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декількох проектів, у програмістів виробляються навички написання більш 

«швидких» запитів. 

Зазначені аспекти стали базисом для розробки нами програмного 

забезпечення аналізатора запитів SQL з навчальною метою.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ КАВІТАЦІЇ 

 

При дослідженнях, які виконуються для удосконалення існуючих моделей 

кавітуючих пристроїв, основна увага приділяється безпосередньо механізму 

утворення кавітації, кількості та розміру пухирців.  

Наведені в роботах [1-4] дані свідчать про відсутність системного підходу 

до розрахунків елементів рельєфу робочих поверхонь кавітаторів, що і потребує 

виконання наступних досліджень.  

На етапі дослідницьких робіт передбачається отримання безпосередніх 

результатів для побудови оптимального рельєфу робочих поверхонь елементів 

конструкцій. Це дозволить використати їх для розробки більш економічних 

пристроїв. Проблематика дослідження включає вирішення задач по визначенню 

оптимальних конструктивних параметрів рельєфу робочих поверхонь з 

використанням математичного порівняння аналізу програмою Solidworks у 

середовищі Flow Simulation.  

Результати дослідження отримані при швидкості потоку води від 25 до 

45 м/с. При цьому основна увага була приділена визначенню показників, які 

будуть використані при розробці кавітаторів.  

Для математичного моделювання за допомогою Solidworks Flow Simulation 

прийняті: моделі, що розробляються з різними діаметрами чарунок (R) та 

кутами розкриття (α). 
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Отримані результати математичного моделювання приведені на рис. 1 (а, б, в). 

 

 

а) при α=75° 

 

б) при α=60° 

 

в) при α=45° 

Рис. 1. Вплив кута відкриття чарунки на швидкість відриву води 

 

Шляхом математичного розрахунку було вирішено визначити результати 

значень на швидкість відриву води для чарунки з радіусом R=3 мм. та R=5 мм. 

Отримані результати представлені на рис. 2. 
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2f                           для R3 

2f                            для R5 

Рис. 2. Розрахункові значення впливу  

кута відкриття чарунки на швидкість відриву води 

 

Шляхом математичного розрахунку було вирішено визначити результати 

значень впливу кута відкриття чарунки на тиск на її дні для чарунки з радіусом 

R=3мм. та R=5мм. Отримані результати представлені на рис. 3. 

 

 

2f                           для R3 

2f                         для R5 

Рис. 3. Розрахункові значення впливу  

кута відкриття чарунки на тиск на її дні 

 

За попередніми розрахунковими результатами було вирішено визначити 

результати значень відцентрової сили викиду води для чарунки з радіусом 

R=3мм. та R=5мм. Отримані результати представлені на рис. 4. 
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2f                        для R3 

2f                       для R5 

Рис. 4. Вплив кута відкриття чарунки на відцентрову силу викиду води 

 

Отримані розрахункові залежності дозволяють стверджувати, що зміни 

двох досліджуваних факторів: радіуса чарунки та кута її розкриття на 

математичній моделі свідчать про помітний вплив на фізичні та енергетичні 

характеристики потоку транспортованої рідини, а саме збільшення радіусу 

чарунки (R) та кута її розкриття (α) забезпечують збільшення швидкості та 

відцентрової сили викиду об’єму води з чарунки та зменшенню тиску на дно 

чарунки. Більш докладніший порівняльний аналіз отриманих значень 

показників свідчать про те, що: 

– швидкість викиду води з чарунки збільшується: при збільшенні кута α у 

1,5 рази, при збільшенні R – у 1,3 рази, а при збільшенні обох цих параметрів α 

та R – у 1,94 рази;  

– тиск на дно чарунки зменшується: при збільшенні кута α – у 1,9 рази, при 

збільшенні R – у 1,9 рази, при збільшенні обох параметрів R та α –  

у 2,48 рази; 

– відцентрова сила викиду води з чарунки збільшується: при збільшенні 

α – у 5,2 рази, при збільшенні R – у 2,55 рази, при збільшенні обох цих 

параметрів – у 8,13 разів.  

Із наведених результатів найбільш вагомий вплив R та α показують на 

зміні відцентрової сили викиду об’єму води з чарунки з кутом розкриття 75° та 

радіусом 5 мм. 

Наведені результати порівняльного аналізу найбільше значних факторів 

впливу (R та α) на гідравлічні характеристики потоку води в трубних пристроях 

знайшли своє використання в розробках трубних та роторних кавітаторах, що 

запатентовані і патентуються [5]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ «АКТИВНОГО-ПАСИВНОГО»  

І «АКТИВНОГО-АКТИВНОГО» ПІДКЛЮЧЕННЯ СЕРВЕРНОГО 

АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Надійність роботи будь-якого серверного додатку напряму залежить від 

стійкості роботи апаратного забезпечення на якому розміщений додаток. Окрім 

негативних програмних впливів на апаратну частину можуть впливати і 

зовнішні фізичні дії, спричинені як випадковими так і навмисними 

обставинами, що спричиняють виведення з ладу як програмного так і 

апаратного забезпечення. 

Для запобігання цим обставинами, розроблено два підходи до включення 

серверів в інформаційних системах: 

- активний – пасивний; 

- активний – активний. 

«Активний-пасивний» режим роботи націлений на підвищення надійності 

системи, за рахунок переключення ретранслятором між двома компонентами 

системи. Такий режим включення можна застосовувати для будь-яких видів 

серверного апаратного забезпечення. 

 

 


