технологій та порівняльний аналіз із світовим досвідом. Розроблено 

рекомендації щодо вдосконалення національної практики передачі інноваційних технологій та 

форм комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності в складі нових технологій. Проведено 

дослідження головних чинників щодо поліпшення комплексу економіко-правових умов, які 

забезпечують підвищення ефективності взаємовідносин “університети – промисловість” в 

рамках Програми співробітництва облдержадміністрації, Національної академії наук України і 

Міністерства освіти і науки України на період до 2010 року. 
У 2006 – 2007 роках Центром комерціалізації інтелектуальної власності і трансферу 

технологій та Центром трансферу технологій  продовжувалася співпраця з фахівцями 

інвестиційно-інноваційної компанії “Imprimatur Capital LTD” (Велика Британія, м. Лондон). Для 

них було розроблено комп’ютерну базу даних інноваційних технологій університету (база 

даних налічує 48 технологій) та велася робота щодо спільного доведення наявних розробок до 

стадій впровадження у дослідне та серійне виробництво.  

В університеті створена база даних інноваційних проектів, спрямованих на суттєве 

зниження енергоємності та ресурсовитратності виробництва (модульна теплоустановка ТS; 

перетворювачі частоти серії ПЧТЕ; автономний біоенергетичний центр для вироблення 

електричної і теплової енергії, а також органічних добрив з відходів сільськогосподарського 

виробництва; технологія виробництва рідких вуглеводнів, моторних палив синтез-газу з 

малометаморфізованого та бурого вугілля; енергоефективна технологія термоінтенсифікації 
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видобутку високов'язкої нафти; технологія виробництва і використання сумішей дизельного 

палива та продуктів переробки ріпакового масла в якості палива для автотракторної техніки; 

пінч технологія та багато інших). 

Слід відзначити, що новою формою організації науково-дослідної роботи університету є 

створення на кафедрі загальної та експериментальної фізик разом з Корпорацією “Техноком” 

дитячої науково-дослідної фізичної лабораторії (вік співробітників лабораторії 7 – 15 років, 

кількість учасників 12 дітей). На протязі 2007 року учасниками лабораторії підготовлені та 

проведені режисирування науково-технічних кінофільмів по таким напрямам: екологія, 

освоєння космічного простору, радіаційна безпека, вулканізм та багато інших.  

Таким чином, заходи з формування та реалізації інноваційної політики, які започатковані 

в університеті, та отримані результати цієї політики свідчать про те, що сьогодні НТУ “ХПІ” є 

одним з лідерів щодо інноваційної розбудови вищої школи України. 
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7. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 

 

НТУ «ХПІ» проводить активну  міжнародну діяльність із закордонними партнерами – 

101  вищими навчальними закладами ( з 54 зарубіжними вузами - партнерами  укладені 

угоди про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності) і фірмами з 30 країн світу , 

такими , наприклад, як Росія, Німеччина, США, Англія, Франція, Бельгія, Іспанія, Австрія, 

Південна Корея, Угорщина, Румунія,  Польща, Італія, Китай, В'єтнам, Індія, Нідерланди, Данія, 

Швеція, Греція та ін. 

Щорічно для проведення спільних наукових досліджень та стажувань за межі України 

виїздить значна кількість працівників та студентів. У 2007 році ця кількість склала 332 

викладачів, наукових співробітників та студентів. 

 

 
 

В 2007 році НТУ “ХПІ” приймав участь у виконанні 16 міжнародних проектів (7 

освітніх проектів та 9 науково-дослідних проектів), в тому числі по програмах : TEMPUS – 4 

проектів, УНТЦ-2 проекти, інші проекти - 10. 

Загальний обсяг фінансування за рахунок коштів іноземних фондів, грантів та 

госпдоговорів склав   2489,3     тис. грн. 

 

Лабораторія фізики напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства на 

протязі 9 років (1999-2007 р.) веде сумісні наукові дослідження з вченими Массачусетського 

технологічного інституту (Кембрідж, США, фізичний факультет, лабораторія проф. 
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Дресселхаус М.С.) по розробці фізичних основ створення низькорозмірних наноструктур на 

основі сполук IV-VI і вісмуту з високою термоелектричною ефективністю  та по дослідженню 

квантових розмірних ефектів в цих структурах. Лабораторія підтримує наукові зв’язки з 

колегами з різних країн по проблемі, що розробляється (Бєларусь, Молдова, Росія, Тайвань, 

США, Франція, Німеччина).  

Лабораторія електронної мікроскопії співробітничає з вченими Мінського інституту 

фізики твердого тіла та напівпровідників АН Білорусі в галузі розробки високоефективних 

плівкових  сонячних елементів на базі плівок CuInSe2. Результати досліджень представляються 

на Міжнародних конференціях. 

Лазерна лабораторія співробітничає з вченими Інституту кристалографії РАН (Москва, 

Росія), Інституту фізики Сибірського відділення РАН (Красноярськ, Росія) та Уральського 

державного економічного університету (Єкатеринбург, Росія) у дослідженні кристалів нового 

класу з незвичайною трансротаційною наноструктурою, яка формується при переході з 

аморфного в кристалічний стан. Результати досліджень представляються на Міжнародних 

конференціях та у спільних публікаціях. 

 Діє тристоронній договір НТУ «ХПІ» - Україна, Вісмарська вища технічна школа – 

Германія, Віденьський Інститут досліджень стану споруд (Австрія) про сумісні дослідження. В 

межах міжнародного договору про наукове співробітництво між  кафедрою технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ “ХПІ”, Вищою технічною школою (м. Вісмар, 

Німеччина), Інститутом діагностики і санування історичних архітектурних пам’яток та споруд 

ім. Е.Дальберга (м. Вісмар, Німеччина) та  науково-дослідним інститутом будівельних 

матеріалів при Австрійському  Інституті  Хімії 
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і Техніки (Відень, Австрія) проводяться спільні дослідження об’єктів, здійснюється обмін 

інформацією щодо сучасних методів досліджень і лабораторного устаткування,  друкуються 

спільні публікації, а також відбуваються взаємні відвідування представників сторін договору. 

За звітний період (2007р.): 

- опублікована 1 стаття із участю співробітників Вищої технічної школи м. Вісмар 

(Німеччина) та Інституту діагностики та санування історичних архітектурних пам’яток і споруд 

ім. Е.Дальберга; 

- видано сумісну монографію, в якій прийняли участь проф. М.І. Рищенко і доц.. 

О.Ю.Федоренко; 

- в грудні колективом кафедри організовано прийом іноземної делегації у складі доктора 

Н.Лісних, а також проведено семінар для наукової спільноти кафедри за матеріалами наукових 

досліджень. 

 У жовтні 2007 року кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ 

«ХПІ» радо приймала почесну гостю з Чехії – професора Технічного університета “Вища 

Баньська школа” м. Острави, спеціаліста вищої кваліфікації – доктора Ітку Под'юклову. Вона 

виступила з доповідями перед студентами, викладачами та науковцями НТУ «ХПІ», 

ознайомила співробітниками кафедри з досягненнями Остравського ТУ в галузі емалювання 

металів та прийняла участь в підготовці спільного українсько-чеського підручника «Сучасні 

технології емалювання металів». Під час перебування пані Под'юклової в НТУ «ХПІ» був 

укладений договір  «Угоду про взаємовигідне співробітництво між НТУ «ХПІ» та VŠB-TUO», 

№ 15 від 29.10.07 яка в теперішній час знаходиться в стані оформлення в Чехії, метою якого є 

розвиток сталих наукових зв’язків та вдосконалення підготовки спеціалістів в Технічному 

університеті Острави та НТУ «ХПІ». Візит доктора Под'юкловой буде сприяти подальшому 

укріпленню контактів між двома найкрупнішими технічними університетами Чеської 

Республіки і України. 

 

Налагоджено плідні зв’язки кафедри технічної електрохімії із зарубіжними дослідними 

закладами і підприємствами: інститутом матеріалів АН Франції (сумісні дослідження 

електрохімічних технологій з лабораторією фізики матеріалів і наноструктур, сумісний патент 

США і 1 статья),  Інcтітутом фізічної хімії Польскої Aкадемії Наук (сумісниа доповідь на 

конференції), Центральним електрохімічним дослідницьким інститутом, Карайкуді (Індія, 

подано до розгляду сумісний проект по удосконаленню способів електроосадження захисних 

покрить), Конденсаторним заводом,  Хайфа ( Ізраіль, 11 сумісних публікацій по дослідженню 

металоксидних систем). 

 

 В 2007р. співробітники кафедри інформатики та інтелектуальної власності 

виконували роботу в рамках гранту фірми IBM Faculty Award на реалізацію  проекту 

«Implementation of educational and methodical teaching course on IBM information integration 

concept and the research and development of the measurement, modeling and management approach 

for software development processes optimization», який було отримано в 2006р. 

 Призначення гранту включало впровадження інформації про продукти фірми IBM в 

навчально-методичний процес і науково-прикладні дослідження у напрямі оптимізації процесів 

розробки програмного забезпечення. 

 В рамках виконання гранту підготовлені навчально-методичні матеріали для курсу 

«Інформаційні технології консолідованої інформації», розроблена програма курсу, лабораторні 

роботи, зданий у видавництво навчальний посібник з грифом МОН України «Технології і 

засобу консолідації інформації». В курсі (і, відповідно в навчальному посібнику) 

класифікуються завдання консолідації і приводиться огляд і аналіз архітектури і технологій, 

вживаних для їх вирішення. 
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 Відповідно до проведеної класифікації розглядаються технології інтелектуального 

ведення бізнесу на основі баз банних, використання розподілених сховищ даних і управління 

ними, управління контентом (неструктурованою інформацією і складові комплексного завдання 

інтеграції інформації:  інтеграція прикладів; інтеграція процесів; інтеграція даних; 

інтеграція робочих місць; інтеграція ресурсів; інтеграція інфраструктури. 

 Дані технології базуються на відкритих стандартах і в значній мірі є незалежними. 

Приклади реалізації технологій базуються на всіх основних лінійках програмних продуктів 

фірми IBM (DB2, WebSphere. Rational, Tivoli, Lotus), а також на продуктах співтовариств 

Відкритих кодів (Linux, Eclipse, Apache, Open Grid Forum і ін.). 

 У науково-практичній діяльності були виконані роботи по розробці підходів до 

моделювання, управління і зміни продуктивності процесів розробки програмного забезпечення. 

Пропонується архітектура систем, заснована на 

• інтеграції систем управління з різними середовищами розробки 

• інтеграції систем управління з іншими прикладами і системами 

• використання клієнт-серверного підходу і сервісно-орієнтованих 

• архітектури. 

 В рамках цієї архітектури розглядаються проблеми збору, зберігання і аналізу 

статистичних параметрів процесу розробки програмного забезпечення, оцінки їх впливу на 

ефективність процесу, їх оптимізації і формування аналітичних звітів на основі математичного і 

імітаційного моделювання процесів розробки. Вказані процеси розглядаються як бізнес - 

процеси прикладної галузі, і для їх аналізу і управління ними застосовуються відповідні засоби 

і інструменти фірми IBM (Rational Business Modeller і т.п.). Також розроблений ряд моделей і 

оригінальних прикладів, що інтегруються з інструментарієм IBM і реалізовують додаткові 

можливості управління і оптимізації. 

 

НДПКІ «Молнія» разом з АНТК «Антонов» та Інститутом матеріалознавства ім. 

Францевича (Київ) виконує роботи в інтересах корпорації „Боїнг” з розробки системи захисту 

для нового покоління літаків  від удару блискавки в  крила та  конструкції паливного бака, 

виготовлених  із композиційних матеріалів. 

 

 

 
 

 
 

Загальний вигляд пошкодження  

Ø100мм композиційної обшивки 

літального апарату, яка викликана 

дією імпульсної компоненти струму 

блискавки амплітудою 212 кА з 

інтегралом дії 2,1∙10
6
 А

2
∙с. 

Загальний вигляд генератора 

імпульсної компоненти струму 

блискавки на номінальну напругу 

 50 кВ  із номінальною 

накопичувальною енергією 420 

кДж. 
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 Тривають виконання робіт по двом  договорам з ДП Конструкторським бюро „Південне” 

стосовно виконання п. 8 Міждержавної угоди між Україною і Китаєм щодо мирного 

використання космосу в галузі забезпечення електромагнітної стійкості об’єктів ракетно-

космічної техніки. 

В рамках міждержавної російсько-української програми „Циклон” виконано 

випробування бортових систем ракетно-космічної техніки в інтересах Бразилії. 

 

 
 

Кафедра промислова і біомедична електроніка підтримує науково-технічне 

співробітництво з фірмою ЕСТЕЛ (м. Таллінн) в галузі розробки систем керування  ТПЧ; з 

Новосибірським державним технічним університетом в галузі розробки електричного та 

електронного обладнання автомобілів та тракторів; з Магдебурзьким технічним університетом  

(Німеччина) в галузі розробки пристроїв силової електроніки. 

 

На кафедрі міжкультурної комунікації та іноземної мови діють дві міжнародні угоди: 

 Угода між сектором психолінгвістики й теорії комунікації інституту мовознавства РАН, 

кафедрою Міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (Україна) й кафедрою ділової іноземної 

мови та перекладу Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна (Україна) про 

спільне проведення проекту «Міжкультурне вивчення сприйняття образів Росії та України».  
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 Угода між кафедрою загального мовознавства й стилістики Воронежського ДУ та 

кафедрами Педагогіки та психології управління соціальними системами та кафедрою 

Міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» про спільне проведення проекту «Особливості 

російського, українського та французького ділового спілкування (порівняльний аналіз)».  

 Цією кафедрою отримані наступні гранти: 

Грант Центрально - європейського університету на розробку курсу “Гендер в кіберпросторі” 

(Будапешт, Угорщина); 

Грант фонду Карнегі на розробку електронного портфелю викладача курсу вищого навчального 

закладу (CША); 

Грант Британської Ради для участі в літній школі Хорнбі “Застосування веб-технологій у 

викладанні іноземної мови” 

Scholarship of Learning and Teaching by Carnegie Foundation: Gender Aspects of E-Learning 

(Carnegie Foundation, San-Francisco USA). 

 

На протязі року виконувалось 9 міжнародних госпрозрахункових договорів , обсяг 

фінансування яких у 2007 р. склав   118,2 тис. грн. 

 Прикладом таких договорів може слугувати договір між НТУ «ХПІ»та Інститутом ім. 

Пастера, Корея, «Розробка конструкції та виготовлення магнітної системи для сепарації  

біологічних частинок». 
 В основу розробки покладено відкритий в попередніх дослідженнях ефект , що полягає у 

виникненні сильних і неоднорідних магнітних полів у системах високоанізотропних постійних 

магнітів. Це дозволяє створювати ефективні  системи для магнітної сепарації. Одна з систем 

такого типу розроблена в даній роботі. Проведені розрахунки магнітної системи, її 

конструювання , виготовлено  і випробувано 2 зразки такої системи. Зразки передано 
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замовнику. Випробування  зразків в реальних умовах в інституті  ім. Пастера довело високу 

ефективність сепараторів та їх придатність для сепарації біологічних частинок. 

 

На протязі року виконувалось 9 міжнародних госпрозрахункових договорів , обсяг 

фінансування яких у 2007р. склав   118,2 тис. грн. 

 Прикладом таких договорів може слугувати договір між НТУ «ХПІ»та Інститутом ім. 

Пастера, Корея, «Розробка конструкції та виготовлення магнітної системи для сепарації  

біологічних частинок». 
 В основу розробки покладено відкритий в попередніх дослідженнях ефект , що полягає у 

виникненні сильних і неоднорідних магнітних полів у системах високоанізотропних постійних 

магнітів. Це дозволяє створювати ефективні  системи для магнітної сепарації. Одна з систем 

такого типу розроблена в даній роботі. Проведені розрахунки магнітної системи, її 

конструювання , виготовлено  і випробувано 2 зразки такої системи. Зразки передано 

замовнику. Випробування  зразків в реальних умовах в інституті  ім. Пастера довело високу 

ефективність сепараторів та їх придатність для сепарації біологічних частинок. 

 

 По договору між НТУ «ХПІ» та ТОВ «Стройіндустрія», м. Москва, Російська Федерація, 

«Розробка математичних моделей і методів оптимального планування і оперативно-

диспетчерського управління гідроенергетичними системами». Одержані такі наукові 

результати:  Аналітичний огляд методів побудови математичних і імітаційних моделей 

крупних гідроенергетичних систем і формалізації завдань оптимального планування роботи і 

оперативного управління; vатематичні моделі, що описують системну динаміку крупних 

гідроенергетичних комплексів з урахуванням технологічних і гідрологічних обмежень а також 

чинників невизначеності; vатематичні методи і алгоритми оптимального планування роботи 

гідроенергетичних систем; vатематичні методи і алгоритми оптимального оперативного 

диспетчерського управління гідроенергетичними системами; проведено комп'ютерне 

моделювання алгоритмів оптимального планування і оперативного управління 

гідроенергетичними системами і дослідження розроблених алгоритмів методами 

обчислювального експерименту. 

 Результати науково-дослідної роботи впроваджені на підприємстві замовника при 

розробці проектів автоматизації перспективних гідроенергетичних систем 

 

 За договором між НТУ «ХПІ» та СПОО «Техноенергокомплект» (Таджикистан) 

«Соціально-філософський аналіз взаємодії між Україною і Республікою Таджикистан» в 

2007 році виконано два етапи роботи:  зібрано і проаналізовано  вихідну інформацію про стан 

співпраці України і Республіки Таджикистан;  виконано соціально-філософський аналіз 

взаємодії між Україною і Республікою Таджикистан. 

 За результатами виконання роботи опубліковано 6 наукових статей, в тому числі в 

«Известиях Академии наук Республики Таджикистан». 

 Теоретичне значення результатів полягає у поглибленні уявлення про транзитивні 

суспільства і співпрацю між ними в соціально-економічній і духовно-культурній сфері. 

 Практична цінність результатів полягає у розробці методології співпраці та 

рекомендацій для фірм і підприємств, що беруть в ній участь. 
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8. Інформація про заходи, що здійснювались спільно з науковими установами НАН 

України та галузевих академій, з підприємствами 

 

8.1. Співробітництво з науковими установами НАН України та інших академій 

 

Одним із стратегічних напрямів діяльності НТУ „ХПІ” є науково-технічна співпраця з 

установами Національної академії наук України. Ця співпраця може, наприклад, ілюструватися 

наступними даними: щорічно 30-40 викладачів університету проходять стажування в інститутах 

НАН України; 15-30 наукових проектів виконуються спільно з установами НАН України ; 25  

науковців НАН України є членами спеціалізованих рад  НТУ «ХПІ» по захистам дисертацій;80  

науковців НАН України приймають участь в навчальному процесі; 40% магістрів виконують 

наукові дослідження з використанням лабораторного обладнання інститутів НАН України; 

науковці університету щорічно захищають 12-15 докторських і 50-60 кандидатських 

дисертацій, із них 30% захищаються в спецрадах НАН України. 

На базі інститутів НАН України університетом створено 6 філій кафедр, де здійснюється 

практична підготовка студентів і магістрів, виконуються наукові дослідження магістрів, 

аспірантів і докторантів, проводяться НДР з приоритетних напрямів розвитку науки і техніки, 

виконуються спільні наукові дослідження за міжнародними грантами.  

Філії кафедр НТУ „ХПІ” створені при Національному науковому центрі “Харківський 

фізико-технічний інститут” НАН України (3 філії) – кафедр фізики металів та напівпровідників, 

інженерної електрофізики і парогенераторобудування; при Інституті проблем 

машинобудування ім. Підгорного НАН України (1 філія) – кафедри динаміки та міцності 

машин; при Інституті низьких температур ім. Вєркіна НАН України (2 філії) –  кафедр 

кріофізики та фізики металів та напівпровідників. 

Університетом спільно з Інститутом проблем машинобудування  ім. А.М.Підгорного 

НАН України створена кафедра, яка веде підготовку фахівців з напрямку „гідрогазодинаміка”. 

До практичної підготовки студентів залучені викладачі НТУ „ХПІ” та науковці інституту.  

 

НТУ „ХПІ” входить до регіонального Академічного освітньо-наукового комплексу  

„Ресурс” (АНОК „Ресурс”), головним завданням якого забезпечення єдності наукової і 

освітньої діяльності, розвитку науки та підвищення якості освіти, спільне використання  

наукового обладнання ВНЗ та установ НАНУ для підготовки спеціалістів, магістрів та фахівців 

високої кваліфікації. Цей комплекс поєднує науково-технічний потенціал Інституту проблем 

машинобудування  ім. Підгорного НАН України , Національного наукового центру „ХФТІ” та 

восьми провідних ВНЗ м. Харкова , в тому числі НТУ „ХПІ”. Одним із приоритетних завдань 

АНОК є участь у виконанні програми енергозбереження. Так, напрацьовані та передані до 

Харківської обласної державної адміністрації перелік проектів, які здатні вирішити ряд  

конкретних завдань зменшення енерговитратності виробництва та об’єктів соціальної сфери 

Харківського регіону вже у 2007 році та в наступних роках. 

В складі університету ефективно працює Інститут іоносфери, який має подвійне 

підпорядкування: МОН та НАН України. За своїм науковим напрямом цей інститут та його 

експериментальна база за рейтингом  входять до десятки найбільш вагомих наукових установ 

світу. Його експериментальна база за рішенням КМ України віднесена до таких що мають 

статус „Національне надбання держави”. Співробітники кафедри радіоелектроніки,  в рамках 

виконання держбюджетних тем, присвячених   дослідженню іоносферних  процесів, проводять  

спільні  експериментальні дослідження нижньої частини області іоносфери разом із 

співробітниками Радіоастрономічного інституту НАН України (м. Харків), беруть участь у 

роботі наукової ради з проблем „Іоносфера” при Відділенні фізики і астрономії НАН 

України. На базі Інституту іоносфери студенти і магістри університету проходять практичну 

підготовку, аспіранти і докторанти виконують наукові дослідження, виконуються НДР з 
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приоритетних напрямів науки і техніки та за міжнародними грантами. Співробітники кафедри 

виконують науково-дослідну роботу за темами Інституту іоносфери. Вони також беруть участь 

в роботі секції "Радіофізичні дослідження іоносфери" Наукової ради з проблеми "Радіофізика 

та НВЧ  електроніка" при Відділенні фізики і астрономії НАН України, а також в наукових 

конференціях та семінарах. 

 

У 2007 році спільно з науковими установами НАН України університет провів 9 

спільних науково-технічних конференцій: 

 

Міжнародна конференція „Перспективи розвитку енергетики, електричного та дизель 

електричного транспорту» (спільно з Інститутом електродинаміки НАН України); 

Науково-технічна конференція “Проблеми якості, довговічності зубчастих передач, 

редукторів, їх деталей та вузлів”.(спільно з Інститутом машин і систем НАН України) 

XVІI міжнародний науково-технічний семінар "Високі технології в машинобудуванні" 

(спільно з Інститутом надтвердих матеріалів та  Інститутом проблем матеріалознавства НАН 

України). 

Науково-технічна конференція з міжнародною участю “Силова електроніка та 

енергоефективність-2007” (СЕЕ-2007) спільно з Інститутом  електродинаміки НАН України та 

Науковою радою НАН України „Наукові основи електроенергетики”, 

Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика” (спільно з Інститутом  електродинаміки НАН України). 

Друга міжнародна конференція «Нелінійна динаміка» (Інститут прикладної механіки 

НАНУ) 

ХV міжнародна науково-технічна конференція «Теорія та практика процесів 

подрібнення, розподілу, змішування та ущільнення матеріалів» (Інститут  геотехнічної 

Механіки ім. Полякова НАНУ, М. Дніпропетровськ), 

Науково-технічна конференція «Хімія і технологія жирів» (Український науково-

дослідний інститут олії та жарів УААН) 

12 Науково-технічний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і 

апаратів» (SIEMA 2007) (Інститут електродинаміки НАНУ, Інститут проблем 

машинобудування НАНУ) 

 

Науковці університету проводять наукові дослідження у тісній співпраці з інститутами 

НАН України, серед який відмітимо наступні:  

Інститут  електрозварювання ім.  Є.О Патона 

Інститут електродинаміки 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича 

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова 

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля 

Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного 

Інститут проблем литва 

Інститут сорбції та проблем ендоекології 

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини 

Інститут сцинтиляційних матеріалів  

НТК “Інститут Монокристалів” 

Інститут  напівпровідників  

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний  інститут»  
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Інститут  радіофізики та електроніки ім.  О.Я. Усікова  

Радіоастрономічний інститут 

Фізико-механічний інститут  

Фізико - технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна    

 Інститут загальної і неорганічної хімії 

 Інститут  фізичної хімії  ім. Л. В. Писаржевського 

 Інститут технічної теплофізики 

Основні напрямки спільних наукових досліджень - фундаментальні та прикладні 

проблеми електромагнітного впливу на різні об'єкти  (спільно  з інститутом проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, інститутом електродінамики НАН 

України, Інститутом  радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усікова ); енергозбереження ( 

спільно з Інститутом технічної теплофізики, Інститутом проблем машинобудування ім. 

А.М.Підгорного); фізико-хімічні основи створення каталізаторів та видобутку вуглеводнів 

із надр (спільно з Інститутом фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського , Інститутом проблем 

машинобудування ім. А. М. Підгорного, Інститутом сорбції та проблем ендоекології ); 

створення наноструктурованних плівкових об'єктів як основи елементної бази мікро - та 

нано - електроніки (спільно з Інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна, Інститутом 

радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усікова, Інститутом напівпровідників , Національним 

науковим центром «Харківський фізико-технічний  інститут»); синтез нових органічних 

провідників та вивчення їх фізико-хімічних властивостей (спільно з Національним 

науковий центр «Харківський фізико-технічний  інститут», Інститутом загальної неорганічної 

хімії , Фізико-механічний інститут, Фізико - технічним інститутом низьких температур ім. 

Б.І.Вєркіна); створенню флуоресцентних зондів для медико-біологічних досліджень 

(спільно з Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини ) та ін. 

Наведемо далі деякі приклади науково-технічного співробітництва вчених університету 

з науковими установами НАН України. 

Вченими кафедри загальної та експериментальної фізики разом з ФТІНТ НАН України 

у 2007 році розпочаті дослідження радіаційно-стимульованих реакцій на прикладі модельних 

об’єктів – інертних газів в різних агрегатних станах (газ, вільні кластери, кристали). Показано, 

що опромінювання зразків супроводжується полярізаційно гальмовим випромінюванням. 

Виявлено накопичування зарядів (локалізованих електронів та дірок) в попередньо опромінених 

кристалах. З’ясовано, що нагрів опромінених зразків, або їх опромінення видимих світлом 

стимулює рухливість локалізованих електронів та їх рекомбінацію з малорухомими дірками. 

Останній процес супроводжується десорбцієй фрагментів і екзоелектронною емісією 

електронів. Практична цінність проведених  дослідження в тому, розроблено фундаментальні 

основи технологій виготовлення чутливих та надчутливих датчиків для сучасних виробництв в  

об’єктах нової техніки. 

Кафедра теплотехніки має наукові зв’язки у проведенні досліджень у межах проекту по 

темі "Оптимізація енергоекономічних параметрів систем регенеративного тепловикористання 

високотемпературних установок промислових скловарних печей" на протязі усього терміну її 

виконання приймав участь співробітник ІПМаш НАН України докторант к.т.н, доц. Кошельник 

О.В. У співавторстві з співробітниками ІПМаш НАНУ підготовлено до видання монографію 

„Интегрированные энергосберегающие теплотехнологии в стекольном производстве”, 

автори: Л.Л. Товажнянський, В.М. Кошельник, В.В. Соловей, О.В. Кошельнік, обсяг-630 стор. 

Зміст монографії пов’язаний з науковими результатами окремих етапів цього проекту. 

У межах науково-дослідної лабораторії кафедри теоретичної механіки та відповідно до 

договору про технічне співробітництво з Інститутом фізики твердого тіла, 

матеріалознавства та технологій Національного наукового центру „Харківський фізико-
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технічний інститут” НАН України у 2007 році виконано дослідження за темою „Міцність 

контейнерів-упаковок з активними ядерними відходами АЕС”. Запропоновано модель опису 

контактної пружньо-дисипативної взаємодії в числових експериментах падіння контейнера-

упаковки високоактивних відходів ядерного палива. Створено моделі та розрахункові методи 

для оцінювання короткочасної міцності контейнера-упаковки в стандартних експериментах з 

падіння. Виконано числові дослідження достовірності запропонованих методів на базі 

розрахункового аналізу задач динаміки контейнера-упаковки. За результатами досліджень 

опубліковано наукових праць – 14, у тому числі монографій – 1, публікацій у наукових фахових 

виданнях – 5, тез доповідей наукових та науково-технічних конференцій – 8; зроблено наукових 

доповідей – 9, .у тому числі на наукових та науково-технічних конференціях і симпозіумах – 8, 

на науково-методичному семінарі кафедри – 1. 

У науковій роботі кафедри теоретичної та експериментальної фізики приймають участь 

фізики-теоретики з ФТІНТ НАН України, які працюють на кафедрі за сумісництвом (лауреат 

Держпремії України, док. фіз.-мат. наук Шевченко С.І.) та на умовах погодинної оплати 

(лауреат Держпремії України, док. фіз.-мат. наук Копеліовіч О.І., канд. фіз.-мат. наук 

Калиненко О.М.). Док. фіз.-мат. наук Копеліовіч О.І. підготував та читає факультативний курс 

по сучасним проблемам теоретичної фізики для студентів, що у подальшому будуть виконувати 

теоретичні курсові та дипломні роботи за тематикою ФТІНТ НАН України. Проф. Рогачова О.І. 

була обрана членом-кореспондентом Міжнародної термоелектричної академії 18 липня 

2007 року на загальних зборах Міжнародної Термоелектричної Академії у м. Чернівці. 

 

 
 

У 2007 році науковими співробітниками кафедри фізичного матеріалознавства для 

електроніки та геліоенергетики сумісно з Інститутом Фізики Напівпровідників НАН 

України та з Інститутом Фізики Академії Наук Азербайджану подано проект на конкурс 

українського Науково Технологічного Центру України «Розробка лабораторної технології 

виготовлення гнучких сонячних елементів на основі телуриду кадмію» №4301, який на цей час 

знаходиться на експертизі в Міністерстві Промислової політики. 

Кафедра технології жирів співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом 

олій та жирів Української аграрної академії наук. В звітному році співробітники кафедри 

приймали участь у виконанні науково-дослідних робіт за завданням УААН. Це розробка 

технології екстракції олії етиловим спиртом. 
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В ННЦ ХФТІ НАН України виготовляються такі об’єкти, що досліджуються вченими 

кафедри фізики металів та напівпровідників: швидкозагартовані стрічки з квазікристалічною 

структурою Ti-Zr-Ni і т ін., стрічки Nd-Fe-B, Nd-Fe-C, Sm-Co, що мають аморфну або 

нанокристалічну структуру і в такому стані є високо коерцитивними, а також алмазні та 

алмазоподібрі покриття.. Виготовляються в цьому інституті і плівки гафнію, а також вихідні 

речовини для виготовлення плівок в ХПІ. Започатковані також роботи з використання в ХФТІ 

унікального прискорювача електронів з енергією до 40 МеВ. Здійснюються також дійові 

контакти з розрахунково-теоретичних досліджень в галузі магнетизму. 

У 2007 продовжувались спільні роботи науковців кафедри фізики металів та 

напівпровідників та ФТІНТ НАН України з комплексного опромінення зразків різних 

матеріалів, в тому числі, конденсованих плівок фуллерену та квазікристалів потоками 

електронів, протонів і сонячної радіації, що імітують дію чинників космічного простору. 

Спільні з відділом низькотемпературного магнетизму ФТІНТ дослідження багатошарових 

плівок Co/Cu(111), виготовлених на кафедрі ФМНП. Виявлено багатократне збільшення 

повздовжнього ефекту Керра в магнітному полі при певних товщинах мідних шарів, які 

забезпечують екстремуми обмінного зв’язку між шарами кобальту. Вимірювання при кімнатній 

температурі магнітоопору плівок  вісмуту, виготовлених на кафедрі, за допомогою унікального 

електромагніту з індукцією до 3 Тл у відділі низькотемпературного магнетизму ФТІНТ. 

Використовується унікальна методика наноіндентування, розроблена в Інституті 

надтвердих матеріалів НАНУ, для визначення пружних констант в об’єктах, виготовлених і 

досліджуваних на кафедрі: плівок фуллериту, надтвердих покриттів на основі вольфраму та 

титану, стрічок квазікристалів тощо. 

 

У 2007 році подовжено співпрацю між НТУ “ХПІ”, академічними науковими установами 

і підприємствами в рамках учбово-науково-виробничого об’єднання „Високі технології в 

машинобудуванні”, що створено у листопаді 2003 року за ініціативою кафедри „Інтегровані 

технології машинобудування” ім. М.Ф. Семка за участі Інституту надтвердих матеріалів 

НАН України (м. Київ), ДП „Харківський НДІ технології машинобудування”, ДП Харківський 

машзавод „ФЕД”, ЗАТ „Конструкторсько-технологічне бюро веріфікаційного моделювання і 

підготовки виробництва”, ЗАТ Страхова компанія „Лемма”, АТ „Інститут транскрипції, 

трансляції і реплікації” (м. Харків), Харківського акціонерного комерційного Земельного банку. 

За взаємним вивченням сучасного науково-теоретичного і науково-практичного досвіду, 

підготуванням та розглядом зустрічних пропозицій між кафедрою ІТМ ім. М.Ф. Семка НТУ 

„ХПІ” і ІПМАШ ім. А.М. Підгорного НАН України 20 червня 2007 р. відбулося заключення 

трьохстороннього договору між ДП Науково-виробничий комплекс газотурбобудування „Зоря-

Машпроект”, ІПМАШ ім. А.М. Підгорного та НТУ „ХПІ” про створення НТЦ прогресивних 

технологій з координаційною роллю з боку ІПМАШ ім. А.М. Підгорного. З боку НТУ „ХПІ” по 

кафедрі „Інтегровані технології машинобудування” ім. М.Ф. Семка запропоновано як 

перспективні для реалізації у цьому НТЦ 12 науково-технічних розробок останнього 

п’ятиріччя.  

Роботи кафедри технічної електрохімії координуються тематичними планами інститутів 

НАН України, подаються спільні проекти. Професори кафедри входять в Раду з проблем 

"Електрохімія" і Асоціацію корозіоністів України (кафедра є колективним членом 

Асоціації). Кафедра має наукові зв'язки з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними  

закладами та науковими центрами. Вчені кафедри тісно співробітничає з Інститутом загальної 

і неорганічної хімії НАН України (м.Київ) і Фізико-механічним інститутом (м.Львів) НАН 

України (напрямок – дослідження структури оксідних покрить, 1 сумісна публікація), Фізико-

технічним інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАНУ (м.Харків, спільний проект 

УНТЦ №3268 з лабораторією мікроконтактних вимірювань, 11 сумісних публікацій), НТК 

“Інститут Монокристаллов” НАН України (використовується технологія полірування 
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алюмінієвих сплавів, що розроблена на кафедрі). Науковцями кафедри зроблено 5 доповідей на 

2-х сесіях НАН України з проблем “Неорганічна хімія” та “Електрохімія”.  Кафедра приймала 

активну участь в організації і проведенні осенней сесії НАН України (Алушта, 11-14 вересня, 

2007). Реалізація розробки “Технологія полірування алюмінієвих сплавів Al3003, АД0, АМц–М, 

Д16–Т” для контейнерів, у яких зберігаються монокристали NaJ(Te), CsJ(Te), CsJ(Na), 

спрямована на вирішення науково-технічного завдання, що дозволить зменшити витрати 

матеріалів та енергоносіїв при виготовленні продукції та тим самим зробить її 

конкурентоспроможною на світових ринках. Впроваджено у НТК “Інститут монокристалів” 

НАН України. 

Інтереси наукової школи кафедри парогенераторобудування у напрямку 

удосконалювання технологій проектування та експлуатації об’єктів атомних енергогенеруючих 

комплексів та об’єктивна оцінка необхідності для України нарощування енергетичних 

потужностей на АЕС призвели до відкриття філії кафедри у головному науково-дослідному 

інституті в цієї галузі – Національному науковому центрі “Харківський фізико-технічний 

інститут” (ННЦ «ХФТІ»). Постійна участь провідних наукових співробітників ННЦ „ХФТІ” в 

якості філії у виконанні наукових досліджень кафедри та залучення лабораторної бази цього 

інституту є новою формою організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. В 

наслідок сумісної роботи з ННЦ „ХФТІ” підготовлено до друку у 2007 році підручник 

“Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС” та 

монографія „Математичне моделювання теплових схем енергоблоків ТЕС та АЕС”. 

 

Протягом багатьох років в Інституті проблем машинобудування НАН України 

(ІПМаш, м. Харків) працює філіал кафедри «Динаміка та міцність машин». Провідні 

спеціалісти ІПМаш НАН України залучаються до навчального процесу в НТУ «ХПІ»: читання 

лекцій, керівництво дипломними роботами студентів спеціальності «Динаміка та міцність», 

робота в Державній екзаменаційній комісії. Викладачі кафедри ДММ проходять стажування в 

ІПМаш НАН України. 

 

 
 

Укладено договір про творчу науково-технічну співдружність між НТУ «ХПІ» і ДУ 

«Інститут економіки і прогнозування » НАН України. Предметом цього договору є 

інтеграція академічного і університетського секторів науки шляхом підвищення рівня наукових 

досліджень та рівня якості надання освітніх послуг, формування нових освітніх напрямів. 

Відповідальним за координацію зв’язків від НТУ «ХПІ» призначено зав. кафедрою економіки і 

маркетингу, проф. Яковлєва А.І. 
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Окрім співробітництва з науковими установами НАН України вчені університету мають 

тісні науково-технічні зв’язки з галузевими науково-дослідними та дослідно-

конструкторськими інститутами, в першу чергу з такими провідними галузевими науковими 

закладами як: 

Науково-дослідний та проектний інститут основної хімії 

Національний науковий центр «Інститут метрології» 

Науково-дослідний інститут радіовимірювань 

Український державний вуглехімічний інститут 

Український інститут масел та жирів 

Український науково-дослідний інститут вогнетривів    ім. А.С.Бережного 

Інститут медичної радіології  АМН України ім. С.П.Григор’єва 

Інститут мікробіології та імунології  АМН України ім. І.І. Мечнікова 

Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України 

 

Роботи з цими НДІ ведуться переважно на госпдоговірній основі і присвячені 

вирішенню науково-технічних проблем енергетики, енергозбереження, створенню нових 

хімічних технологій. 

 

В НТУ „ХПІ”  працюють - 29 академіків та членів – кореспондентів  галузевих 

академій таких як, Академія  технологічної кібернетики, Академія вищої школи, Екологічна 

академія, Академія  інженерних наук, Технологічна академія. 

Університетом був укладений договір з Науково-дослідним Інститутом 

Інтелектуальної власності Академії правових наук України. В рамках цієї угоди згідно з 

наказом НТУ "ХПІ" №77-І від 15.02.2005р. було створено міжкафедральну лабораторію 

економіко-правових проблем інтелектуальної власності і трансферу технологій. Метою 

діяльності цієї лабораторії є дослідження шляхів та розробка науково-практичного та 

методологічного інструментарію комерціалізації інтелектуальної власності та інших результатів 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт; забезпечення заходів 

щодо підвищення ефективності використання інтелектуальної власності та супроводження цих 

заходів; розповсюдження знань та надання консалтингових послуг, які пов’язані з наукомістким 

бізнесом та інтелектуальною власністю. 
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8.2. Госпдоговірні науково-дослідні роботи 

 

 В 2007 році НТУ „ХПІ” продовжував розвивати і нарощувати успіхи попередніх 

років у науково-технічному співробітництві з підприємствами, науковими організаціями, 

фірмами і компаніями провідних галузей вітчизняного виробництва. Особлива увага 

приділялась просуванню на ринок наукових розробок, зміцненню взаємовигідних партнерських 

стосунків у науковій і виробничій сферах з зарубіжними партнерами. Обсяг виконаних етапів 

у 2007 році госпдоговірної тематики склав 5592,8 тис. грн. Наукові дослідження 

виконувались на замовлення підприємств Великої Британії, Індії, Італії, Кореї, Німеччини, 

Росії, США, Швейцарії, Данії. 

 

У таблиці наведені дані, які відображають стан госпдоговірної наукової діяльності 

університету за 2007рік: 

 

Підрозділи НТУ“ХПІ” 

Фінансування виконаних у 2007р. робіт 

Кількість 

договорів 

Загальний обсяг 

фінансування 

(тис.грн.) 

Обсяг сплачених 

етапів та робіт 

(тис.грн.) 

Наукові підрозділи 

базового університету 
161 3080,0 2792,8 

НДПКІ “Молнія” 71 1713,0 1884,0 

Фінансування об’єктів 

національного надбання 
2 420,0 420,0 

Міжнародні договори 9 118,2 96,0 

Договори з МОН 7 400,0 400,0 

Усього 250 5731,2 5592,8 

 

В звітному році в університеті виконувалось 250 господарчих договорів із 

загальним обсягом фінансування 5731,2 тис. грн. Більшість з них стали практичним 

продовженням наукових досліджень, створення новітніх технологій та 

конкурентноспроможних розробок за пріоритетними напрямками у розвитку науки і техніки, 

які отримані при виконанні бюджетних науково-дослідних робіт за основними науковими 

напрямами, а також є продовженням подібних договорів, виконаних у попередні роки. 

Тематика госпдоговірних робіт є визначальною для розвитку провідних галузей у народному 

господарстві.  

Практичним продовженням наукових досліджень, стали науково-дослідницькі роботи, 

що виконуються по господарчим договорам на замовлення підприємств різної категорії 

підпорядкованості. Прикладами найбільш ефективних розробок за господарчими договорами 

можуть слугувати наступні: 

На кафедрі автоматики і управління в технічних системах, за замовленням ХК 

«Луганськтепловоз» для дизель-поїзду ДЕЛ-02М відповідно до державної програми «Розвиток 

рейкового рухомого складу соціального призначення для залізничного транспорту і міського 

господарства», подовжувалась робота по створенню дизель-поїзда ДЕЛ-02М (робота відзначена 

Державною премією в галузі науки і техніки за 2004 рік). 

Система КУА-МП-02М керує передачею змінного струму дизель-поїзда, що складається з 

тягового синхронного генератора, двох тягових асинхронних інверторів, навантажених на два 

асинхронних електродвигуни АД-906. Система задає режими роботи дизеля і забезпечує роботу 
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електропередачі в тяговому і гальмовому режимах по оптимальних законах з мінімальними втратами 

в електропередачі і мінімальних пульсаціях моменту на малих швидкостях.  

Система КУА-МП-02М забезпечує:  

- характеристики стабільності потужності електропередачі, регульовані по позиціях 

контролера машиніста, що дозволяють використовувати номінальну потужність тягового генератора 

у всьому діапазоні швидкостей дизель-поїзда, аж до конструкційної (130 км/годину); 

- характеристики обмеження максимального значення електричних параметрів тягових 

асинхронних двигунів, регульованих по позиціях контролера машиніста; 

-  підтримку постійного значення заданого по позиціях контролера машиніста напруги 

тягового генератора і зміна його за законом U/f = сonst у робочому діапазоні частот обертання валу 

дизеля; 

-  характеристики сталості тормозної сили і потужності, регульовані по позиціях контролера 

машиніста, з обмеженням максимальних значень тормозного струму, тормозної сили і магнітного 

потоку тягових асинхронних електродвигунів; 

- регулювання напруги тягового генератора на рівні, необхідному для забезпечення роботи 

электротормоза; 

- ведення реального часу; 

- прийом,  обробка і збереження в енергонезалежній пам'яті інформаційних сигналів від 

систем автоматичного регулювання  електропередачі дизель-поїзда з вказівкою реального часу події. 

КУА-МП-02М побудована на базі мікропроцесорної техніки, виконана за сучасною 

технологією і на сучасній елементній базі. КУА-МП-02М  має вбудовану систему діагностики, що 

дозволяє підвищити надійність системи. КУА-МП-02М  містить розвиту систему інтерфейсів.  

КУА-МП-02М може бути використана для організації автоматичного ведення залізничного 

транспорту з системою економії дизельного пального. А також система може бути використана в 

складі електротрансмісій для інших видів транспорту: важких вантажних автомобілів та інших 

транспортних засобів (гусеничних та колісних). 

Випробування системи КУА-МП-02М у складі дизель-поїзда ДЕЛ-02М та її експлуатація на 

Одеській залізниці підтвердили її високу ефективність та надійність.  
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На кафедрі металознавства та термічної обробки металів у 2007 році вчені працювали 

над роботою вдосконалення та впровадження технології поверхневого загартування вхідних 

кромок робочих лопаток роторів низького тиску парових турбін шляхом нагріву струмом 

високої частоти в умовах ВАТ “Турбоатом”. 

Предметом науково-дослідної роботи є подовження терміну експлуатації робочих 

лопаток парових турбін, ресурс роботи яких не дивлячись на використання різних методів 

протиерозійного захисту, складає на сьогодні  25–40 відсотків від розрахункового. 

Кінцевим науково-практичним результатом є вдосконалення технологічних параметрів 

та обладнання для поверхневого загартування вхідних кромок робочих лопаток роторів 

низького тиску парових турбін шляхом нагріву струмом високої частоти безпосередньо в 

промислових умовах (ВАТ “Турбоатом”). 

Предметом наукового дослідження договору є експериментальне відпрацювання 

режимів поверхневого загартування СВЧ лопаток турбін в умовах ВАТ “Турбоатом”, 

проведення переоснащення, оновлення та наладки обладнання для зміцнення лопаток 

безпосередньо на території промислової зони ВАТ “Турбоатом”, експертиза структури та 

властивостей матеріалу вхідних кромок лопаток після загартування СВЧ, для встановлення їх 

відповідності технічним умовам. 

Основним науковим результатом роботи є виявлення впливу параметрів технологічного 

процесу зміцнення лопаток з нагрівом СВЧ на структуру, фазовий склад і властивості 

загартованої поверхні. Проведена оптимізація цих параметрів стосовно робочих лопаток турбін 

різних типів, показано, що найбільш високими експлуатаційними властивостями та 

конструкційною міцністю володіють лопатки, глибина зміцненого шару на вхідних кромках 

яких складає 0,5–2,0 мм. 

Практичне значення розробки. Проведено вдосконалення технології зміцнення вхідних 

кромок робочих лопаток потужних парових турбін шляхом загартування СВЧ та її 

впровадження в умовах ВАТ “Турбоатом”. Технологія дозволяє проводити поверхневе 

загартування з нагрівом СВЧ вхідних кромок робочих лопаток парових турбін різних типів і 

модифікацій. При цьому ширина зміцненої зони на вхідній кромці може сягати 25–30 мм, 

довжина впродовж пера лопатки – 600–1000 мм. Проведене з використанням оптимальних 

режимів загартування дозволяє підвищити твердість вхідних кромок лопаток до 55–55 HRC і, 

таким чином, суттєво підвищити їх ерозійну стійкість. 

Здобуті науково-технічні результати. Проведенні дослідження показали, що розроблена 

на кафедрі матеріалознавства НТУ “ХПІ” технологія протиерозійного захисту робочих лопаток 

парових турбін має цілу низку суттєвих переваг перед існуючими аналогами, перш за все перед 

електроіскровим зміцненням твердим сплавом Т15К6. 

По-перше результати досліджень свідчать, що ресурс ерозійної стійкості поверхневого 

шару на лопатках після загартування СВЧ в 1,5–2 рази більше, чим шару з електроіскровим 

зміцненням. 

По-друге, створений шляхом загартування з нагрівом СВЧ на вхідних кромках 

поверхневий шар відрізняється специфічною дрібнозернистою структурою з залишковою 

стискуючою напругою, що, як показали експериментальні дослідження, підвищує циклічну 

витривалість матеріалу лопаток в порівнянні наприклад, з електроіскровою обробкою, в 2–3 

рази. 

Втретє, поверхневе загартування СВЧ надає безальтернативну можливість здіснення 

ефективного протиерозійного захисту лопаток турбін, які працюють на першому контурі 

атомних станцій, оскільки в зміцненій нагрівом СВЧ поверхні на відміну від зміцненої 

електроіскровим способом відсутні елементи, що утворюють радіоактивні ізотопи. 

Вчетверте, використання розробленої технології повністю автоматизує процес 

поверхневого зміцнення, що підвищує продуктивність праці на технологічній операції захисту 

лопаток від ерозійного зносу в порівнянні з електроіскровою обробкою в 10–15 разів. 
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Для промислової реалізації технології зміцнення з урахуванням конструкції робочої 

лопатки, яка має складну гвинтоподібну форму і профіль, розроблено також конструкцію 

пристрою, яки включає універсальний санок для проведення поверхневого загартування з 

нагрівом СВЧ непреривно-послідовним методом, та блок індуктора з набором індукторів 

зважаючи на різний тип і розміри лопаток. 

Також на кафедрі протягом звітного періоду виконувався договір про формування 

зносостійких антифрикційних покриттів на алюмінієвих виробах бензонасосів автомобілів. 

Предметом науково-дослідної роботи в 2007 році була оптимізація параметрів МДО-

обробки з метою отримання високих триботехнічних характеристик МДО-покриттів на 

ливарних та деформівних алюмінієвих сплавах. 

 

 
Загальний вигляд МДО-покриття 

 

Дослідження проводились на сплавах Д16 та АЛ25, які використовуються для 

виготовлення деталей бензонасосів автомобілів. 

Оптимізація процесу МДО була спрямована на отримання покриттів з максимальною 

твердістю. Для деталей із сплаву Д16 було досягнуто                МДО-покриття твердістю ~ 

20 000 МПа, а для сплаву АЛ 25 – 10 800 МПа. 

МДО-покриття задовольняють три головні вимоги відносно тертя: 

– мають високу твердість; 

– гарну адгезію з алюмінієвою основою; 

– низьку хімічно-адгезійну взаємодію з багатьма матеріалами, з якими можливий 

контакт при терті. 

Визначення антифрикційних характеристик пар тертя відбувалося по розробленій 

методиці що передбачала зіставлення різних сполук пар тертя  їх ступінчасте навантаження та 

розвантаження під час випробувань. 

Дослідження проводилося у різних середовищах з мастилом (дизельне масло М14В2, 

вода) та без (сухе тертя). Визначення антифрикційних характеристик пар тертя проводилося на 

машині тертя СМЦ-2 по схемі “диск – колодка”. 

Досліджувались антифрикційні характеристики для різних пар тертя. 
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Диском слугували гільзовий чавун, високоміцна сталь 30ХГСН2А після загартування та 

низького відпуску та сплав Д16 з покриттям МДО. 

Колодки були виготовленні зі сплавів Д16 та АЛ25 з покриттям МДО. 

 

 

Дані, отримані на РЕММА-101А для зразка Al25, знімки поперечного переріза 

 

Головні наукові результати: 

1. МДО-покриття на сплавах Д16 та АЛ25 мають низький коефіцієнт тертя та високий 

опір зносу при терті з мастилом fтертя ≤ 0,01, ih покриття = 10
-10

. 

2. Найкращі фрикційні властивості виявлені у парі тертя гільзовий чавун та МДО-

покриття на сплаві АЛ25. Коефіцієнт тертя fтертя ≤ 0,005 при високій зносостійкості та здатності 

витримувати навантаження до 100 МПа. 

3. Встановлено, що низький коефіцієнт тертя реалізується не тільки в умовах 

змащування, але і при терті у воді. 

4. В режимі сухого тертя МДО-покриття на сплавах Д16 та АЛ25 мають коефіцієнт тертя 

в межах 0,1–0,3 при малих питомих навантаженнях до           15 МПа. 

5. Досліджена сумісність пар тертя з алюмінієвих сплавів з                МДО-покриттями. 

Встановлено, що кращі фрикційні властивості мають пари тертя з МДО-покриттями різної 

твердості. Дано пояснення. 

Практичне значення роботи. Виготовлена партія деталей для бензонасосів автомобілів з 

алюмінієвих сплавів Д16 та АЛ25 з МДО-покриттям. 

Деталі пройшли натурні випробування в умовах високих механічних та термічних 

навантажень. Результати випробувань показали що деталі з        МДО-покриттям є 

роботоздатними і дають можливість збільшити термін служби в 2–3 рази. 

Предметом наступної науково-дослідної роботи про загартування СВЧ вхідних кромок 

робочих лопаток 4 і 5 ступенів роторів низького тиску турбіни К-500-65/300 є підвищення 

ерозійної стійкості робочих лопаток потужних парових турбін виробництва ВАТ “Турбоатом” 

шляхом загартування СВЧ їх вхідних кромок, які в процесі експлуатації найбільше піддаються 

ерозійному зносу. 
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Кінцевим науково-практичним результатом є: 

зміцнення промислової партії робочих лопаток турбін К-500-

65/3000 в умовах та на обладнанні кафедри 

матеріалознавства НТУ “ХПІ”. 

Предметом наукового дослідження договору є 

відпрацювання та встановлення оптимальних режимів 

поверхневого загартування з нагрівом СВЧ робочих лопаток 

турбін типу К-500-65/3000 з урахуванням особливостей їх 

конструкції та вимог стандартів підприємства ВАТ 

“Турбоатом”. 

Основним науковим результатом роботи є 

встановлення залежності параметрів нагріву СВЧ від 

конструктивних особливостей лопаток турбін, як то 

бандажного потовщення, монтажної полиці та таке інше. 

Розроблені нові конструкції індукторів, які дозволяють 

враховувати дані особливості під час нагріву СВЧ і 

отримувати високу якість загартованого шару. 

На прохання ВАТ “Турбоатом”, на обладнанні 

університету проведено протиерозійне зміцнення 

промислової партії лопаток 5-тої ступені турбіни К-500-

65/3000 в кількості 416 штук (чотири ряди циліндра низького 

тиску турбіни Смоленської АЕС (Росія)). Економічний ефект від зміцнення даної партії лопаток 

склав 1 700 000 грн. 

 

    
 

Здобуті науково-технічні результати. Підтверджена можливість значного підвищення 

протиерозійної стійкості лопаток турбін шляхом поверхневого загартування вхідних кромок з 

нагріву СВЧ. Показана можливість використання даної технології для ефективного зміцнення 

лопаток турбін різних типів. 

Перехід ВАТ “Турбоатом” на використання технології протиерозійного захисту лопаток 

шляхом поверхневого загартування з нагрівом СВЧ замість електроіскрового зміцнення 
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сплавом Т15К6 може дати економічний ефект близько 6 000 000 грн. тільки для однієї парової 

турбіни К-500-65/3000. Для всіх турбін даного типу, які в даний знаходяться в експлуатації і 

вимагають заміни робочих лопаток останніх ступеней циліндрів низького тиску економічна 

ефективність складатиме більше 110 000 000 грн. Ще більшим економічний ефект може бути 

від впровадження поверхневого зміцнення СВЧ для лопаток більш сучасних і потужних 

парових турбін, які уже знаходяться в експлуатації або будуть виготовлені ВАТ “Турбоатом” і 

іншими аналогічними підприємствами. 

На протязі 2007 року вчені кафедри автоматизації хіміко - технологічних систем і 

екологічного моніторингу розробили робочу документацію програмного забезпечення АСУ 

ТП відділення хімічного очищення води, що реконструюється.  

На підприємстві содової галузі хімічної промисловості України вона проводиться 

уперше і здійснюється шляхом впровадження в умовах діючого виробництва ВАТ «Кримський 

содовий завод». 

Результати роботи дозволять удосконалити систему управління технологічними 

процесами відділення хімводоочистки за рахунок використання сучасних 

багатофункціональних мікропроцесорних контроллерів. Техніка такого рівня надає широкі 

можливості для розробки і реалізації систем контролю і управління, максимально адаптованих 

до умов технологічного процесу у вказаному відділенні.  

У роботі представлені базові алгоритми програмування: уведення-виведення інформаціїї 

з пристроїв зв'язку з об'єктом (ПЗО), функціонування лицьової панелі контроллерів, 

регулювання, статичного і динамічного перетворення та інші.  

Розроблено  програми контролю и регулювання, а також здійснена конфігурація системи 

в повному обсязі для всіх апаратів відділення хімічного очищення води.  

Дано алгоритми контролю й регулювання з обліком технологічних і параметричних змін, 

наведені типові алгоритми функціонування мікропроцесорних пристроїв, їхня характеристика. 

Отримані в ході виконання роботи результати увійшли складовою частиною в робочу 

документацію на АСУ ТП відділення хімічного очищення води ВАТ «Кримський содовий 

завод» що реконструюється.  Це дозволило здійснити заходи щодо включення системи в 

промислову експлуатацію і ефективного її використання в управлінні процесом хімічного 

очищення води  для водопідготовки котельного цеху. 

Заслуговує на увагу госпдоговір вчених кафедри загальної та експериментальної фізики в 

роботі по розвитку оптичних методів вивчення радіаційно-стимульованих перетворень в 

конструкційних матеріалах АЕС. Обґрунтовано доцільність застосування оптичних методів 

металографії для вивчення початкових стадій зародження дефектів в матеріалах, що перебувають під 

впливом опромінення. Проаналізовано радіаційні ефекти, які можуть призводити до втрати 

експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів АЕС, та показана можливість їх 

ідентифікації в результаті спостереження оптичних явищ: періодичного спалаху фаз при обертанні 

досліджуваного зразка довкола осі, поліхроїзму, анізотропії та ін. 

Проведена модернізація методик (спектрально-елепсометричних), які будуть використані для 

досліджень. 

Показано, що в алюмінієвих сплавах внаслідок дії інтенсивного електронного пучка в 

переплавленному шарі утворюються залишкові напруження, які проявляються в поляризованому 

світлі. Розроблено методики обробки металів та сплавів, внаслідок якої відтворюється комплекс 

діючих температурних, механічних та радіаційних чинників, здатних відтворювати механізми 

пошкоджуваності матеріалів ядерних енергетичних установок. Розроблені технічні завдання на 

розробку методів, які відтворюють умови експлуатації, зокрема дії іонізуючих частинок з енергіями, 

що відповідають уламкам поділу в ядерних реакторах на теплових нейтронах та потоків частинок з 

концентраціями енергії, значення якої здатне ініціювати плазмові процеси на поверхні матеріалу. 
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Проведено експерименти з обробки металічних сплавів пучками електронів, іонів та 

плазмовими потоками різних енергетичних діапазонів з метою подальшого виявлення радіаційно-

стимульованої дефектної структури оптичними методами. 

Науковими співробітниками кафедри технології кераміки , вогнетривів , скла та 

емалей у роботі «Удосконалення технології лицьових виробів стінової кераміки на філії ЗАТ з 

іноземними інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка» з метою покращення якісних 

показників продукції» було досліджено можливість використання сировинних матеріалів і 

виробничих шихт ЗАТ «СБК» (м.Харків) для отримання керамічних виробів із щільноспеченою 

структурою. Встановлені оптимальні виробничі шихтові склади і температура випалу виробів 

для досягнення значень їх водопоглинання не вище 6 %. Розроблено склади керамічних мас, в 

яких використано вітчизняну кварц-польовошпатову сировину та лужний каолін як добавки для 

покращення спікання матеріалів. Вивчено властивості керамічних матеріалів, отриманих із 

запропонованих керамічних мас, рекомендовані до промислового впровадження при отриманні 

клінкерної цегли коричневого і жовтого кольору з водопоглинанням в межах 0,85-4,0% та 

значенням межі міцності на стиск 532-868 МПа 

Розробка впроваджена у виробництво на Харківській філії ЗАТ з іноземними 

інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка». 

Наступна робота в дослідженні можливостей використання відходів вуглезбагачення 

Донецького регіону в технології стінової та лицьової будівельної кераміки. 

Досліджено хіміко-мінералогічний склад і кераміко-технологічні властивості відходів 

вуглезбагачення Чумаківської ЦЗФ. Встановлено випальні властивості та експлуатаційні 

характеристики зазначених відходів і сумішей на їх основі, а також залежності властивостей 

керамічних матеріалів від дисперсності вихідної сировини. 

Впровадження у виробництво планується після закінчення модернізації цегельного 

заводу в м.Хоролі Полтавської області. 

Також на кафедрі проводились дослідження глинистої сировини та розробка складів 

керамічних мас для отримання архітектурно-фасадних лицьових і клінкерних виробів 

будівельної кераміки. 

Визначено хіміко-мінералогічний склад та досліджено кераміко-технологічні властивості 

глинистої сировини Краматорського, Райського та Донського родовищ Донецької області. 

Визначена придатність окремих ділянок родовищ до використання в якості основної сировини у 

виробництві лицьової та клінкерної цегли. Вивчено флюсуючу здатність кварц-

польовошпатових пісків трьох різних кар’єрів. Розроблено склади лицьової та клінкерної цегли 

широкої кольорової гами з використанням матеріалів. 

Впровадження у виробництво – планується після запуску виробництва на Краматорському 

заводі будівельних матеріалів корпорації «Євротон» у 2008 р. 

На кафедрі промислової і біомедичної електроніки було виконано науково-технічні 

роботи по розробці методики тестування силових електронних модулів. 

В ході виконання роботи була розроблена методика визначення ряду характеризуючих 

параметрів силових напівпровідникових IGBT - транзисторів та зворотних діодів, що входять 

до складу силових електронних модулів типу SKiiP 24AC126V1 або SKiiP 25AC126V1 

виробнитства фірми Semicron. 

Методика передбачає використання навчально-лабораторного комплексу, який повинен 

застосовуватися при проведенні учбових лабораторних занять з курсів, до програм яких входять 

питання функціювання силових біполярних транзисторів з ізольованим затвором та силових 

діодів. До складу цього комплексу повинен входити спеціалізований лабораторний стенд на 

базі стандартної плати трьохфазного автономного інвертора напруги для асинхронного 

електропривода з відповідними драйверами керування IGBT - транзисторами та давачами 

струму, індуктивне навантаження та цифровий осцилограф. Методика передбачає здобуття 

осцилограм перехідних процесів переключення силового транзистора і діода електронного 
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модуля при різних значеннях температури модуля, струмів та напруг, що комутуються, а також 

при наявності та відсутності снабберних ланцюгів. Методика визначає конкретний спосіб 

визначення біля 15 параметрів та 7 характеристик силових ключів модулів при різних 

значеннях температури модуля, струмів та напруг, що комутуються. Чисельне значення 

вищезгаданих параметрів, згідно методики, знаходиться шляхом обробки відповідних 

осцилограм процесів переключення силового транзистора і діода електронного модуля. 

За результатом науково-дослідних робіт кафедри парогенераторобудування у напрямку 

комплексного використання енергетичного потенціалу органічного палива. У дійсний час 

закінчуються роботи по впровадженню цієї розробки на котлах КП “Харківські теплові мережі” 

в котельні на станції „Основа” м. (Харков), зокрема завершуються роботи по монтажу 

промислового зразка конденсаційного повітропідігрівника. Висока ефективність технологій 

глибокої утилізації теплоти відхідних газів, а також невеликий строк окупності впровадження 

таких повітропідігрівників (від декількох місяців до 1,5 – 2 років) свідчать про їхню велику 

перспективність для створення високоекономічного конкурентоспроможного котельного 

устаткування. 

Висока ефективність технологій глибокої утилізації теплоти відхідних газів, а також 

невеликий строк окупності впровадження теплоутилізаторів (від декількох місяців до 1,5 – 2 

років) свідчать про їхню велику перспективність для створення високо-економічного 

конкурентоспроможного котельного устаткування. 

Нові концептуальні методи, які розроблені на кафедрі по створенню теплоенергетичного 

устаткування, припускають інтенсифікацію теплотехнологій за рахунок збільшення питомих 

значень поверхонь нагріву до 600 – 700 м
2
/м

3
 об’єму з одночасним кондиціюванням відхідних 

газів підігрітим повітрям до необхідних значень відносної вологості, які вилучають 

конденсацію водяних парів у газовідвідному тракті теплоенергетичного устаткування  і димовій 

трубі. 

Розрахунки, які були проведені для одного з найбільш поширених водогрійних котлів 

типу КВГМ-20-150, показали, що у випадку застосування у якості утилізаційного 

теплообмінного апарату конденсаційного повітропідігрівника, ККД котла збільшується на 

9,7%, що свідчить про високу ефективність запропонованого варіанта повітропідігрівника.  

Глибоке охолодження продуктів згоряння палива (нижче точки роси) дає можливість 

зменшити втрати теплоти з відхідними газами до 2 – 3 % і підвищити ККД котлів при 

розрахунку по вищий теплоті згоряння палива до 95 – 96 % 

Використання нових конденсаційних повітропідігрівників з циркулюючим теплоносієм в 

конструкціях опалювальних котлів теплових мереж дає загальну економію природного газу 

близько 15 %, що є дуже актуальним для виконання національної програми енерго- і 

ресурсозбереження, а також дає змогу знизити генерацію оксидів азоту у 2 рази і викидів 

вуглекислого газу на 25 %.  

Основним предметом науково-дослідної роботи “Експертиза рекомендацій по ремонту 

заземлюючого пристрою, (ЗП) підстанцій з використанням електромагнітної методики 

діагностики і повторний розрахунок розподілу потенціалів по території ЗП по розробленій 

програмі” кафедри автоматизованих електромеханічних систем є перевірка дійності виданих 

рекомендацій для проведення ремонту ЗП підстанцій за допомогою розробленої програми. 

Отримані результати дозволяють скоректувати рекомендації і завдяки цьому знизити 

витрати при проведенні реконструкції ЗП для підвищення техніки безпеки обслуговуючого 

персоналу та надійності функціонування обладнання об’єкта. 

По кожному об’єкту, де проводиться реконструкція ЗП необхідно: 

 а) видати первинні рекомендації для приведення ЗП підстанції у відповідність 

вимогам нормативних документів; 

 б) виконати перевірочний розрахунок ЗП з виданими рекомендаціями; 



 134 

 в) у разі необхідності скоректувати рекомендації та провести розрахунок 

повторно. 

Основні наукові і практичні результати досліджень:є розроблена математична модель 

розрахунку реального ЗП, що знаходиться в двошаровому ґрунті, з урахуванням довільного 

напрямку заземлітелей у просторі і нелінійній залежності повного опору сталевого провідника 

від густини струму; 

 – розроблене програмне забезпечення з урахуванням оптимізації розрахунку за 

часом з використанням зазначеної математичної моделі; 

 – проведені дослідження факторів, які впливають на точність виміру напруги 

дотику. 

За 2007 рік були виконанні роботи на восьми високовольтних підстанціях України 

(Дніпровська енергетична система м. Запоріжжя, м. Вільногірськ, Криворізьки електричн 

мережі м. Кривий Ріг, Дніпрогідроенерго м. Канів). 

Спільно з Ізюмським тепловозоремонтним заводом вчені кафедри теорії механізмів і 

машин у 2007 році вели госпдоговірну тематику на тему  „Разработка методов 

прогнозирования поведения силовых элементов рамы тепловоза 2ТЭ10М под действием 

эксплуатационной нагрузки и рекомендаций по схемам ремонта на основе анализа напряженно-

деформированного состояния”.  

Метою роботи є розробка методів досліджень і структури системи автоматизованої 

генерації твердотільної і скінченно-елементної моделей рами тепловозів для дослідження 

напружено-деформованого стану елементів рам і проведення багатоваріантних досліджень 

напружено-деформованого стану.  

Результати роботи та їх практичне значення - побудована математична модель і 

структура автоматизованої системи для генерації твердотільних і скінченно-елементних 

моделей рами тепловозів серій 2ТЕ10, 2ТЕ116. Запропоновані методи, моделі і програмне 

забезпечення можуть бути використані для дослідження напружено-деформованого стану рами 

тепловозів серій 2ТЕ10, 2ТЕ10В, а також визначення раціональних конструктивних схем і 

технологічних параметрів в процесі проведення ремонтних робіт. Розвиток запропонованих 

розробок представляє науковий, практичний інтерес і може дати значний економічний ефект 

при забезпеченні міцності і жорсткості просторових зварних конструкцій.  

Також на цій кафедрі на замовлення ВАТ «ГСКТІ» (м. Маріуполь) велась розробка на 

тему: "Разработка математической, геометрической и конечно-элементной модели для 

исследования динамики и напряженно-деформированного состояния выбивной машины". 

Мета роботи є розробка нових методів розрахунку і синтезу вибивної машини для 

оснащення автоматизованих ліній крупного литва на основі розрахунково-експериментального 

моделювання динамічних процесів, а також створення і вдосконалення на цій основі 

конструкції вибивної машини з високими технічними характеристиками для оснащення лінії 

крупного вагонного литва. 

Результати роботи та їх практичне значення є розроблений метод синтезу вибивної 

машини як складної динамічної системи та створений комплекс її параметричних моделей: 

математична модель динамічних процесів; геометричні моделі; моделі технологічних режимів 

навантаження; експериментальні моделі; скінченно-елементні моделі. Розроблені науково 

обґрунтовані рекомендації по вдосконаленню вибивної машини та визначені Конструкція і 

раціональні параметри вибивної машини у складі  унікальної автоматизованої лінії крупного 

вагонного литва у ВАТ „Азовмаш”. 

В роботі з ЗАО «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» кафедрою хімічної технології 

неорганічних речовин , каталізу та екології була створена науково-дослідна робота  

«Оптимізація процесу кислотоутворення на агрегатах УКЛ цеха №5/6 с метою покращення 

основних техніко – економічних показників їх роботи». 
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На підставі результатів обстежень агрегатів УКЛ цеху №5/6 ЗАТ “Сєвєродонецьке 

обє’днання Азот” доведено вплив окисненості нітрозного газу на концентрацію продукційної 

азотної кислоти та вміст оксидів азоту в відхідних газах абсорбції. Теоретично обґрунтовано 

метод прискорення процесу окиснення оксиду азоту (ІІ) киснем з урахуванням гомогенно-

гетерогенного характеру  реакції. Надано рекомендації з реконструкції вузла підготовки газу до 

абсорбції агрегату УКЛ №3 та виконано відповідні розрахунки з визначення кількості насадки, 

що завантажується.  

На підставі обстежень агрегату УКЛ №3 після проведеної реконструкції встановлено 

позитивний вплив доокиснювача з насадкою на показники процесу. Це дозволило збільшити 

окисненість нітрозного газу на вході у абсорбційну колону; підвищити ефективність роботи 

зони абсорбційної колони з 10 по 19 тарілку; зменшити витрати аміаку на очистку викидного 

газу абсорбції від оксидів азоту на 1,5-1,7 кг/т HNO3.  

Науковцями кафедри електричного транспорту та тепловозобудування на замовлення 

ВАТ „ХК Луганськтепловоз” були проведені чисельні дослідження та проектні роботи зі 

створення візка для дизель-електропотягів з підвищеними динамічними та експлуатаційними 

показниками. 

Була здійснена модернізація лабораторного стенду для експериментальних досліджень 

режимів системи „пневморесора – висоторегулюючий клапан”. В рамках цього на стенді 

замінено головний вантажний важіль, підсилено опори стенду. Стенд дообладнано пристроєм  

для збудження примусових коливань маси на пневматичній ресорі. Стенд дообладнано 

кронштейнами для закріплення регуляторів висоти пневматичної ресори, а також пристроями 

для вимірювання амплітуд та частот коливань маси та важеля клапану.  Розроблено програму та 

методику дослідження спільної роботи пневморесори та клапана.  

У2007 році працівники цієї кафедри виконували  ще одину госпдоговірну роботу з 

Крюковським вагонобудівним заводом. по розробки технічного завдання на створення стенду 

для випробування привідних та підтримуючих візків пасажирського рухомого складу залізниць 

та метрополітенів . 

Було розроблено технічне завдання на створення стенду для випробування привідних та 

підтримуючих візків пасажирського рухомого складу залізниць та метрополітенів, був 

розроблений ескіз загального виду та визначені технічні дані на проектування стенду, 

узгоджені  технічні параметри на проектування механічної та електричної частин стенду. Було 

вибрано силове обладнання – асинхронних двигунів, типу перетворювачів для тягової  та 

частини стенда, який навантажується, системи захисту електричних кіл, системи контролю 

параметрів стенду на основі єдиної комп’ютерної системи. Було проведено узгодження  

системи живлення із силовими мережами підприємства, а також узгодження технічного 

завдання з постачальниками, складено програму тестових випробувань. 

В роботі “Аналіз та синтез організаційно-технологічних структур 

механооброблювальних виробничих підрозділів” кафедри технології машинобудування та 

металорізальних верстатів із Державним підприємством ХМЗ «ФЕД» (м.Харків) були 

получени основні наукові результати  на основі системного підходу до аналізу і синтезу 

технологічних систем механічної обробки у точному машинобудуванні розроблено 

методологію  оптимізації структури та параметрів комплексів технологічних систем. Виконано 

синтез систем механічної обробки комплексу високоточних деталей методами технологічного 

приведення. Розроблено методологію технологічного прогнозування у точному 

машинобудуванні. Надано рекомендації щодо удосконалення організаційно-технологічних 

структур механооброблювальних виробничих підрозділів заводу. 

Виконано дослідно-промисловий експеримент з проблеми оптимізації структури та 

параметрів високоточної обробки у машинобудуванні. Проведено промислове упровадження 

результатів та рекомендації досліджень. 
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Під час науково-дослідної роботи по удосконаленню організаційно-технологічних 

структур механооброблювальних виробничих підрозділів розроблено і впроваджено в практику 

роботи ДП ХМЗ «ФЕД» методологію технологічного прогнозування у точному 

машинобудуванні, методику оптимізації структури і параметрів комплексів технологічних 

систем на основі імітаційного моделювання роботи виробничих підрозділів. 

На замовлення Державного інституту по проектуванню підприємств коксохімічної 

промисловості „Дипрококс”  (м. Харків) наукові працівники кафедри загальної теплотехніки 

провели розробку енергозберігаючої схеми сухого гасіння коксу. 

– Проведено аналіз сучасних конструкцій УСТК і джерел інформації по технології та 

обладнанню процесу сухого гасіння коксу, що дозволив встановити доцільність удосконалення 

схеми сухого гасіння коксу за рахунок модернізації енергетичної частини схеми з збільшенням 

початкових параметрів пари котлів- утилізаторів, – по тиску від 4,0 МПа до 8,0 і 10,0 МПа, а по 

температурі від 400–450°С до 500–550°С; 

– розроблена більш досконала методика теплового розрахунку камер гасіння коксу, яка 

базується на найбільш обґрунтованих співвідношеннях для коефіцієнтів теплообміну та 

врахуванні шматкового складу, а також на врахуванні залежності теплофізичних характеристик 

від складу і температури інертних газів та коксу; 

– проведені розрахунки по впливу робочих параметрів УСГК на час гасіння коксу і 

температури нагріву інертних газів, ,які дозволили встановити, що першорядним фактором 

впливу на інтенсивність охолодження є термічний опір шматків коксу, в той час як 

тепловіддача від поверхні шматків до циркулюючих газів  є другорядним фактором.  Цей 

висновок має суттєве значення для проведення теплових розрахунків потужних камер гасіння 

коксу з котлами- утилізаторами на високі параметри пари; 

– виконані теплові розрахунки установок сухого гасіння коксу (УСГК) продуктивністю 

100 і 200 тон коксу за годину, які потрібно віднести до УСГК нового покоління через їх велику 

потужність та використання котлів–утилізаторів високого тиску. 

– розрахунками визначені розміри камер гасіння і час гасіння коксу, продуктивність 

котлів - утилізаторів та виробництво енергетичної пари з охолодженої однієї тони коксу; 

– розроблена методика теплового розрахунку УСГК з опалюванням коксівного пилу і 

оксиду вуглецю і водню; 

– розроблена схема УСГК з допалюванням коксівного пилу і оксиду вуглецю в 

пристроях катлів - утилізаторів високого тиску, яка зменшує концентрацію оксиду вуглецю в 

гасильних  газах, запобігаючи ризику одержання небезпечного його критичного позначення у 

коксохімічному виробництві; 

– доведено розрахунками, що схема УСГК з допалюванням коксівного пилу і оксиду 

вуглецю є надійною і збільшує енергетичні ресурси коксохімічного виробництва. 

У 2007 році працівниками кафедри технології пластичних мас  на замовлення ДКП 

“Харькокоммуночиствод” (м.Харків) проводилась разработка технологии изготовления крышек 

и корпусов люков смотровых колодцев и других изделий из вторичных полимерных 

материалов. 

На протязі року кафедрою проводилось виготовлення та випробування дослідно-

промислової партії кришок люків з армуючим наповнювачем та розробка матеріалів на основі 

вторинних поліетиленів та полістирольних пластиків. 

Розроблено тимчасовий технологічний регламент на виготовлення кришки та корпуса 

люка оглядового колодязя зливної каналізації уніфікованої серії ЛСТ на основі раніш 

розроблених сумішей вторинних полімерних матеріалів. 

На підставі одержаних даних рекомендовані полімерні суміші для виготовлення кришок 

люків каналізаційних та оглядових колодязів, а також виготовлено промислову партію та 

розроблено технологічний регламент. 
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На технологічній лінії ЗАТ “Харпластмас” виготовлено дослідну партію кришок з 

рекомендованих ПКМ. Крім того, виготовлені дослідні екземпляри кришок із захисним 

атмосферостійким покриттям. 

Робота за даними «Харківкомуночиствод» буде продовжена. 

На цій кафедрі проводилась госпдоговірна робота з Харківським центром  сердцево-

судинної хірургії МОЗ України на тему “Разработка предложений по использованию 

материалов из пластических масс для изготовления транспортной системы для дистанционного 

эндопротезирования кровеносных сосудов, разработанных Заказчиком” 

Розроблені пропозиції та рекомендації по використанню полімерних матеріалів 

медичного призначення для виготовлення транспортної системи для дистанційного 

ендопротезування кровеносних судин, яка розроблена Харківським центром сердцево-судинної 

хірургії МОЗ України. 

Також на цій кафедрі проводилась ще  гопдоговірна робота  “Разработка 

технологического процесса производства стеновых панелей на основе ПВХ и древесно-

полимерных композитов” з ТОВ “Стеклокомпозит-2006”  

Розроблено технологічний процес виробництва стінових панелей на основі ПВХ та 

деревинно-полімерних композитів. Виготовлені лабораторні зразки деревинно-полімерних 

композитів. 

Розроблені технічні умови на стінові панелі та деревинно-полімерні панелі. Розроблено 

технологічний регламент виробництва деревинно-полімерних панелей. 

Розроблено технологічний регламент на виробництво панелей на основі ПВХ. 

Кафедрою технології жирів було проведено дослідження «Провести исследования и 

внедрить технологию повышения сроков хранения готовой маргариновой продукции путем 

улучшения качества жирового сырья на ЗАО «ЗМЖК» на замовлення ЗАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат». 

Мета роботи : розробити та внедрити технологію підвищення строків зберігання готової 

маргаринової продукції. 

Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень в олійно-жировій галузі 

першочерговим є вирішення проблеми зменшення окиснюваності олій та жирів, та 

забезпечення екологічної чистоти продукту.   

Сучасна технологія переробки жирів передбачає обов’язкове проведення повного циклу 

рафінації, під час якої вилучається з жирів частка природних антиоксидантів, що в свою чергу 

спричинює інтенсивне окиснення цих жирів.  

Проблема захисту жирів від окиснювального псування, незважаючи на пильну увагу до неї 

з боку дослідників, далека від свого вирішення. Для того, щоб сповільнити процес окиснення 

жирів застосовують різні технологічні заходи. Найбільш поширеним з них можна вважати такий, 

який забезпечує відсутність контакту жиру з киснем, наприклад, герметичне пакування. Однак, 

цей захід досить важко здійснювати в умовах зберігання жирів та олій.  

В рамках цього договору була розроблена технологія, що дозволяє знизити вміст первинних 

та вторинних продуктів окиснення жирів, які чинять негативний вплив потрапляючи до організму 

людини. 

Тому, розроблена нова методика  сприяє підвищенню якості жировмістивної продукції та 

дозволяє подовжити ії темін зберігання. 

Робота”Розробка математичних моделей і методів оптимального планування і 

оперативно-диспетчерського управління гідроенергетичними системами” кафедри 

комп’ютерної математики і математичного моделювання , на суму 54 000 руб. Російської 

Федерації було укладено госпдоговір з ООО „Стройиндустрия”, м.Москва 

Основні наукові результати роботи пов’язані зі створенням математичних моделей, 

методів і алгоритмів для оптимального планування і оперативного управління крупними 
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гідроенергетичними системами, що включають каскади водосховищ і гідроелектростанцій, з 

урахуванням технологічних і гідрологічних обмежень, а також чинників невизначеності.  

Змістом одержаних наукових результатів є аналітичний огляд методів побудови 

математичних і імітаційних моделей крупних гідроенергетичних систем і формалізації завдань 

оптимального планування роботи і оперативного управління;  

математичні моделі, що описують системну динаміку крупних гідроенергетичних 

комплексів з урахуванням технологічних і гідрологічних обмежень а також чинників 

невизначеності; 

математичні методи і алгоритми оптимального планування роботи гідроенергетичних 

систем;  

математичні методи і алгоритми оптимального оперативного диспетчерського 

управління гідроенергетичними системами; 

комп'ютерне моделювання алгоритмів оптимального планування і оперативного 

управління гідроенергетичними системами і дослідження розроблених алгоритмів методами 

обчислювального експерименту. 

Результати науково-дослідної роботи впроваджені на підприємстві замовника ТОВ 

«Стройіндустрія», м. Москва, Російська Федерація, при розробці проектів автоматизації 

перспективних гідроенергетичних систем, а також застосовані в учбовому процесі НТУ «ХПІ».  

На кафедрі “Гідропневмоавтоматика та гідропривод” у 2007 році вчені працювали 

над роботой “Проведення випробувань гідророзподільників з прямим керуванням”. на 

замовлення: Корпорації “Гідроелекс” (м. Харків). Була проведена модернізація гідросхеми 

експериментального стенду на якому проведено випробування гідророзподільників з прямим 

керуванням типа ВЕ-6 з метою перевірки їх відповідності технічним характеристикам для 

комлектування модернізованного гідроприводу обладнання.  

Також на цій кафедрі була проведена„Розробка програми багатокритеріальної 

оптимізації  конструктивних параметрів гідравлічного захисту ПЕДів ”. Замовник СП ЗАТ 

“ХЕМЗ – ІРЕС”. Розроблена математична модель гідравлічного захисту занурюваних 

електродвигунів і програма її багатокритеріальної оптимізації, що дозволило підвищіти 

надійність експлуатації обладнання нафтодобувниж свердловин В зв‘язку з необхідністю 

встановлення і відлагодження програми оптимізації параметрів гідравлічного захисту 

занурюваних електродвигунів і навчання співробітників СП ЗАТ “ХЕМЗ – ІРЕС” її 

користуванням. 

Робота “Розробка самохідного шасі тягового класу 0,9".кафедри автомобіле-і 

тракторобудування було виконано тягловий розрахунок самохідного шасі класу 0,9 з заданим 

ДВЗ. Визначені потенційні характеристики самохідного шасі. Задані агротехнічні вимоги до 

самохідного шасі до використання при виконанні сільськогосподарських робіт. Розроблені 

наукові положеннями аналізу роботи машино-тракторних агрегатів (МТА) в умовах 

кінематичної неузгодженості переднього та заднього мостів. Розроблений програмний продукт, 

який реалізує методику аналізу роботи МТА з кінематичною неузгодженістю мостів. 

Розроблена кінематична схема трансмісії самохідного шасі. Проведені теоретичні дослідження 

буксування передніх та задніх коліс для трьох варіантів самохідного шасі. По результатам 

досліджень видані рекомендації щодо доцільності забезпечення приводу на передній міст та 

тяглові характеристики самохідного шасі для трьох варіантів конструктивного виконання. 

Практична цінність полягає в створенні фізичної моделі та її програмної реалізації, що 

дозволяє оцінити ефективність роботи тяглово-транспортного транспортного засобу в умовах 

кінематичної неузгодженості мостів. Визначені характеристики самохідного шасі, що 

підтверджують приналежність самохідного шасі до тяглового класу 0,9. 

Цінність результатів для навчально-наукової роботи є результати дослідної роботи 

впроваджуються в навчальний процес у вигляді нової уточненої методики оцінки ефективності 

тяглово-транспортного засобу з урахуванням кінематичної неузгодженості ведучих мостів, що 
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впливає на тяглові характеристики машини та потребує відповідної окремої методики щодо 

аналізу.  

На базі самохідного шасі Т-16М при відповідній модернізації двигуна та трансмісії є 

можливість створення самохідного шасі класу 0,9, які можуть використовуватись як в 

промисловості, так і в сільському господарстві. 

Визначена завантаженість кінематичних ланок трансмісії при автоматичному 

підключенні переднього мосту. 

 

Основні результати госпдоговірної тематики НДПКІ „Молния” 

За звітний період обсяг виконуваних госпдоговорів в інституті становить 1 млн. 883,7  

тис. грн. Ці роботи мають декілька напрямків, серед яких можна виділити приоритетні - це: 

Основна частина робіт пов’язана з випробуваннями обладнання для атомних 

електричних станцій України на відповідність до вимог ЕМС , а також з випробуваннями 

стійкості бортового обладнання літаків до дії блискавки та інших електромагнітних явищ та 

випробуванням пристроїв для телефонних станцій, лічильників електричної енергії, давачів 

тиску, пристроїв захисту від імпульсних перенапруг та інше. 

В тому числі проведено  випробування таких технічних засобів:  

1) Технічні засоби із складу комплексу  ПТК УСБ для ЕБ №1 РАЕС (Рис. 1). 

2) Комплект  програмно-технічного комплексу  системи управління безпекою ПТК УСБ 

системи безпеки енергоблока №2 ПУ АЕС. 

3) Технічні засоби основного та  диверсифікаціійного комплектів  программно-технічних 

комплексів системи аварійного і попереджувального захисту ПТК АЗ-ПЗ для енергоблоку №1 

ХАЕС.  

4)Шафи управління ШУ-052 и ШУ-066-3 і комп’ютерні станції КСС-053-08 і КС-036-10 

із складу комплексу ПТК АСР ТО для ЕБ №5 ЗАЕС. 

5) Технічні засоби  ПТК «Вулкан-М». 

6) Прилад  УУКП-148 для літака Ан-148. 

7) Наземна апаратура системи керування ракетою– носієм  «Циклон-4». 

8) Монітор радіаціонний МПС-02 «ДОЗОР» (Рис. 2). 

9) Виріб МСД-2000 (літаковий вимірювач далини). 

10) Бортове обладнання супутникової навігації СН-4312 и СН-4312-02 (Рис. 3) 

11) Пристрої захисту від імпульсних перенапруг EX-PT1203Y2C; 3.2. PT-SPT240-15; PT-

SPT24DC-15; ATP30.  

Постійними замовниками цих робіт є: Філія ДНВО «Комунар», завод 

«Комунаробчислмаш», Державне підприємство «Харківський  приладобудівний завод» ім. Т.Г. 

Шевченка», АОЗТ «УкрАналіт», ООО СУРФ «ИНЕК», ООО «Хартрон-Аркос». 

 

 

 

 

 

 

Програмно-технічний 

комплекс системи керування 

безпекою ЕБ №1 РАЕС 

Монітор радіаційний МПС-02 „ДОЗОР” 
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Загальний вигляд апаратури СН-4312 

Для успішного проведення сертифікаційних випробувань обладнання на відповідність до 

вимог ЕМС необхідно мати сучасне метрологічне забезпечення. З цією метою в НДПКІ 

“Молнія” та на експериментальній базі  було проведено роботи з практичної реалізації 

розширення можливостей Еталона РЕМП на галузь створення одиниць великих імпульсних 

напруг та струмів.   

Для цього проведено роботи з вивчення стабільності вихідних характеристик Еталона 

РЕМП, за якими зроблено висновок, що нестабільність амплітудно-часових вихідних 

параметрів становить не більше 1%. 

Розроблено та затверджено в регіональному органі Держспоживстандарту України 

методики державної метрологічної атестації та повірки засобів вимірювання імпульсних 

електромагнітних полів, що стало завершу вальним етапом підготовки до практичної реалізації 

повного метрологічного забезпечення об’єкту національного надбання Украіни – 

експериментальної бази НДПКІ «Молнія». 

Розв’язано задачу визначення та контролю рівня напруженості електромагнітного поля 

за показниками зарядної напруги ємнісного накопичувача. 

Крім того, в рамках міжнародного співробітництва державних метрологічних закладів 

були проведені міжнародні двосторонні звірення з Державним еталоном Російської Федерації 

ГЕТ 148-93 одиниць максимальних значень напруженості імпульсних електричного й 

магнітного полів. У результаті звірень були отримані такі цифри: розбіжність середнього 

значення одиниць напруженості імпульсного електричного поля складає 2,2%, магнітного – 

4,4%. 

Іншим вагомим напрямком госпдоговірної тематики є проведення діагностики стану 

систем блискавкозахисту на енергооб’єктах України. У 2007 році було проведено діагностику 

більш ніж на 70 об’єктах України. 

 Серед них проведено роботи з визначення зон блискавкозахисту проммайданчика 

енергоблоку №4 Рівненської АЕС, проведено дослідження з виконання окремо розташованих 

блискавковідводів на ПС "Куп’янськ-330 кВ" НЕК „Укренерго”, ПС „Трубайлівка-110 кВ”, ПС 

„Садова-35кВ”, ПС кабельних вводів на ПС „Павлівка-110 кВ”, ПС „Марьїнка-110 кВ” та інші.   

Отримані експериментальні дані дозволили розробити рекомендації щодо реконструкції 

елементів блискавкозахисту. Виконання рекомендацій підвищує надійність функціонування 

електрообладнання ПС, підвищує рівень безпеки обслужного персоналу, а також знижує 

ймовірність появи небезпечних значень напруги електромагнітних завад на кабелях РЗАіТ та 

ВЧ зв’язку. 

Експериментальні дані виміру та розрахунку напруги електромагнітних завад на кабелях 

РЗАіТ та ВЧ зв’язку дозволяють розробити рекомендації щодо захисту систем РЗАіТ та ВЧ 

зв’язку від впливу удару блискавки та перенапруг, обумовлених виконанням комутаційних 

операцій на ПС 110 кВ-330 кВ. Виконання рекомендацій знижує ймовірність виходу з ладу 

елементів систем РЗАіТ та ВЧ зв’язку чи їх неправильного функціонування, що підвищує 

надійність енергопостачання і рівень безпеки обслуговуючого персоналу. 
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Експериментальні дані стану кабельних споруд та місць вводу кабелів дозволяють 

розробити рекомендації щодо ремонту цих споруд. Виконання рекомендацій підвищує строк 

служби кабельної продукції та надійність функціонування систем РЗАіТ. 

Завдяки проведеним дослідженням, що викликало велику зацікавленість Замовників, 

вдалося сформувати портфель замовлень на 2008 рік, наразі він складає більш ніж 15 замовлень 

орієнтовним об’ємом – 100 тис. грн. 

3. Третій не менш вагомий напрямок господарської діяльності – проведення випробувань 

на унікальному обладнанні – об’єкті національного надбання. На створеному на 

експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» дослідному зразку макета потужної 

високовольтної електрофізичної установки для генерування повного струму блискавки були 

виконані дві госпдоговірні теми: одна з НПП «Стальенерго», яка стосувалася випробувань 

захисних розрядників на блискавкостійкість, а друга - з УНТЦ в інтересах американської 

авіабудівельної корпорації «Boeing». Робота була спрямована на випробування композиційних 

панелей літака на блискавкостійкість. Актуальність роботи та зацікавленість вітчизняних і 

іноземних Замовників у прикладних результатах цієї НДР підтверджують затребуваність 

експериментальної бази – об’єкта національного надбання. 

 

 

  

Загальний вигляд пошкодження  Ø100мм 

композиційної обшивки літального 

апарату, яка викликана дією імпульсної 

компоненти струму блискавки амплітудою 

212кА з інтегралом дії 2,1∙10
6
 А

2
∙с. 

Загальний вигляд генератора імпульсної 

компоненти струму блискавки на 

номінальну напругу  50 кВ  із 

номінальною накопичувальною енергією 

420 кДж. 

Четвертий напрямок господарської діяльності, пов’язаної з об’єктом національного 

надбання - розробка та виготовлення високовольтних конденсаторів. У цьому напрямку за 

звітний період виготовлено конденсатори на  10кВ для НВФ „Тітан-Т” (м. Хмельницький)  та 

проведено роботи з розробки та виготовлення комплекту високовольтних конденсаторів змінної 

напруги 200кВ для ЗАТ “Південкабель” м. Харків, виготовлення високовольтних конденсаторів 

напругою 25кВ з ТОВ “Протон-21” м. Київ,  розробку та виготовлення високовольтних 

конденсаторів напругою 10кВ для ВРТП “Укргазенергосервіс” (м. Боярка Київської обл.), 

розробку технології сушки та просочення високовольтних трансформаторів з малими втратами  

для ТОВ “Харківенергоприлад”,  розробку технології просочення ізоляції високовольтних 

пристроїв напругою 10-100кВ для СПД ФО  (м. Харків),  розробку та виготовлення 

високовольтних конденсаторів напругою 100 кВ для ХНУ ім.. В.Н.Каразіна (м. Харків) та інше.  

 Ще один важливий напрямок госпдоговірної тематики з використанням об’єкта 

національного надбання – створення потужних джерел імпульсного живлення. До них 

відносяться госпдоговірні теми з ННЦ „ХФТІ”. За їх замовленням було виготовлено низку 

високовольтного обладнання: 
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1)Джерело живлення інжектора іонів гелію. 

2)Джерело живлення (розділові трансформатори) інжектора іонів водню. 

3)Високовольтний генератор напругою 50 кВ (два комплекти). 

Перші два джерела мають по 3 вихідні напруги (0,1; 3,0; та 10 кВ) з можливістю їх 

незалежного регулювання. Їх виходи ізольовані від „землі” на 50 кВ. 

Все обладнання пройшло комплексні і тривалі випробування, які показали, що роботи 

виконано у повному обсязі і з належною якістю. 

 

 

 
 

 

Зовнішній вигляд джерела 

живлення інжектора іонів 

Внутрішнє виконання джерела 

живлення інжектора іонів 

 

5. Ще один напрямок госпдоговірної діяльності пов’язаної з використанням об’єкта 

національного надбання  – розробка, створення та вивчення технологічних можливостей 

установки з електростатичного очищення діелектричних рідин. На створеній в НДПКІ 

„Молнія” установці ЕОМ-1 було проведено такі роботи:  

1) Визначено можливості очищення соняшникової олії.  

2) Визначено можливості очищення дизельного палива. 

3) Визначено можливості очищення відпрацьованого машинного масла. 

За результатами, отриманими в проведеній НДР, зроблено висновки: 

1) Обробка соняшникової олії на діючому макеті установки електростатичної очистки 

діелектричних рідин ЕОМ-1 не привела до суттєвих змін її фізико-хімічних характеристик (крім 

вмісту домішок). Зміна вищевказаних характеристик не перевищує похибки  їх 

інструментального визначення.  

2) У процесі обробки не змінюється органічний склад соняшникової олії, що 

безпосередньо підтверджується відсутністю змін її органолептичних властивостей (запах, смак, 

колір). 

3) У процесі обробки різко зменшилась величина вмісту сполук домішок в соняшниковій 

олії, що дозволяє рекомендувати цей метод обробки для збільшення строку зберігання 

соняшникової олії.   

4) Обробка дизельного палива на діючому макеті установки електростатичної очистки 

діелектричних рідин ЕОМ-1 не привела до суттєвих змін його фізико-хімічних характеристик і 

експлуатаційних характеристик (окрім вмісту сірки).  

5) У процесі обробки різко зменшилась величина вмісту сірки в дизельних паливах, що 

дозволяє рекомендувати цей метод для обробки для суттєвого (до рівня екологічних вимог 
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ЄЕС: «Евро-2»  -  «Евро-4» ) покращення показників вітчизняних дизельних палив без змін їх 

виробництва. 

6) Обробка відпрацьованого машинного масла на діючому макеті установки 

електростатичної очистки діелектричних рідин ЕОМ-1 дозволила суттєво знизити кількість 

вміщення забруднень та води. 

7) Запропонована технологія очистки відпрацьованого машинного масла може стати 

основою для створення екологічно чистих технологій багаторазової регенерації чистих 

технологій відпрацьованого масла, і, таким чином, різко зменшити потреби в нафтовій 

сировині. 
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9. Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з 

Харківською облдержадміністрацією 

 

Університет плідно співпрацює з  Харківською обласною державною адміністрацією в 

різних сферах, насамперед  в освітній  та науковій сферах, питаннях  розвитку 

енергозбереження харківського регіону. 

Спільно з Харківською обласною державною адміністрацією проведено ІІ обласний 

конкурс „Найкращий молодий науковець Харківщини”. Цей конкурс проведений з 

ініціативи голови Харківської обласної державної адміністрації А.Б. Авакова. 

Умовами конкурсу передбачалось, що за кожними напрямком визначались перші 10 

переможців, згідно з рейтингом, які отримали цінні подарунки (комп’ютери), та два переможця 

- автори проектів, які отримали гранти на проведення досліджень упродовж поточного року. 

Оргкомітет конкурсу призначив також додаткові винагороди у вигляді 5  (на один 

напрямок) безоплатних публікацій у фахових виданнях ВАК України.  

В конкурсі прийняли участь 296 робіт від 252 молодих науковців, науково-

педагогічних працівників з 28 вищих навчальних закладів та 44 учасники від 14 наукових 

установ регіону. 

Слід відзначити, що активну участь у підготовці та проведенні конкурсу відіграла Рада 

проректорів з наукової роботи м. Харкова (голова Ради проректорів - проректор з наукової 

роботи НТУ „ХПІ” проф. Марченко А.П.). Зокрема, за участю Ради були сформовані 11 

експертних комісій ( за напрямками – математика та інформатика; фізика та астрономія; 

електротехніка та енергетика; машинобудування; технічні науки; хімія та біологія; медицина і 

ветеринарія; суспільно-економічні науки; держава і право; гуманітарні науки, архітектура і 

будівництво ) та проведено експертну оцінку запропонованих наукових робіт конкурсантів. 

Активну участь у організації та проведенню конкурсу прийняли заступники деканів 

університету з наукової роботи, науково-дослідна частина університету; в роботі 8 (з 11 ) 

експертних комісій прийняли участь 17 провідних вчених  та професорів НТУ „ХПІ”. 
Зокрема, 2 експертні комісії очолювали представники НТУ „ХПІ”- проф. А.П.Марченко (за 

напрямком „електротехніка та енергетика” ) та проф. Г.В. Лісачук (за напрямком „технічні 

науки”). 

За підсумками конкурсу молоді науковці нашого університету отримали : 

2 гранти (з 7) обсягом 10 тис. гривень на продовження досліджень; 11 (зі 100) 

персональних комп’ютерів. 
Вагомим досягненням є присудження іменної стипендії Харківської обласної 

державної адміністрації ім. Г.Ф. Проскури проф. Рищенку М.І. за особисті досягнення в 

галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціально-економічних 

проблем в області технічних наук.  

Університет приймає активну участь у розробці «Регіональної концепції створення 

системи управління ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів»,яка 

розробляється Харківською обласною державною адміністрацію за безпосередньою участю 

НТУ «ХПІ». До цієї концепції надіслані конкретні пропозиції стосовно організаційної 

структури управління підвищенням енергоефективності регіону, вдосконалення  існуючої 

законодавчої бази, направлене на підвищення рівня енергоефективності створення ВВП 

регіону; пропозиції щодо участі наукових і освітніх установ регіону у вирішенні конкретних 

першочергових завдань енергоефективної модернізації промисловості регіону. 
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10. Відомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних коштів на 

проведення наукових досліджень та розробок 

 

 

У 2007 році науковими працівниками університету проводились науково-дослідні та 

дослідно - конструкторські роботи на замовлення підприємств комунальної форми власності м. 

Харкова, джерелом фінансування яких є кошти місцевих органів влади загальним обсягом 

близько 180 тис грн. Ці роботи були спрямовані на оптимізацію структури виробництва, 

провадження енергозберігаючих технологій, розширення номенклатури продукції 

підприємств,переробку вторинних ресурсів тощо. 

 

Прикладом високого рівня виконуваних робіт може слугувати дослідно-конструкторська 

робота, направлена на впровадження конденсаційного повітропідігрівника з циркулюючими 

теплоакумуляторами для котлів, які працюють на газоподібному паливі для комунального 

підприємства «Харківські теплові мережі». У звітному році закінчені роботи по впровадженню 

розробки на котлах котельні «Основа» м. Харкова , зокрема монтажу промислового зразка 

конденсаційного повітропідігрівника. Використання таких повітропідігрівників з 

циркулюючих теплоносієм в конструкціях опалювальних котлів теплових мереж  дає 

очікувану економію природного газу близько 15%, що є актуальними для виконання 

національної програми енерго - та ресурсозбереження, а також дає змогу знизити 

генерацію оксидів азоту у 2 рази і викидів вуглекислого газ на 25 %, що суттєво поліпшує 

екологічну обстановку в містах. 
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11. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах в межах 

робочого часу викладачів 

 

Науково-дослідна робота викладачів є основою формування навчального і навчально-

методичного процесів університету. 

Без постійного вивчення новітніх розробок в сфері науки і техніки, без особової участі в 

проведенні науково-дослідних робіт, спрямованих на досягнення результатів світового рівня, 

без винаходів і відкриттів в галузі створення нових виробів, матеріалів та речовин, без видання 

монографій і підручників, без участі в науково-технічних конференціях неможливо проведення 

повноцінного учбового процесу, спрямованого на підготовку майбутніх інженерів і вчених 

високої кваліфікації. 

Із 1553 штатних викладачів на 82 кафедрах НТУ «ХПІ» практично всі беруть участь в 

проведенні фундаментальних і прикладних наукових розробок в різних галузях науки і техніки. 

Ця робота дає можливість викладачам постійно підвищувати свій науковий статус, наприклад, 

281 педагога працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями. 

Результати найбільш ефективних досліджень, виконаних 238 викладачами на високому 

науково-технічному рівні, захищені 89 патентами як України, так і інших держав. 

Отримані результати найбільш значущих фундаментальних та прикладних досліджень 

використовуються 249 викладачами при підготовці до друку 113 підручників та учбових 

посібників, а також 26 монографій. 

Активна участь викладачів університету в наукових дослідженнях підтверджується 

публікаціями 3104 статей в різноманітних збірниках наукових праць, а також виступами 1217 

науковців, викладачів, студентів на науково-технічних конференціях з доповідями про підсумки 

проведених досліджень. 

В 2007 році найбільш важливими науковими розробками викладачів в межах робочого 

часу, які мають велике народно-господарче значення, є: 

- на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей – «Встановлення 

закономірностей структурно- та фазоутворення в нових керамічних матеріалах за умов 

інтенсифікованої термообробки»; 

- на кафедрі фізики металів та напівпровідників – «Дослідження структури, напруженого 

стану та властивості тонкоплівкових градієнтних покриттів квазібінарних боридних систем»; 
 

 
- на кафедрі передачі електричної енергії – «Розробка режимних принципів забезпечення 

неповнореакторних режимів електропередачі 750 кВ ОЕС України» 
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- на кафедрі радіоелектроніки – Дослідження середньширотної іоносфери підчас 

геокосмічних збурень в період низької сонячної активності»; 

- на кафедрі двигунів внутрішнього згорання – «Розробка узагальненої теорії та методів 

підвищення тривалої міцності та ресурсної безвідмовності перспективних тракторних двигунів 

внутрішнього згорання вітчизняного виробництва»;  

 

 
 

- на кафедрі системного аналізу та управління – «Розвиток теорії та методів 

параметричного синтезу багатоцільових і багатокритеріальних керованих систем з 

невизначеними параметрами». 

 

Найважливішими патентами, одержаними викладачами НТУ «ХПІ», є: 

 

- на кафедрі "Каталітичні та масообмінні процеси технологій неорганічних речовин, 

метанолу, водневовмісних газів та захисту навколишнього середовища – «Спосіб одержання 

сорбенту для уловлення благородних металів у виробництві азотної кислоти»; 

- на кафедрі «Електричні апарати» – «Спосіб автоматичної компенсації змінного 

магнітного поля розподільчого пристрою в заданій точці»; 

- на кафедрі технології машинобудування і станків – «Верстатний пристрій 

переміщення»; 

- на кафедрі технології жирів – «Спосіб одержання модифікованих жирів»; 

- на кафедрі охорони праці – «Пристрій для керування якісними показниками 

колоїднодисперсних систем». 

Найважливішими монографії, надруковані викладачами НТУ «ХПІ» у 2007 році, є: 
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- на кафедрі колісних та гусеничних машин –Повышение устойчивости и управляемости 

колесных машин в тормозных режимах: Монографія/ Е.Е. Александров, В.П. Волков, и др. Под 

ред. Д.О. Волонцевича. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 320 с. 

- на кафедрі інтегрованих технологій, процесів та апаратів - Товажнянский Л.Л., 

Капустенко П.А., Г.Л. Хавин. Пластинчатые теплообменники в теплоснабжении: Монография. 

– Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 448 с. 

- на кафедрі Педагогіки і психології управління соціальними системами – Романовский 

А.Г., Друзь В.А., Юрьева И.А. Социально-психологические основы построения процесса 

управления коммуникативними отношениями: Монографія. – Харків: НТУ “ХПІ”. - 2007р. - 

260c. 
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12. Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності 

 

12. Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності.  

 

Основними завданнями науково-дослідної частини та наукових структурних підрозділів 

в 2007 році були: 

- виконання фундаментальних та пошукових прикладних досліджень за пріоритетними 

напрямками, розробка і створення принципово нової техніки, технологій та 

матеріалів; 

- надання платних послуг науковими, науково-дослідними та проектно-

конструкторськими підрозділами університету, виконання замовлень промисловості 

за господарчими договорами; 

- ефективне використання наукового потенціалу колективів для вирішення наукових та 

науково-технічних проблем розвитку економіки України; 

- створення сприятливих умов для науково-технічної творчості співробітників та 

студентів; 

- підготовка кадрів вищої кваліфікації, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

спеціалістів для народного господарства; 

- здійснення кооперації з академічними та галузевими науковими організаціями з 

метою спільного вирішення важливих науково-технічних завдань; 

- створення  та ефективне використання матеріальної бази; 

- здіснення маркетингового, інформаційного та патентно-ліцензійного забезпечення 

наукової діяльності, стандартизації та метрологічного забезпечення науково-

технічної продукції у відповідності з міжнародними нормами; 

- вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у виконанні 

міжнародних науково-технічних програм; 

- випуск дослідних зразків та малих серій наукоємкої продукції; 

- організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності, пропаганда досягнень 

вузівських вчених через засоби масової інформації, монографії та наукові праці, 

виставки, ярмарки, аукціони тощо. 

 

В університеті діє багатоступенева система організації наукової та науково-технічної 

діяльності щодо вагомого посилення практичної націленості на об’єднання наукового та 

навчального процесів. Створено та успішно функціонує науково-технічна рада університету. На 

ії порядку денному щомісячно обговорюються актуальні поточні питання та перспективні 

проблеми наукової роботи НТУ «ХПІ». На початку поточного календарного року за участю 

керівників університету та факультетів проводяться обговорення підсумків виконання 

тематичних планів наукової діяльності на кафедрах, факультетах, засіданнях ректорату, а також 

захист перспективних планів науково-дослідної роботи на наступний рік. Підсумки наукової 

діяльності університету за минулий рік підводяться на вченій раді університету. 

 

Все це дозволяє своєчасно виявити проблеми та намітати можливі шляхи їх вирішення, 

узагальнити кращий досвіт для поліпшення стану наукової та науково-технічної діяльності в 

університеті. 

 

Рекламно-інформаційна діяльність та пропаганда наукових досягнень і сучасних 

розробок в науково-дослідній роботі в минулому році знайшла в університеті чинне місце. Як і 

раніше найбільш ефективними формами цієї роботи були виставки-ярмарки, презентації, 

науково-технічні і методичні форуми, видавнича діяльність. 
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 В 2007 році університет приймав активну участь в 21 виставці-ярмарці, в т.ч. 13 

міжнародних, 7 з яких проходили в країнах далекого зарубіжжя та презентував понад 345 

високих технологій і розробок. Оргкомітети виставок і міжнародні журі високо оцінили 

рівень наукових і методичних досягнень університету, за що він був нагороджений 1 

Золотою медаллю, пам‘ятним знаком «Виробник кращих вітчизняних товарів 2007 року», 

22-ма Дипломами університету. За перемогу в конкурсі «Кращий вітчизняний товар 

року» 4 розробки отримали Дипломи «Кращий вітчизняний товар 2007 року». За участь в 

міжнародних та національних виставках, активну роботу автори розробок нагороджені 6-

ма Золотими медалями, 64-ма Почесними грамотами та Дипломами. Університет 

підтвердив Почесне звання «Лідер сучасної освіти». За популяризацію винахідницької 

діяльності університет нагороджено Кубком міжнародного салону «Новое время». В 

рамках програм виставок підготовлено і проведено 2 семінари, 3 круглих столи, 3 

презентації. 

 На базі університету проведено науковий конгрес, симпозіум та 20 науково-

технічних конференцій і семінарів, в  тому числі 4 наукових форуми студентів і молодих 

вчених. В рамках Малої Академії наук підготовлено і проведено 2 науково-технічних 

семінари. В цілому вченими університету виголошено 1217 доповідей і повідомлень на 

наукових форумах, в т.ч. – 664 в співавторстві зі студентами. 

 Впродовж року видано 41 випуск „Вісник НТУ „ХПІ”, який видається в 

університеті за 23 тематичними напрямками, затвердженими Президією ВАК України та 

28 випусків фахових наукових журналів і збірок наукових праць. Загальна кількість 

опублікованих в них статей науковців університету склала 1045. З друку вийшли 26 

монографій, 16 підручників і 97 навчальних посібників. В наукових виданнях 

опубліковано 3104 публікацій, в тому числі зі студентами – 928. Загальна кількість 

друкованих робіт досягла 3406. 

 За допомогою сучасних форм і методів науково-технічної пропаганди університет 

широко відображав здобутки, пов‘язані з подальшим розвитком наукових шкіл, 

фундаменталізацією освіти, інтеграцією науки і освіти. 

 Накопичені нові наукові знання стають основою формування нових спеціальностей і 

спеціалізацій, впровадження в навчальний процес нових технологій та удосконалення змісту 

освіти, відкриття нових кафедр і факультетів, написання і видання підручників, навчальних 

посібників тощо. 

В університеті проводиться активна робота по просуванню на ринок своїх досягнень, і в 

першу чергу , власних наукових досліджень, розробок і новітніх технологій. Тому участь у 

виставках, особливо в міжнародних, є визначною подією в діяльності університету. В минулому 

році університет приймав участь в таких виставкових заходах: 

 В 2007 році університет приймав активну участь в 21 виставці-ярмарці, в т.ч. 13 

міжнародних, 7 з яких проходили в країнах далекого зарубіжжя та презентував понад 345 

високих технологій і розробок. Оргкомітети виставок і міжнародні журі високо оцінили 

рівень наукових і методичних досягнень університету, за що він був нагороджений 1 

Золотою медаллю, пам‘ятним знаком «Виробник кращих вітчизняних товарів 2007 року», 

22-ма Дипломами університету. За перемогу в конкурсі «Кращий вітчизняний товар 

року» 4 розробки отримали Дипломи «Кращий вітчизняний товар 2007 року». За участь в 

міжнародних та національних виставках, активну роботу автори розробок нагороджені 6-

ма Золотими медалями, 64-ма Почесними грамотами та Дипломами. Університет 

підтвердив Почесне звання «Лідер сучасної освіти». За популяризацію винахідницької 

діяльності університет нагороджено Кубком міжнародного салону «Новое время». В 

рамках програм виставок підготовлено і проведено 2 семінари, 3 круглих столи, 3 

презентації. 
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 На базі університету проведено науковий конгрес, симпозіум та 20 науково-

технічних конференцій і семінарів, в  тому числі 4 наукових форуми студентів і молодих 

вчених. В рамках Малої Академії наук підготовлено і проведено 2 науково-технічних 

семінари. В цілому вченими університету виголошено 1217 доповідей і повідомлень на 

наукових форумах, в т.ч. – 664 в співавторстві зі студентами. 

 Впродовж року видано 41 випуск „Вісник НТУ „ХПІ”, який видається в 

університеті за 23 тематичними напрямками, затвердженими Президією ВАК України та 

28 випусків фахових наукових журналів і збірок наукових праць. Загальна кількість 

опублікованих в них статей науковців університету склала 1045. З друку вийшли 26 

монографій, 16 підручників і 97 навчальних посібників. В наукових виданнях 

опубліковано 3104 публікацій, в тому числі зі студентами – 928. Загальна кількість 

друкованих робіт досягла 3406. 

 

В минулому році університет приймав участь в таких виставкових заходах: 

 

Десята ювілейна міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в 

Україні – 2007» (м. Київ, 15–17 лютого 2007р.). На виставковому стенді за допомогою 

різноманітних виставкових форм і експонатів були представлені здобутки НТУ «ХПІ» в 

галузях: комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, моніторингу якості знань, 

інтеграції у європейський і світовий простір відповідно до Болонської декларації, збереження 

здоров‘я і спорт в освіті, дистанційного навчання. Особливо наглядно була представлена теза 

основного чинника Болонської угоди – інтеграція науки і освіти в нашому навчальному закладі. 

Показана роль наукових шкіл та їх вплив на якість і зміст навчального процесу, а 26 високих 

технологій, приладів і сучасних конструкцій – як результат їх наукових досягнень. Серед них 

треба відзначити: метод термоінтенсифікації видобутку нафти, автоматизована система 

моніторингу сонячних батарей, магнітний та електромагнітний підвіс роторних машин, енерго- 

та ресурсозберігаючий ультразвуковий дефектоскоп для контролю внутрішніх і поверхневих 

дефектів металовиробів без використання контактної рідини, технологія мікро дугового 

оксидування, технологія ДКПЛ, кріосудини для тваринництва, кріомедицини і кріобіології, 

комплекс апаратури для фототерапії тощо. 

 На стенді демонструвалися 30 підручників і навчальних посібників, презентувався 

електронний підручник з нарисної геометрії. 

 В рамках програми виставки співробітниками університету проведені 2 семінари: 

«Шляхи інтеграції науки і освіти в Національному технічному університеті «ХПІ» та 

„Дистанційна елітарна школа НТУ „ХПІ”” 
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 За перемогу в конкурсі з номінації «Інтеграція науки і освіти в вищому навчальному 

закладі» університет нагороджено Золотою медаллю виставки. НТУ «ХПІ» підтвердив Почесне 

звання «Лідер сучасної освіти» і нагороджений Почесним дипломом. МОН і АПН України за 

плідну організаторську роботу по інноваційному розвитку освіти України оголосили подяку 

ректору і проректору проф. Кравцю В.О., а п‘ять співробітників університету нагороджені 

Почесними грамотами. 

 

 

VIII спеціалізована виставка «Енергозбереження. Енергообладнання. Енергетика – 

2007» (м. Харків, 20–23 лютого 2007р.). На стенді демонструвалось 49 нових технологій, 

приладів та обладнання по тематиці виставки. 

 Вчені університету приймали активну участь в круглих столах по енергозбереженню та 

інших заходах в рамках програми виставки. 

 Університет нагороджено 2 Дипломами «За великий вклад у виконання обласної 

програми по енергозбереженню» та за перемогу в конкурсі з номінації «Краща науково-

технічна розробка». За активну роботу  на виставці, демонстрацію на стенді новітніх технологій 

і розробок 6 кафедр і лабораторій університету удостоєні Дипломів виставки. 

 

 
 

Ювілейна Х виставка-ярмарок з міжнародною участю «Екологія‘2007» (м. Київ, 3–6 

квітня 2007р.). Серед 17 університетів країни, які приймали участь в виставці, гідне місце  
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зайняв виставковий стенд НТУ «ХПІ». На ньому демонструвались за допомогою різних 

виставкових форм 28 розробок та високих технологій в галузі екології та охорони 

навколишнього середовища. Це роботи кафедр охорони праці та навколишнього середовища; 

автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу; динаміки і міцності 

машин; технології пластмас; технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів; 

двигунів внутрішнього згорання; парогенераторобудування; хімічної технології та промислової 

екології; кераміки; інтегрованих технологій, процесів та апаратів; хімічної технології 

неорганічних речовин, каталізу та екології тощо. 

За час роботи виставки наш стенд відвідали близько 500 фахівців і відвідувачів. 

Зацікавленість і підвищений інтерес викликали такі розробки: станція регенерації змащувально-

охолоджувальної рідини в металорізальних верстатах, магнітний та електромагнітний підвіс 

роторних машин, технології мікро дугового оксидування і дифузійного карбідного 

поверхневого легування, система очистки промислових стоків. Підписано протокол намірів 

щодо проектування системи комплексної очистки стічних вод за технологією НТУ «ХПІ» на 

підприємствах металургійного та машинобудівного комплексів Алчевська, Запоріжжя та 

Кіровограду. 

За демонстрацію сучасних технологій в галузі екології і активну роботу на виставці 

університет нагороджено Дипломом Оргкомітету, який підписав Президент НАН України 

Б.Є.Патон. 

 

V спеціалізована виставка-ярмарок «Світ освіти» (м. Харків, 10–12 квітня 2007 р.). 
Проводилась в приміщенні спорткомплексу «Політехнік» з ініціативи Головного управління 

освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Робота виставки була спрямована 

на всебічне ознайомлення випускників шкіл, ліцеїв, коледжей, училищ міста і області з 

освітянськими можливостями навчальних закладів всіх рівнів акредитації нашого міста, 

України та закордонних освітянських центрів. 

Університет прийняв активну участь в роботі виставки-ярмарку, де забезпечив 

проведення пробного безкоштовного експрес-тестування для випускників шкіл. Працівниками 

Центру незалежного тестування університету до виставки була підготовлена база завдань і 

програмне забезпечення для експрес-тестування. Це дозволило провести в період роботи 
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виставки тестування школярів 15 шкіл міста, в т.ч. з математики – 152 чол., з хімії – 26 чол., що 

надало можливості наглядно продемонструвати школярам процес формування тестів і 

проведення вступних тестувань. 

За активну роботу НТУ «ХПІ» нагороджено Дипломом Оргкомітету виставки. 

 

Міжнародна виставка «Ганновер-Мессе 2007» (Німеччина, м. Ганновер, 16–20 

квітня 2007р.). Університет в складі експозиції Харківської області демонстрував розробки в 

галузі нанофізики і нанотехнологій кафедри фізики металів і напівпровідників, в галузі 

машинобудування – кафедр інтегрованих технологій, процесів і апаратів, інженерної 

електрофізики, двигунів внутрішнього згорання, високі технології НДПКІ «Молнія» і кафедр 

електричних машин та технічної кріофізики. 

Всього презентувались 10 робіт. В складі делегації області до виставки виїжджав проф. 

кафедри систем інформації Сєрков О.А., який активно виконував роботу по пропаганді і 

рекламі представлених робіт та університету в цілому. 

Під час роботи виставки на стенді проводились круглі столи. Встановлені контакти з 

фахівцями та потенціальними споживачами розробок НТУ «ХПІ». 

 

Національна виставка «Товари України» (Білорусь, м. Мінськ, 15–18 травня 

2007р.). НТУ «ХПІ» - єдиний вуз України, який приймав активну участь в цій виставці. На 

стенді в складі експозиції Харківської області були представлені 23 новітні технології. Серед 

них розробки: автоматизований  електропривод  на  основі  двигуна  з  ротором,  що  котиться,  

 

 
 

магнітний та електромагнітний підвіс, модульна тепло установка TS90 – TM3, кріосудина для 

тваринництва, кріомедицини та кріобіології, поліуретанові лакофарбові матеріали, установка 
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виробництва метанолу, метод термоінтенсифікації видобутку нафти, технологія ДКПЛ, 

експериментальна база НДПКІ «Молнія» тощо. Відвідувачі та спеціалісти Республіки Білорусь 

жваво цікавились розробками і науковими ідеями вчених Харківської політехніки. Вже починає 

встановлюватись взаємовигідне співробітництво спеціалістів підприємств Республіки Білорусь 

з вченими кафедр електричних машин, інформаційно-вимірювальної техніки, технології 

пластичних мас, інтегрованих технологій, процесів і апаратів, технології кераміки, ДВЗ тощо. 

 За активну участь і плідну роботу на виставці університет нагороджено Дипломом 

Оргкомітету виставки. 

 

Малий салон-виставка винаходів та нових технологій «Новое время 2007» (м. 

Харків, 29–31 травня 2007р.). На виставці були представлені 4 патенти наших науковців. 

Серед них: Термоінтенсіфікація видобутку і транспортування нафти (кафедра інтегрованих 

технологій, процесів і апаратів); Керамічна маса, що екранує електромагнітне випромінювання 

(кафедра технології кераміки); Спосіб електролітичного нанесення покриття діоксидом мангану 

на алюміній та його сплави (кафедра технічної електрохімії); Здвоєний прямотечійний 

гідроагрегат (кафедра гідромашин). 

 Рішенням міжнародного журі салону під головуванням проф. П‘єра Фюм‘єра 

(м.Брюсель, Бельгія) всі 4 патенти удостоєні Дипломів та золотих медалей, а НТУ "ХПІ" за 

активну популяризацію винахідницької діяльності, яка проводиться в університеті, 

нагороджено Кубком міжнародного салону виставки «Новое время 2007». 

 

Університет приймав активну участь в міжнародних виставках в Російській 

Федерації, а саме: Міжрегіональна універсальна виставка «Славянский союз» (м. 

Бєлгород, 6-7 червня 2007р.), Міжнародний універсальний оптово-роздрібний ярмарок 

«Курская Коренская ярмарка – 2007» (м. Курськ, 8-10 червня 2007р.) та Міжнародна 

виставка «Подмосковье» (Московська область, МВЦ «Крокус Експо», 26-29 вересня 

2007р.). 
 На виставках демонструвались новітні розробки в галузях машинобудування, гірничо 

видобувній та хімічних технологій, електроенергетичного машинобудування, інформаційних 

технологій та АСУ, енерго- та ресурсозбереження. Всього 12 технологій. 

 Успішно була проведена презентація Internet-базованої інформаційно-керуючої системи 

для АСУ ТП нафтогазовидобувних комплексів. Вона визвала жвавий інтерес, особливо у 

фахівців. Зацікавленість у впровадженні цієї системи на російських комплексах підтримав 

губернатор Курської області О. Михайлов. 

 Користувались попитом у відвідувачів та фахівців також розробки кафедри двигунів 

внутрішнього згорання щодо виробництва дизельного пального рослинного походження 

«Біодизель», підвищення технічного рівня ДВЗ та їх екологізації. 

 За участь і ефективну роботу на виставках університет нагороджено Дипломами від 

імені  губернаторів  Белгородської, Курської  та  Московської  областей. 
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Загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна» (м. Київ, 22–25 серпня 

2007р.). В рамках цієї акції в НК «Експоцентр Україна» проходила презентація Харківської 

області. Чинне місце в експозиції Слобожанщини займав виставковий стенд НТУ „ХПІ”. На 

стенді демонструвалось 40 високих технологій і конструкцій, розроблених вченими 

університету. Серед них слід відзначити нові розробки такі, як пускач тиристорний 

регульований (ПТР), насіннєрушка, еталон імпульсних магнітних і електричних полів (РЕМП) 

тощо. 

4 роботи стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар 

2007 року»: «Магнітний та електромагнітний підвіс роторних машин», «Інтернет-базована 

інформаційно-керована система для АСУ ТП нафтогазовидобувних комплексів», «Технологія 

відновлення ерозійно зношених лопаток парових турбін», «Установка для випробувань кабелів 

з полімерною ізоляцією». Вони були нагороджені Дипломами і пам‘ятними золотими значками 

конкурсу, а НТУ «ХПІ» по праву став лауреатом конкурсу і нагороджений Пам‘ятним знаком і 

Дипломом переможця з присвоєнням статусу «Виробник кращих вітчизняних товарів 2007 

року». 

 За час роботи виставки стенд відвідало близько 1000 фахівців і відвідувачів, які 

проявили неабиякий інтерес до більшості представлених розробок. 
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Ізмірський міжнародний ярмарок (Туреччина, м. Ізмір, 31 серпня – 9 вересня 

2007р.). В експозиції Харківської області презентувались 12 нових технологій, розроблених 

вченими. Серед них: Аспекти нанофізики та нанотехнології, Технології забезпечення 

електромагнітної сумісності атомних електростанцій, Технологія обробки харчових продуктів 

та стічних вод, Установка для конверсії токсичних газоподібних промислових відходів, 

INTERNET-базована інформаційно-керована система для АСУ ТП нафтогазовидобувних 

комплексів тощо. 

Відвідувачі та фахівці дали високу оцінку розробкам університету, а Харківська обласна 

державна адміністрація в особі голови пана Я. Ющенка висловила впевненість в тому, що 

участь НТУ «ХПІ» в міжнародних виставкових заходах буде і надалі створювати позитивний 

імідж як університету, так і Харківській області в цілому, сприятиме подальшому розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності регіону. 

 

Міжнародна виставка «Наука і виробництво. Продукти харчування, технології, 

обладнання» (м. Харків, 20–23 вересня 2007р.) проходила в рамках Великого 

Слобожанського ярмарку у приміщенні презентаційно-виставкового центру «Радмір 

Експохолл». На виставковому стенді були представлені результати науково-виробничої 

співпраці вчених університету з провідними підприємствами Харківщини: ДП «Завод ФЕД», 

ВАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе», ВАТ «Турбоатом», ДП «Завод ім. Малишева», ЗАТ 

«Харківський завод транспортного обладнання» тощо. Великим попитом користувались нові 

розробки в галузях випробування обладнання на електромагнітну стійкість і сумісність, 

заощадження електроенергії за рахунок використання перетворювачів частоти струму при 

роботі електродвигунів ескалаторів метро, Інтернет-базована АСУ видобутку газу і нафти на 
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родовищах, технології ДКПЛ та мікродугового оксидування, які ще чекають свого 

впровадження у виробництво. 

На стенді демонструвались також підручники, монографії, навчальні посібники, серед 

яких виділявся підручник щодо питань розробки та експлуатації ДВЗ у 6 томах під редакцією 

проф. Марченка А.П. та заслуженого діяча науки України проф. ШеховцоваА.Ф. 

 Стенд відвідали губернатор Харківщини, керівні особи Харківської обласної державної 

адміністрації, в т.ч. Головного управління освіти і науки, керівники та провідні спеціалісти 

підприємств, фірм та корпорацій міста і області. 

 Відвідувачі дали високу оцінку представленим на стенді розробкам, а Оргкомітет 

нагородив університет Дипломом виставки. 

 

ІІ Міжнародний Салон винаходів і нових технологій «Новое время», (м.Севастополь, 

26–28 вересня 2007р.). Від університету на цей раз були представлені 2 патенти 2007 року: 

 Спосіб одержання захисно-декоративних багатошарових покрить, каф. ТЕХ, секція 

«Екологія та захист оточуючого середовища» та 

 Спосіб одержання модифікованих жирів, каф. ТЖ, секція «Харчова промисловість та 

сільське господарство». 

Презентувала їх на Салоні доц. кафедри технології жирів Чумак О.П. Вона відповіла на 

чисельні запитання учасників презентації, в тому числі і на ті, що торкалися впровадження цих 

розробок в промисловість. 

 На Салоні-виставці працювали Міжнародне та Національне журі, які високо оцінили 

представлені винаходи і нагородили їх Золотими медалями, а університет – Кубком і Дипломом 

ІІІ Міжнародного Салону винаходів і нових технологій «Новое время». 

 

Х ювілейна виставка «КИП. Электроника, Информатика, Связь. Энергетика, 

Электротехника, Энергосбережение.» (м. Харків, 16–19 жовтня 2007р.). На виставковому 

стенді презентувались нові контрольно-вимірювальні прилади, розробки та новітні технології в 

галузі електроенергетики та енергозбереження. Підвищеною зацікавленістю у відвідувачів 

користувались вимірювач частоти та напруги струму, автоматизована система моніторингу 

сонячних фотоелектричних модулів, індивідуальний тепломодуль, установка для випробувань 

якості кабелів з полімерною ізоляцією, еталон, інформаційно-керуюча система для АСУ ТП 

нафтогазовидобувних комплексів, перетворювачі частоти струму тощо. 

 Стенд відвідали понад 800 провідних фахівців, підприємств, викладачів технічних вузів, 

студентів. За активну участь і роботу на виставці університет нагороджено Дипломом. 

Дипломами нагороджені 5 кафедр НТУ «ХПІ» за новітні розробки і демонстрацію їх на 

виставці. 

Четверта виставка-презентація Освіта України «Інноваційні технології навчання» 

(м. Київ, 30 жовтня – 1 листопада 2007р.). На виставковому стенді були представлені 

наробки, пов‘язані з інноваціями у вихованні молоді, у розробці сучасних технологічних та 

наочних засобів навчання, у післядипломній освіті протягом усього життя тощо. Зацікавленість 

до роботи Органу студентського самоврядування – «Студентський альянс НТУ «ХПІ» проявили 

Президент АПН України Кремінь В.Г., представники НМЦ МОН України, провідні фахівці 

Міністерства та вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Вони дали високу оцінку 

здобуткам нашого університету в розробці та запроваджені інноваційних технологій навчання 

та виховання молоді, що і обумовило нашу перемогу в конкурсі, який проходив в рамках 

програми виставки. 

Університет нагороджено Почесним Дипломом за участь в 4-й виставці-презентації 

Освіта України. Йому присвоєно Почесне звання «Лауреат конкурсу» в 3-х номінаціях: 

Інновації у вихованні молоді, Інновації у розробці сучасних технічних і наочних засобів 

навчання, Інновації у навчальному процесі. 
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VI спеціалізована міжрегіональна виставка «Високі технології ХХІ сторіччя» 

(Російська Федерація, м. Ростов - на - Дону, 15–17 листопада 2007р.) в рамках 

Міжнародного економічного форуму «Малий бізнес: інновації та розвиток» присвяченого 

70-річчю Ростовської області. 

 В складі експозиції Харківської області на виставці університет демонстрував 12 

інвестиційних пропозицій, розроблених вченими. Серед них технологія електростатичного 

емалювання сталей, тренажерні комплекси об‘єктів броньованої техніки (Державна премія 

України 2004 року), високомоментний низькообертний електродвигун тощо. 

Відвідувачі та фахівці дали високу оцінку пропозиціям нашого університету. За активну 

участь в форумі і ефективну роботу на виставці університет від імені керівництва Ростовської 

обладміністрації і Міністра економіки, торгівлі, міжнародних та зовнішньоекономічних зв‘язків 

нагороджено Дипломом. 

 

НТУ «ХПІ» приймав активну участь ще в п‘ятьох регіональних виставках, які 

проводились в м. Харкові, в т.ч. і в виставці, присвяченій Міжнародному студентському 

форуму «Україна – Росія», який проходив в Палаці студенів університету з 13 по 15 вересня 

2007р. 

 В 2007 році на базі університету виконана велика робота  по підготовці  і проведенню 

наукових, науково-технічних та науково-методичних форумів.  

 В м.Алушта 14-19 вересня відбувся ХІІ Міжнародний конгрес двигунобудівників, на 

якому було відзначено зростання якості представлених доповідей, пов’язаних із створенням 

нової техніки і значний вклад вчених кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» в розвиток учбово-методичної і 

наукової бази двигунобудування. 

 

  ІХ Міжнародний науково-технічний симпозіум «Проблеми удосконалення 

електричних машин і апаратів» SIEMA 2007 відбувся в м.Харків 18-20 жовтня.  За 

результатами роботи симпозіуму прийнято рішення, в якому вважається доцільними підтримка 

і розвиток фундаментальних досліджень за напрямками «Електромашинобудування» та 

«Електроапаратобудування», зміцнення зв’язків науковців і підприємств.  

 Готували цей форум кафедри електричних апаратів та електричних машин.  

 

 VII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатики і 

моделювання» ПІМ 2007, (м.Харків, 29 листопада - 1 грудня 2007 р.), була присвячена 

розгляду результатів експериментальних досліджень в галузі програмування та розвитку 

інформаційних технологій. В роботі конференції  брали участь 277 вчених, в тому числі 21 

доктор і 113 кандидатів технічних наук. Серед іноземних  авторів доповідей, прийнятих 

редакційною колегією, налічується: Іран-1, Йорданія-1. Співробітниками НТУ «ХПІ» було 

виголошено 28 доповідей. Видана програма конференції, а кращі доповіді були рекомендовані 

до опублікування у збірці наукових праць університету. 

 Організатор – кафедра обчислювальної техніки та програмування. 

 

 XV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Micro CAD-2007) є щорічною і цього року 

проходила в Харкові на базі НТУ «ХПІ» 17-18 травня. Крім університета організаторами цієї 

конференції стали Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет 

(Німеччина), Петрошанський університет (Румунія), Познанська політехніка (Польща) і 

Софійський університет (Болгарія). Зарубіжні університети–спів- організатори  взяли активну 

участь в інформаційному забезпеченні підготовки і проведення конференції. В роботі форуму 

взяли участь близько 1900 науковців, в тому числі більше 200 учасників - з 18 країн близького 
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та далекого зарубіжжя. На пленарному та секційних засіданнях конференції було заслухано 

1250 доповідей.  Найбільш цікаві доповіді та повідомлення розміщені в інтернеті на сайті 

htth:users.Kpi.Kharkov.ua /ire/conferen.htm .  

 Організатор – кафедра інтегрованих технологій в машинобудуванні ім. М.Ф.Семка. 

 

 XV Міжнародна конференція «Технологія інформаційних систем та її застосування  

ISTA’2007» відбулася в м. Клагенфурт, Німеччина, 23-25 травня. Співголовами 

Програмного комітету були ректор 

Клагенфуртського університету проф. Х.Майер і 

професор Віденського Технічного університету 

Д.Караянніс, організаційний комітет очолив 

проректор НТУ «ХПІ» з наукової роботи 

А.П.Марченко. Загальна тематика конференції 

охоплювала різні аспекти сучасних інформаційних 

систем і викликала великий інтерес серед 

наукового співтовариства України і закордонних 

країн. Було подано близько 100 робіт на 

рецензування, серед них 60 робіт українських 

вчених і 40 -  з далекого зарубіжжя. Серед 

закордонних країн-учасниць були представлені Австрія, Німеччина, Ірландія, Франція, Росія, 

Нова Зеландія. Праці конференції були опубліковані в збірнику із серії Lecture Informatics 

Німецької спілки інформатики, виданому в м. Бонн (Німеччина) і в трьох випусках «Вісника 

НТУ «ХПІ». 

 Організатор – кафедра автоматизованих систем управління.  

 

 ІІ Міжнародна конференція «Нелінійна динаміка», присвячена  150-річчю з дня 

народження академіка Олександра Михайловича Ляпунова, була проведена в м. Харкові 

25-28 вересня 2007 р. В конференції брали участь 80 учасників, в тому числі 16 – з інших міст 

України, 29 – з різних країн світу: Вірменії, Беларусі, Великої Британії, Італії, Канади, Латвії, 

Польщі, Португалії, Росії, США, Японії. Всього на 

пленарних засіданнях та на секціях було 

заслухано 71 доповідь, серед доповідачів було 29 

професорів, 31 доктор та 19 кандидатів наук. 

Співробітниками інженерно-фізичного 

факультету НТУ «ХПІ» було зроблено 21 

доповідь. Згідно з рішенням Вченої Ради НТУ 

«ХПІ» була надрукована монографія «Академик 

Александр Михайлович Ляпунов. К 150-летию со 

дня рождения», присвячена науковій і 

педагогічній діяльності та його внеску у розвиток 

механіки і математики у Харкові, а також 

розвитку його ідей вченими НТУ «ХПІ». На форумі розглядалися нові теоретичні інженерні та 

експериментальні результати в галузі нелінійної динаміки. Видані програма і тези доповідей 

конференції. 

 Організатор – кафедра прикладної математики. 

 

 Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані технології та 

енергозбереження ІТЕ’2007» (м.Алушта, 11-16 травня). На конференції було представлено 2 

навчальні заклади та установи з Великої Британії та Росії. Кількість учасників – 42 особи, серед 

них 5 докторів та 7 кандидатів наук, 16 аспірантів, 13 представників виробничих підприємств та 
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компаній. На форумі була відзначена позитивна роль європейських програм у підвищенні 

якості вищої освіти з енергозбереження і спрямованість на підвищення рівня уваги стосовно 

зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище, яке базується на покращенні 

інтеграції індустріальних процесів. Матеріали конференції опубліковані у щоквартальному 

фаховому журналі «Інтегровані технології та енергозбереження». 

 Організатор – кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів. 

 

 VI Міжнародна конференція «Перспективи розвитку автомобіле- та 

тракторобудування» проходила в м. Харкові 20-21 квітня 2007 р. В її роботі взяли участь 

відомі вчені, доктори наук, молоді науковці України – всього 36 осіб. Були представлені міста 

Харків, Суми, Севастополь. Всього на конференції були присутні представники 5 вузів України. 

На пленарному засіданні було представлено 23 доповіді, в яких розглядались питання 

гальмування, розробки гібридного автомобіля, пасивної безпечності автомобіля, вимірювання 

маси транспортних засобів у русі, тяглових властивостей тракторів, екологічного впливу МТА 

на грунт. Виголошені доповіді опубліковані в тематичних наукових фахових збірках. 

 Організатор – кафедра автомобіле- і тракторобудування. 

 

 Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми якості, довговічності 

зубчастих передач, редукторів, їх деталей та вузлів ЗП-2007» м.Севастополь, 28 серпня - 9 

вересня 2007 р.). В роботі конференції брали участь 117 осіб, з них докторів наук 31, 

кандидатів наук 58. На пленарному та секційних засіданнях заслухано 140 доповідей на тему 

координування робіт в галузі зубчастих передач та редукторобудування. Видані програма і тези 

доповідей.  

 Організатор – кафедра нарисної геометрії та графіки. 

 

 Науково-технічна конференція «Хімія і технологія жирів» (м.Харків, 20 грудня 2007 

р.). Серед 38 учасників - представники навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, фірм 

та підприємств, з яких - 8 докторів та 4 кандидати наук, 4 аспіранти, 2 студенти. Вступну 

доповідь зробив директор науково-дослідного інституту олій та жирів Петік П.Ф. В докладах 

були розглянуті проблеми впливу різних факторів на якість продукції, можливості 

використання олійножирової сировини для одержання поверхнево-активних речовин, 

фундаментальні питання хімії жирів. Робочі матеріали та підсумковий документ конференції 

опубліковані в тематичних збірках наукових праць НТУ «ХПІ». 

 Організатор – кафедра технології жирів. 

 

 В минулому році на базі університету та за його участю також були підготовлені та 

проведені такі форуми: Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та 

енергоефективність» СЕЕ-2007 (м. Алушта, 18-22 вересня 2007 р.); науковий семінар 

«Проблеми енергозбереження України і шляхи їх вирішування» (м. Харків, 26 квітня 2007 

р.); VII регіональна науково-методична конференція «Безпека життєдіяльності» та 

студентська конференція «Харківщина, студентство та екологія» (м. Харків, 6-7 грудня 

2007р.); XXVII науково-технічний семінар «Семківські молодіжні читання» (м. Харків, 4 

жовтня 2007); Межвузівська студентська конференція «Науково-технічний переклад: 

проблеми та перспективи» (м. Харків, 16 березня 2007 р.); Науково-технічна конференція 

«Кирпичівські читання (м. Харків, 12 грудня 2007 р.); Науково- технічний семінар «Нові 

розробки в галузі електричної ізоляції» (м. Харків, 28 листопада 2007); Науково-

методичний семінар «Консолідована інформація» (м.Харків, кожні два тижня); 

Міжнародна наукова конференція «Молодь у вирішенні регіональних та транспортних 

проблем екологічної безпеки (м. Харків, 11-12 травня 2007 р.); XV Міжнародна науково-

технічна конференція «Теорія та практика процесів подрібнення, розподілу, змішування 
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та ущільнення матеріалів» (м. Одеса, 20-26 серпня 2007 р.); засідання секції «Підйомно-

транспортні машини» (м. Тернопіль, 2-5 квітня 2007р.); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (с. 

Миколаївка, Крим, 17-22 вересня 2007 р.)  

 

Результати наукових досліджень вчених університету систематично відображаються в 

наукових фахових виданнях НТУ «ХПІ»: «Віснику Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» та наукових журналах і збірках, а саме: 

«Інтегровані технології та енергозбереження», «Електротехніка і електромеханіка», 

«Високі технології в машинобудуванні», «Теорія і практика управління соціальними 

системами», «Механіка і машинобудування», «Двигуни внутрішнього згоряння», 

«Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти», 

«Вісник науки і техніки сумісно з Харківським будинком науки і техніки», «Різання і 

інструмент в технологічних системах». 

Випуск тематичних збірників «Вісника НТУ «ХПІ», як і наукових збірок і журналів 

університету координується і здійснюється Координаційною радою, яку очолює ректор. В 

минулому році «Вісник НТУ «ХПІ» випускався за 15 тематичними напрямками: Автоматика 

та приладобудування; Динаміка і міцність машин; Енергетичні і теплотехнічні процеси і 

устаткування; Інформатика і моделювання; Нові рішення у сучасних технологіях. Теорія і 

практика; Проблеми механічного приводу; Проблеми удосконалення електричних машин 

і апаратів. Теорія і практика; Системний аналіз, керування й інформаційні технології; 

Технологічний прогрес та ефективність виробництва; Технології в машинобудуванні; 

Філософія; Хімія, хімічні технології та екологія; Техніка та електрофізика високих 

напруг; Транспортне машинобудування; Машинознавство та САПР; Актуальні питання 

історії України. 

Впродовж року з друку вийшли 41 «Вісник НТУ «ХПІ» та 28 журналів і наукових 

збірок. Кількість надрукованих в них статей дорівнює 1672. Географія авторів статей 

представляє майже всі регіони України: Київ, Харків, Донецьк, Львів, Суми, Луганськ, 

Одеса, Чернігів, Вінниця, Дніпропетровськ, а також країни: Росія, Литва, Угорщина, 

Польща, Німеччина, Румунія. 

Кількість статей вчених університету, опублікованих в наукових виданнях, 

становить 3104, а загальна кількість публікацій дорівнює 3406. В зарубіжних наукових 

виданнях опубліковано 354 статті. Впродовж року з друку вийшли 26 монографій, 16 

підручників та 97 навчальних посібників. 

 

Завдяки тісному творчому співробітництву науково-педагогічних працівників 

університету з колегами провідних закордонних університетів в минулому році з друку за 

кордоном вийшли сумісно написані дві монографії, три навчальних посібника та два 

словника. 

 

Слід відзначити, що і в минулому році університет мав позитивні посування від активної 

виставкової діяльності, підготовки, проведення і участі в конференціях, семінарах та інших 

науково-технічних форумах. Зросла питома вага нагород, отриманих на виставках – університет 

та 2 автори розробок нагороджені 7 золотими медалями виставок. Чотири розробки стали 

переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар 2007р.», а університет по 

праву став Лауреатом цього конкурсу. 

На базі університету проведено 22 наукових форуми. Активна участь в них провідних 

вчених і фахівців з країн Європи і світу говорять про високий інтелектуальний потенціал 

Харківських політехніків, їх практичну можливість внести вагомий вклад у вирішення 

важливих проблем науки і освіти. 
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Підтвердженням цієї тези є те, що матеріали наукових форумів університету 

користуються попитом, публікуються за кордоном, заносяться до баз даних та фондів 

провідних бібліотек світу. 

 

Активна рекламно-пропагандистська діяльність дозволяє поступово збільшувати 

кількість і обсяги госпдоговірних науково-дослідних робіт, угод про науково-технічне 

співробітництво і протоколів-узгоджень, започаткованих на виставках і презентаціях, 

одержувати перемоги у конкурсах, виборювати можливість виконання міжнародних грантів. 
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 В звітному році спостерігалась подальша активізація винахідницької роботи серед 

співробітників та студентів НТУ «ХПІ». В епоху інтелектуальної власності винахідництву 

належить приоритетне місце, стабільний економічний розвиток держави неможливий без 

удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Саме отримання 

науково-технічних результатів, їх надійний правовий захист та ефективне використання дають 

можливість забезпечити стабільний економічний розвиток країни на основі постійного 

удосконалення технологічних процесів, що характеризують сучасне виробництво та 

забезпечують випуск конкурентноспроможної продукції, яка задовольняє постійно зростаючі 

потреби населення. НТУ «ХПІ» посідає в цій структурній схемі одне із провідних місць. За 

останній рік значно зросла кількість залучених до винахідницького процесу викладачів, 

наукових співробітників, які, в свою чергу, активно сприяли зросту участі творчої молоді в 

розробці нових, оригінальних та охороноздатних об’єктів інтелектуальної власності і становила 

у 2007 році 150 осіб.  

 Слід відзначити  стабільну тенденцію до щорічного зростання кількості поданих заявок 

та отриманих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. Вченими і 

студентами НТУ «ХПІ» в звітному році подано 74 заявки на отримання патентів на винаходи та 

корисні моделі, отримано за цей рік усього 58 охоронних документів, серед яких 17 патентів на 

винаходи, 41 патент на корисну модель, об’єкти захисту яких належать здебільшого до таких 

галузей, як хімія (кераміка, електрохімія), електроніка, електротехніка, машинобудування, 

зокрема, верстатобудування. Суттєвий доробок внесли провідні кафедри університету, зокрема, 

кафедри технології кераміки, технічної електрохімії, технології машин та верстатів, 

промислової та біомедичної електроніки.  

 

 

 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

 

Одної із першочергових задач діяльності університету, як гарантії його поступового 

розвитку, є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. В університеті 

розроблений системний підхід до підготовки кадрів, який складається із етапів: виявлення 

перспективних науковців серед студентів та залучення до магістратури; планування роботи 

аспірантури та докторантури і створення належних умов для роботи молодих вчених; щорічні 

звіти аспірантів та докторантів на засідання кафедр, вчених рад факультетів та університету; 

поширення ефективності роботи та збільшення кількості спеціалізованих вчених рад по захисту 

докторських и кандидатських дисертацій. Таким чином успішно виконується програма 

“Кадри”, яка основною своєю задачею ставить підтримку обдарованої молоді та перспективних 

науковців для поповнення професорсько-викладацького складу університету. Відповідно 

пропозиціям ВАК України на засіданнях вченої ради університету проведені звіти голів 

спеціалізованих вчених рад з принциповою оцінкою якості роботи спецради та обговорення 

перспектив поліпшення діяльності структури підготовки кадрів вищої кваліфікації.  

За станом на 01.01.2008 року в аспірантурі НТУ “ХПІ” навчається 389 аспірант,  в тому 

числі за очною формою навчання – 274, за заочною – 115. Усі  аспіранти  пройшли атестацію на 

засіданнях кафедр та вчених рад факультетів, докторанти – на вченій раді університету і були 

рекомендовані для подальшого навчання в аспірантурі, докторантурі та підготовки дисертацій 

до захисту.  

В докторантурі за станом на 01.01.2008 року навчаються 16 докторантів, які проводять 

теоретично-експериментальні дослідження за перспективною науковою тематикою на базі 

наукових шкіл, приймають участь у виконанні науково-дослідних грантів, держбюджетних та 

госпдоговірних робіт.  



 169 

За 2007 рік можна виділити наступні кафедри, де є певні досягнення у підготовці 

аспірантів та докторантів:  фізики металів  та напівпровідників (зав. кафедри проф. Пугачов 

А.Т.),  технології  кераміки, вогнетривів,  скла  та  емалей (зав. кафедри проф. Рищенко М.І.), 

двигунів внутрішнього згоряння (зав. кафедри проф. Марченко А.П.), нарисної геометрії (проф. 

Краснокутський В.Г.), колісних та гусеничних машин (д.т.н. Волонцевич Д.В.), хімічної техніки 

і екології (проф. Шапорєв В.П.). Стан підготовки кандидатських та докторських дисертацій 

було проаналізовано на засіданнях вчених рад факультетів та університету та указано на 

нестабільну роботу у процесі підготовки кадрів кафедрами: менеджменту (проф. Івін В.Л.), 

опіру матеріалів (проф.. Лаврінський В.І,). 

 

Серед наукових керівників, які плідно працювали з аспірантами слід відзначити:  проф. 

Александрова Є.Є. – захист 3-х дисертацій, проф.. Раскіна Л.Г. – захист 3-х дисертацій.  

 В 2007 році на базі відомих наукових шкіл  в університеті працювало 15 спеціалізованих 

вчених рад : 14 - по захисту докторських за 28 спеціальностями та 1 - по захисту кандидатських 

дисертацій за 2 спеціальностями, яки охоплюють майже всі напрямки підготовки фахівців:  

машинобудування, електроенергетика, електроніка, інформаційні технології, 

приладобудування, хімічна технологія та обладнання, економіка підприємства і галузі. 

Продовжено повноваження 3-х спецрад з правом прийому докторських та кандидатських у 

напрямках теплових двигунів, методів неруйнівного контролю та із економічних наук. До 

роботи в спецрадах залучені провідні доктори наук , професори університету, а також  фахівці 

із:  Харківського Національного  університету  ім. Каразіна,  НТУУ „Київський політехнічний 

інститут”,  НАКУ „Харківський авіаційний інститут”,  Дніпропетровського державного 

аграрного університету, Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ), 

Державного підприємства “Завод ім. Малишева”, Інституту “Монокристалів” НАН України, 

ІПМаш НАН України, Національного наукового центру НАН України “Фізико-технічний 

інститут”, галузевого Інституту вогнетривів та з інших відомих наукових центрів України. 

 За 2007 рік в спецрадах університету захищені 10 докторських та 53 кандидатських 

дисертацій, здобувачі яких працюють у вищих навчальних закладах МОН,  наукових установах 

НАН України, провідних підприємствах України. Серед них співробітникам НТУ "ХПІ": 4 
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докторські, 29 кандидатських, 4 – аспірантами – іноземцями. Тематика докторських і 

кандидатських дисертацій тісно пов‘язана з перспективними напрямками розвитку вітчизняної і 

світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій,   технологія машинобудування, 

енергетика та енергозбереження, приладобудування, хімічні технології, електротехнічні 

комплекси та системи, фізика металів та напівпровідників, інформаційні технології, 

обчислювальна техніка та автоматизація, екологія тощо. 

 

Основні показники роботи спеціалізованих вчених рад в НТУ "ХПІ" за 2007 рік приведені у 

таблиці 

№ 

п/п 

Шифр  

спецради 

Голова 

спеціалізованої  

ради 

Кількість захистів дисертацій 

д
о
к
то

р
сь

к
и

х
 

співробітниками 

ХПІ  

к
ан

д
и

д
ат

сь
к
и

х
 

співробітниками 

ХПІ 

1. 
СРД 

64.050.01 
Кузнєцов Б.І. 2 2  5 2 

2. Д 64.050.02 Яковлев А. І. - - 3 1 

3. Д 64.050.03 Рищенко М. І. 2 1 7 4 

4. Д 64.050.04 Сокол Є. І. - - 2 1 

5. Д 64.050.05 Товажнянський Л. Л. - - 5 5 

6. Д 64.050.07 Куценко О. С. 2 1 9 7 

7. Д 64.050.08 Данько В. Г. - - 3 3 

8. Д 64.050.09 Гурин А. Г. 
Продовжений термін повноважень з червня 2007 

року. Прийнята до захисту 1 робота. 

9. Д 64.050.10 Львов Г. І. - - 5 4 

10. Д 64.050.11 Бойко А. В. 2 - 1 - 

№ 

п/п 

Шифр  

спецради 

Голова 

спеціалізованої  

ради 

Кількість захистів дисертацій 

д
о
к
то

р
сь

к
и

х
 

співробітниками 

ХПІ  

к
ан

д
и

д
ат

сь
к
и

х
 

співробітниками 

ХПІ 

11. Д 64.050.12 Грабченко А. І. 2 - 4 2 

12. Д 64.050.13 Марченко А. П. 
Продовжено термін повноважень ради з листопада 

2007 року. Прийнята до захисту 1 робота. 

13. Д 64.050.14 Качанов П. О. - - 6 2 

14. Д 64.050.15 Омельяненко В. І. - - 2 1 

15. К 64.050.06 Вороновський Г. К.   1 1 

Всього:. 10 4 53 33 
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Усі дисертаційні роботи успішно були розглянути експертними радами ВАК та у своїй 

діяльності керувалися новим "Положення про присвоєння наукового ступеню та присудження 

вченого звання старшого наукового співробітника" ВАК України.  

Кращі показники роботи спеціалізованих вчених рад у 2007 році:  

• Д64.050.07 (голова – проф. Куценко О.С.) -  захист 2 докторських та 9 кандидатських  

дисертації; 

• Д64.050.03 (голова - проф. Рищенко М.І.) -  захист  2 докторських та 7 кандидатських 

дисертацій; 

• СРД64.050.01 (голова - проф. Кузнєцов Б.І.) -  захист 2 докторських та 5 кандидатських 

дисертацій; 

• Д64.050.12 (голова - проф. Грабченко А.І.) -  захист 2 докторських та 4 кандидатських 

дисертацій; 

• Д64.050.14 (голова - проф. Качанов П.О.) -  захист 6 кандидатських дисертацій. 

Співробітниками НТУ “ХПІ” у спецрадах України на протязі 2007 року захищені 9 

докторських та 48 кандидатська дисертацій, які виконувалися з пріоритетних напрямків 

розвитку науки і техніки, затверджених постановами Уряду, галузевих міністерство та НАН 

України у  рамках фундаментальних і прикладних бюджетних НДР за тематичними планами 

МОН України і  госпдоговірних науково-дослідних робіт з провідними промисловими 

підприємствами України. Результати досліджень внесли достойний вклад в розвиток сучасної 

науки та включають передовий досвід нових технологій, отриманий при виконанні 

міжнародних грантів і договорів та у наукових відрядженнях фахівців університету до 

провідних наукових центрів світу. 

В 2007 році серед докторських дисертації науковців НТУ “ХПІ” визначаються роботи: 

   Виконуючого обов’язки зав. кафедри систем інформації Серкова О.А. Дисертація 

спрямована на вирішення науково-практичної задачі оцінки життєвості інформаційних систем 

в умовах електромагнітних дій. Результати роботи впроваджені на КБ ім. О.О.Малишева (м. 

Харків), Об’єднаний інститут Збройних сил України (м. Харків), Військовий центр космічних 

досліджень(м. Харків), АТ Електромеханічний завод "Магніт " (м. Київ).  

 професора кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного 

моніторингу Подустова М.О. на тему "Екологічно безопарні ресурсозберігаючі технологічні 

процеси та обладнання у виробництві поверхньо-активних речовин". Здійснений аналіз стану 

та впливу промислових відходів та шкідливих речовин на середовище та здоров'я людей. 

Результати роботи використані 

ВАТ "УкрХІММАШ" (м.Харків) 

при проектуванні промислового 

трубчатого колектора 

сульфатування, ДержНДІ 

МІНДІП (м.Суми) при розробці 

систем очистики газоповітряних 

потоків від SO 2  прийняті 

інститутом "НІОХІМ" (м. 

Харків) для використання при 

проектуванні новох екологічно 

безпечних виробництв.  

 докторанта кафедри 

технічної електрохімії 

Тульського Г.Г. за темою 

"Анодні процеси на оксидах 

неблагородних металів в 

електрохімічному ситезі не 
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органічних речовин". Дисертація виконувала у рамках 4 держбюджетних НДР МОН України 

та госпдоговорів з Харківським дослідним коксозаводом, Державним Центром лікарських 

засобів(м. Харків) , ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД". 

 Доцента кафедри 

системного аналізу та 

управління Северіна В.П. на 

тему "Моделі та методи 

оптимізації показників якості 

систем автоматичного 

управління енергоблоку 

атомної електростанції". 

Дисертація виконувала у 

рамках 4 держбюджетних НДР 

МОН України та 

госпдоговорів з Харківським 

дослідним коксозаводом, 

Державним Центром 

лікарських засобів(м. Харків) , 

ДП "Харківський 

машинобудівний завод "ФЕД" 

та її результати впроваджені на 

ВАТ "Турбоатом" (м. Харків), Ват "Харківська ТЄЦ-5", НВП "Хартрон-Аркос" та у 

навчальний профес на кафедрі. 

Серед кандидатських дисертацій відзначаються роботи Мішньової Ю.Є., Півень О.М., 

Кривобока Р.В., Дейнеки Д.М., Нечипоренка Д.І., Сидоренко Г.Ю., Самородова Б.В., Зарубіна 

М.С., Демидова В.І., Дубініної О.М., Решетнікової С.М., Зінченко О.І., які плідно поставили та 

вирішили актуальні науково-практичні задачі, провели  наукові дослідження у  відповідних 

галузях на сучасному рівні та впровадили свої розробки на підприємствах України. 

Спецрадами на підприємства і установи України надіслані пропозиції по використанню 

результатів захищених дисертаційних робіт, серед яких ТЕЦ-5 (м.Харків), ДП «Південмаш» (м. 

Дніпропетровськ), , ДВП «Об’єднання Азот» (м. Сєвєродонецьк), Запорізька АЕС,  ВАТ 

«Харківський тракторний завод», ДНВО «Комунар» НКА України (м. Харків),  ВАТ 

„Алчевськкокс” (м.Алчевськ), ВАТ «Електромашина» (м. Харків), ХНВО "ФЕД" (м. Харків), , 

ДП “Завод ім. Малишева” (м. Харків),  ВАТ “Турбоатом” (м. Харків), ВАТ «Мотор-Січ» 

(м.Запоріжжя), НВО “Електроважмаш” (м. Харків), ВАТ «Харківміськгаз» (м. Харків), Інститут 

електродинаміки НАНУ (м.Київ), ВАТ „Завод „Потенціал” (м.Харків), ХК «АвтоКраз» (м. 

Кременчук),  ВАТ "Сумське НВО ім. Фрунзе",  ННЦ „Харківський фізико-технічний інститут”,  

ВАТ “Важпромелектропроект” (м. Харків),  НВП “Хартрон-аркос” (м.Харків), “Хімтехнологія” 

(м. Сєвєродонецьк), Зміївська ТЕС, ТОВ "Технолог" (м. Суми), ТОВ "Турбомаш" (м. Суми), 

ТОВ "Техно" (м. Суми), ВАТ СКБ "Укрелектромаш", ООВ "Торгівельний дім "ХЕЛЗ", ВО 

"Міськелектротранс" (м. Харків), ЗАТ "ДОПРЕА", науково-дослідний інститут хімічний 

реактивів (м. Дніпропетровськ), ВАТ "Новогорлівський машинобудівний завод", АТНК ім. 

Антонова (м.Київ), ДП "Харківський метрополітен", ВАТ Харківський тракторний завод ім. 

Орджонікідзе", ТОВ Науково-виробниче підприємство "Екструдер" (м. Харків), 

"Хіммашсервіс" (м. Суми), ТОВ "Кронекс-Украина" (м.Харків), ЗАТ "Время",  ВАТ "Азовмаш" 

(м. Жданов), ДНПКІ основної хімії (м. Харків), ВАТ "Лисичанська сода", ВАТ "Кримський 

содовий завод", ЗАТ "Харківський плитковий завод", Спільне підприємство ТОВ "Інвертор" (м. 

Алчевськ), ВАТ "Електрозахист" (м. Харків), ВАТ "Алчевськкокс" (м. Алчевськ) та іншим. 
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Для атестації науково-

педагогічних кадрів на 

присвоєння вчених звань в 

університеті створена система 

всебічного та обґрунтованого 

аналізу науково-педагогічної 

діяльності здобувачів. Після 

аналізу виконання 

формалізованих вимог до 

здобувачів вченого звання,  

впродовж року після проведення 

відкритої лекції, проводиться 

обговорення результатів науково-

педагогічної роботи здобувачів 

вченого звання спочатку на 

кафедрах , потім на вченій раді 

відповідного факультету та на 

засіданні методичної ради 

університету. За результатами цих обговорень кандидатур здобувачів вченого звання 

виносяться на розгляд вченій раді університету, яка приймає рішення щодо присвоєння вченого 

звання.  

Рішеннями вченої ради  вчене звання професора МОН України присвоєно 9 

співробітникам, доцента – 27, старшого наукового співробітника ВАК України – 5 

співробітникам університету 

На підставі Положення про Національний вищий навчальний заклад в університеті 

введено Положення про вчені звання НТУ „ХПІ” – професор НТУ „ХПІ”, доцент НТУ „ХПІ”, 

до яких представляються викладачі, які мають значний стаж роботи та суттєві показники 

науково-педагогічної діяльності. У 2007 навчальному році звання професора НТУ „ХПІ” 

отримало 7 осіб, доцента НТУ „ХПІ” – 2 особи.  

Певних успіхів за звітний термін при атестації наукових кадрів на вчене звання досягли 

кафедри: теплотехніки (зав.кафедри проф. Котельник В.М.),  систем інформації(в.о. зав.кафедри 

д.т.н. СерковО.А.), автоматизованих систем управління (зав.кафедри проф. Годлевський М.Д.), 

хімічної техніки і промислової екології (зав.кафедри проф. Шапорєв В.П.). 

 На підставі рішень вченої ради університету низка провідних професорів та молодих 

науковців прийняла участь у конкурсах на здобуття іменних стипендій. Довічну стипендію для 

провідних науковців Кабінету Міністрів України отримує 4 професори. У 2007 році стипендією 

для молодих науковців Кабінету Міністрів отримували 4 перспективних співробітників 

університету. Іменними стипендіями Харківської державної обласної адміністрації нагороджені 

проф. Рищенко М.І., доц. Марченко Н.А.  

 За значні особисті досягнення у розвитку науки та техніки знаком «Відмінник освіти» 

МОН відзначені 4 співробітників, Почесною Грамотою МОН – 8 співпрацівників університету, 

Почесною Грамотою Президії НАН України – завідувач НДЧ, Лауреат Державної премії 

України, професор, д.т.н. Лісачук Г.В.  
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13. Перелік спільних з НАН України структур 

 

Перелік структурних підрозділів подвійного підпорядкування Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» з установами НАН України наведено у 

таблиці  

 

№№ 

пп 

Назва вищого 

навчального 

закладу 

Назва установи, 

організації, з якою створено 

підрозділ, відомча 

підпорядкованість 

Обсяг фінансування  

(тис.грн.) 

   МОН відомство 

1.  Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» 

Інститут іоносфери, НАН і МОН 

України 

185,00 300,00 

 

Філії кафедр НТУ «ХПІ» в установах НАН України 

 

1.  НТУ «ХПІ», 

кафедра фізики 

металів та 

напівпровідників 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України 

16,00 - 

2.  НТУ «ХПІ», 

кафедра 

інженерної 

електрофізики 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України 

15,50 - 

3.  НТУ «ХПІ», 

кафедра 

парогенераторо-

будуванняя 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України 

13,50 - 

4.  НТУ «ХПІ», 

кафедра 

динаміки та 

міцності машин 

Інститут проблем 

машинобудування ім. 

А.М.Підгорного НАН України 

13,00 - 

5.  НТУ «ХПІ», 

кафедра фізики 

металів та 

напівпровідників 

Інститут низьких температур 

ім. Б.І.Веркіна НАН України 

12,00 - 

6.  НТУ «ХПІ», 

кафедра 

технічної 

кріофізики 

Інститут низьких температур 

ім. Б.І.Веркіна НАН України 

13,00 - 

7.  НТУ «ХПІ», 

кафедра фізики 

металів та 

напівпровідників 

Інститут монокристалів НАН 

України 

9,00 - 

 

 

 


