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Таким чином запропонована технологія виробництва дозволяє отримати 

заморожений напівфабрикат однорідної консистенції, що не розшаровується з 

часом та має високий вміст біологічно активних речовин. Також запропонована 

технологія дозволяє знизити витрати праці та часу на приготування напоїв в 

домашніх умовах і в громадському харчуванні [5]. 

Перевагою даної рецептури розробленого напівфабрикату є 100% 

використання натуральних інгредієнтів рослинної сировини місцевого 

виробництва. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДУГОВОГО ЗАХИСТУ  

 

Можливість прискорення спрацьовування захисту від дугового замикання 

може суттєво скоротити кількість травм від дугових замикань у системах 

електропостачання. Чим швидше може бути виявлена і ліквідована дуга, що 

виникла в розподільних пристроях, тим менше ризик для персоналу отримання 

серйозної травми або смерті [1]. Інші переваги мінімізації часу зварювання 

включають зниження додаткового збитку, зниження часу простою виробництва 

та, як наслідок, зниження вимог до індивідуальних засобів захисту (ІЗЗ). 
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Зазвичай при реєстрації дугового розряду використовують фототиристори, 

що реєструють вузьку частину видимого оптичного спектру на межі з 

інфрачервоним.  

Таким чином, не вирішеною на сьогоднішній день є задача підвищення 

чутливості захисту від дугового замикання. Але це можливо шляхом 

перетворення ультрафіолетового (УФ) випромінювання у видиму частину 

оптичного спектру, що дозволить розширити спектр оптичного датчика в 

область УФ випромінювання і відповідно дасть можливість підвищити його 

чутливість.  

Існуючі схеми захисту від дугового замикання обладнано кремнієвими 

фотоелементами. Це обумовлено тим, що максимум їхньої диференціальної 

характеристики припадає на максимум випромінювання полум’я електричної 

дуги в області (0,7-1,1) нм. В основному це приймачі з внутрішнім 

підсилюванням фотоструму: лавинні фотодіоди, фототранзистори, польові 

фототранзистори та фототиристори, які набули найширшого застосування у 

схемах захисту від дугового замикання. У роботах [2] та [3] розроблені датчики 

ультрафіолету, які не реагують на видиму частину спектру. 

Фототиристори мають цілий ряд переваг у порівнянні з іншими 

напівпровідниковими оптичними датчиками: висока навантажувальна 

спроможність при низькій потужності керуючого сигналу, можливість 

запам’ятовування після зняття керуючого сигналу, висока швидкодія, висока 

чутливість. 

Крива на рис. 1 ілюструє характеристику управління фототиристора: від 

порогового мінімума нечутливості освітлювання, до мінімального порогового 

опору включення фототиристора.  

 

 
 

Рис. 1. Залежність внутрішнього електричного опору фототиристора  

від величини світлового потоку 
 

Область управління знаходиться між кривою та осями координат. Чим 

більша освітленість світлового входу фототиристора, тим менший його опір: 

струм включення залишається постійним, а напруга включення зменшується 

майже до нуля. Світловий потік від флюорофору викликає додаткове 
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зменшення внутрішнього електричного опору, що сприяє підвищенню 

чутливості фототиристора. 

Світловий потік флюорофора є функцією спектральної густини потоку 

збудження від джерела ультрафіолетового випромінювання. Світловий потік 

від конкретної флуоресцентної поверхні визначається у залежності від 

ефективності перетворення ультрафіолетового випромінювання дугового 

розряду у видиму частину оптичного спектру. 

Дослідження оптичного спектру випромінювання металів під дією дугового 

розряду показали, що 70% цього випромінювання припадає на ультрафіолетову 

частину і по 15% на видиму та інфрачервону частини спектра [2]. Датчики 

дугового захисту виконані на основі кремнієвих напівпровідників, які не 

реагують на ультрафіолет тому, що їхня максимальна чутливість знаходиться у 

інфрачервоній зоні та у зоні видимого оптичного спектру [3].  

Для перетворення ультрафіолетового випромінювання у спектр видимий 

датчикам дугового захисту був використаний флюоресцентний барвник, який 

під дією ультрафіолетового випромінювання світиться червоним світлом.  

У якості джерела ультрафіолетового випромінювання була використана 

електрична лампа, випромінювання під дією якої випромінювання флюорофору 

підвищило сигнал на виході фототиристора на 15%. Мала ефективність 

запропонованого методу пояснюється тим, що потужність ультрафіолетової 

лампи була у 10 разів менша за потужність контрольної лампи розжарювання.  

Вклад перетвореного ультрафіолетового випромінювання у видиму частину 

спектру дає додаткове зменшення внутрішнього опору фототиристора і 

відповідно підвищує його чутливість при уведенні в склад пристрою дугового 

захисту флуоресцентного екрану [4]. 

Запропоноване вирішення задачі підвищення чутливості захисту від 

дугового замикання [4] можливо шляхом перетворення ультрафіолетового 

випромінювання у видиму частину оптичного спектру, що дозволить 

розширити спектр чутливості оптичного датчика в область ультрафіолетового 

випромінювання і відповідно дасть можливість підвищити його чутливість. Це 

пов’язано з тим, що 70% випромінювання дугового розряду припадає на 

область ультрафіолету і тільки по 15% на видимий та інфрачервоний спектр 

оптичного випромінювання. Визначено необхідний оптичний діапазон 

чутливості фотодатчиків і доведено можливість його розширення в  

УФ-діапазон. Було отримано характеристику управління фототиристора: від 

порогового мінімума нечутливості освітлювання, до мінімального порогового 

опору включення фототиристора. Чим більша освітленість світлового входу 

фототиристора, тим менший його опір: струм включення залишається 

постійним, а напруга включення зменшується майже до нуля. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА СХЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

Газификация природн м газом в Приднестровье берет начало с 1968 г. 

Источником газоснабжения стал магистральн й газопровод «Шебелинка – 

Одесса – Кишинев». С этого времени резко возросла газификация предприятий 

и жилого фонда природн м газом, возросли темп  строительства уличн х, 

внутриквартальн х газопроводов и сооружений на них. 

Актуальность рассматриваемого в статье вопроса обусловлена 

специфическими особенностями производственной и аграрной деятельности 

населения, социально-экономической структурой и социально-историческим 

развитием республики Приднестровья. Практически 50% населения проживает 

в поселков х районах республики. В настоящее время одними из важн х 

направлений развития сельских населенн х пунктов является улучшение 

социально-б товой и инженерной инфраструктур . 

В настоящее время газораспределительн е систем  поселков х районов в 

том числе Приднестровья представляют собой сложн й технологический 

комплекс, включающий в себя сети различн х давлений, газорегуляторн е 

пункт , газов е прибор  и установки, использующие топливо на различн е 

потребительские нужд  [1]. Они разработан , как правило, на базе газовой 

техники 60–70-х годов прошлого столетия и поэтому не могут б ть 

использован  в полном объеме в современной газовой практике.  

Обновление газоиспользующего оборудования и модернизация газов х 

сетей с учетом современн х требований по энерго- и ресурсосбережению, 

является актуальной научно-технической задачей и требует поиска 

рациональн х решений в рамках технологического комплекса «газов е сети 

среднего (в сокого) давления – газорегуляторн е пункт  – газов е сети 


