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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

 Обґрунтування вибору теми дослідження. Розвиток наукових, у тому числі 

метрологічних досліджень, пов’язаний зі значним ускладненням сучасних 

промислових об’єктів. Існуючі в Україні потужні промислові енергогенеруючі 

об’єкти поступово відпрацьовують свій ресурс. Сучасною проблемою 

промислового розвитку України є оновлення інфраструктурної бази. На перший 

план виходить проблема подовження життєвого циклу та вдосконалення складних 

систем. 

Як складні системи, розглядається сукупність взаємодіючих, функціонально 

самостійних підсистем, призначених для безпечної працездатності промислового 

об’єкта, в тому числі технічні пристрої з вимірювальними функціями, що 

експлуатуються на енергогенеруючих об’єктах або входять до складу національних 

еталонів України. 

Основні експлуатаційні властивості цих складних систем описуються 

механічними і теплофізичними характеристиками, вимірювання яких дозволяє 

досліджувати та виконувати діагностику їх стану, а також здійснювати 

прогнозування термінів їх безвідмовної роботи. Математичні моделі таких об'єктів, 

як правило, описуються системами нелінійних інтегрально-диференційних рівнянь, 

рішення яких в аналітичному вигляді можливо тільки для найпростіших структур. 

Добре відомі ті межі, в яких можна одержати аналітичний результат. Суттєвою 

проблемою при визначенні характеристик складних механічних і теплофізичних 

систем є низька точність результатів досліджень технічного стану за результатами 

експертної оцінки окремих характеристик механічних і теплофізичних систем. 

Побудова та вдосконалення сучасних вимірювальних комплексів і систем неможливі 

без застосування сучасних розрахункових комплексів. Дослідження, розрахунки та 

аналіз складових компонентів еталонів дозволяють визначити та вирішити 

проблемні питання побудови еталонів на етапі «проєкт», зекономити час та 

матеріальні ресурси. 

У всіх цих випадках дуже ефективним є комп’ютерне моделювання. 

Насправді, комп’ютерне моделювання не є новим, але впровадження його у 

дослідження складних систем виводить його на новий рівень, що дає можливість 

одержати нові результати, яких неможливо досягти аналітичними способами. 

Результати комп’ютерного моделювання дозволяють зробити висновки щодо 

шляхів поліпшення технічних рішень складних механічних і теплофізичних 

систем, визначити шляхи доопрацювання обладнання та систем. 

В основу методології дослідження, у межах цієї наукової проблематики, 

закладено використання низки сучасних розрахункових комплексів при подовженні 

проєктного терміну експлуатації механічного та теплового обладнання АЕС, 

моделюванні вимірювальних процесів у галузі механічних та теплофізичних 

властивостей матеріалів, дослідженні бюджету невизначеності національних 

еталонів та завдань метрології адитивного виробництва. 

Невизначеність результатів вимірювання температурних та теплофізичних 

величин є важливим чинником у встановленні чисельних значень при моделюванні 

та розрахунках характеристик складних систем та обладнання при розв’язанні 
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завдань створення та вдосконалення національних еталонів, вирішенні пов’язаних 

науково-технічних завдань метрологічної підтримки адитивного виробництва. 

Таким чином, науково-прикладна проблема підвищення точності результатів 

досліджень механічних і теплофізичних характеристик складних систем на основі 

синтезу вимірювань, аналітичних розрахунків і комп’ютерного моделювання є 

актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Тема дисертаційної роботи відповідає науковим напрямам Національного 

наукового центру «Інститут метрології», затвердженим у Положенні про науковий 

метрологічний центр – ННЦ «Інститут метрології» наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 10.05.2016 р. № 792. 

Роботу виконано відповідно до: 

- Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»; 

- Програми розвитку еталонної бази на 2011–2015 роки, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1165; 

- Розпорядження від 19.08.2015 № 844-р Про схвалення Стратегії розвитку 

системи технічного регулювання на період до 2020 року; 

- Програми розвитку еталонної бази на 2018–2022 роки, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1041. 

 У рамках наукових досліджень з: 

- «Проведення комплексу робіт по кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи 

енергоблоків №1,2 ВП РАЕС» (Договір №Л1/923 від 20.05.2009 р.); 

- Удосконалення державного первинного еталона одиниць твердості за шкалами 

Роквелла та Супер-Роквелла ДЕТУ 02-04-99, № ДР 0119U001697; 

- Удосконалення державного первинного еталона одиниці температури кельвіна в 

діапазоні від 273,16 К до 1357,77 К ДЕТУ 06-05-98,  

№ ДР 0119U001691; 

- Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання 

державними первинними еталонами, що знаходяться в ННЦ «Інститут метрології», 

№ ДР 0119U001511; 

- Дослідження ступеня еквівалентності державних первинних еталонів, які 

зберігаються в ННЦ «Інститут метрології», шляхом звірень з національними 

еталонами інших держав і міжнародними еталонами, № ДР 0119U001692; 

- Дослідження щодо створення стандартних зразків складу та властивостей 

речовин і матеріалів № ДР 0119U001699. 

 Мета роботи полягає у розробці науково-технічних засад методології 

підвищення точності результатів досліджень характеристик складних механічних і 

теплофізичних систем на основі синтезу вимірювань, аналітичних розрахунків і 

комп’ютерного моделювання. 

Для досягнення визначеної мети поставлено до вирішення такі завдання: 

- розроблення науково-технічних засад методології підвищення потенційної 

точності результатів дослідження складних механічних і теплофізичних систем з 

використанням моделювання їх характеристик; 

- проведення модельних досліджень у галузі вимірювань твердості та 

механічних характеристик сучасних полімерів для адитивного виробництва; 
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- дослідження теплофізичних характеристик складних систем; 

- обґрунтування методології аналізу існуючих методів кваліфікації обладнання 

енергоблоків АЕС з урахуванням подовження проєктного терміну експлуатації. 

Об’єкт дослідження: вимірювання механічних та теплофізичних 

характеристик. 

 Предмет дослідження: методи вимірювання характеристик складних 

механічних та теплофізичних систем із застосуванням комп’ютерного моделювання. 

 Методи дослідження ґрунтуються на базових принципах вимірювань, 

комплексному аналізі принципів комп’ютерного моделювання, основних 

положеннях термометрії та визначенні механічних величин, положеннях концепції 

невизначеності, чисельних методах вирішення рівнянь, економічних методах аналізу. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні теоретичних 

та методологічних основ вимірювання механічних і теплофізичних характеристик 

складних систем на основі моделювання процесу вимірювання з урахуванням 

властивостей матеріалів, додаткових чинників та умов проведення 

експериментальних досліджень, а саме: 

Вперше: 

- запропоновано комплексний розрахунково-експериментальний метод, що 

засновується на поєднанні сучасних комп’ютерних програм та результатів 

експериментальних досліджень складних систем, на відміну від існуючих 

наближених методів експертної оцінки, що дозволяє підвищити достовірність 

оцінки та прогнозування їхнього стану; 

- досліджено критерії якості побудови скінченно-елементної моделі складної 

системи сучасними розрахунковими комплексами, на відміну від існуючих методів 

з недостатнім ступенем деталізації об’єкта дослідження, що дозволило підвищити 

точність результатів моделювання; 

- запропоновано та обґрунтовано метод вимірювань характеристик складних 

механічних та теплофізичних систем на основі поєднання моделювання та 

вимірювань, що підвищило, зокрема, точність оцінювання ступеня еквівалентності 

національного еталона одиниць твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла 

при проведенні міжнародних звірень завдяки додаванню додаткових чинників у 

рівняння вимірювання та бюджет невизначеності результату вимірювання; 

- удосконалено метод розрахунку калориметричного перетворювача лазерного 

випромінення завдяки врахуванню в модельному рішенні температурного поля 

нелінійності коефіцієнта нееквівалентності заміщення, що підвищило точність 

вимірювання потужності та енергії лазерного випромінення; 

- удосконалено методологію прогнозування механічних властивостей матеріалів 

з використанням моделювання та експериментального дослідження методів 

вимірювання твердості зразків матеріалу, яка, на відміну від існуючого методу 

оцінювання обладнання АЕС, передбачає прогноз старіння та дослідження 

критичних компонентів обладнання, що дозволило підвищити достовірність оцінки 

стану тепломеханічного обладнання АЕС; 

- набули подальшого розвитку модельні рішення при дослідженні властивостей 

сучасних полімерних матеріалів, отриманих із застосуванням адитивних технологій 

та отримано властивості нових полімерних матеріалів, що дає можливість 
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моделювати поведінку полімерних матеріалів залежно від впливних механічних 

факторів. 

 Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

методологічних основ використання сучасних розрахункових комплексів у 

вирішенні проблем вимірювання механічних та теплофізичних характеристик 

складних систем, які можуть використовуватися під час подовження терміну 

експлуатації енергоблоків АЕС України, дослідження та прогнозування 

невизначеності результатів вимірювання національних еталонів при проведенні 

міжнародних звірень, а саме: 

- запропоновано та впроваджено застосування комплексного розрахунково-

експериментального методу оцінювання стану обладнання в роботах з подовження 

проєктного терміну експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС, що дозволило 

підтвердити кваліфікацію до 98% обладнання енергоблоків АЕС; 

- за результатами модельних рішень було уточнено значення розширеної 

невизначеності результатів вимірювань міжнародних звірень національного еталона 

за шкалами твердості Роквелла та Супер-Роквелла (ДЕТУ 02-04-99) за темами 

COOMET-M-H-S5 та COOMET-M-H-S3, що дозволило підтвердити метрологічні 

характеристики еталона; 

- удосконалено метод розрахунку теплофізичних властивостей робочого еталона 

одиниці температури завдяки моделюванню теплового розподілу у стінці 

температурної камери, що дозволило підвищити точність відтворення одиниці 

температури при виконанні робіт з калібрування еталонних термометрів; 

- підвищено точність вимірювань за рахунок розширення діапазону відтворення 

потужності лазерного випромінення до 3 Вт та енергії лазерного випромінення до  

3 Дж у державному первинному еталоні одиниць середньої потужності лазерного 

випромінювання та енергії імпульсного лазерного випромінювання (ДЕТУ 11-04-97). 

Методологія комп’ютерного моделювання при побудові модельних рішень 

використовується для виробничих потреб ТОВ «НВП Укрінтех»,  

НПФ «Харків-Прилад», НВП «ЕЛВА», для оптимізації технології виробництва 

механічних елементів ультразвукових лічильників газу на ПрАТ «Енергооблік» та 

для розробки проєкту Програми розвитку еталонної бази на 2018–2020 рр. 

Результати дисертаційної роботи використовуються у практиці кваліфікації 

обладнання на сейсмічні впливи енергоблоків Рівненської АЕС. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові ідеї, положення, результати 

теоретичних досліджень дисертації розроблено, сформульовано та отримано 

особисто автором. Теоретичні узагальнення, розробку моделей, аналіз та 

інтерпретацію отриманих даних, висновки до роботи виконано безпосередньо 

здобувачем. Експериментальні дослідження й випробування, практичне втілення 

отриманих результатів виконано під науковим керівництвом консультанта та 

безпосередньою участю здобувача. Внесок автора в роботи, виконані у співавторстві, 

полягав в обґрунтуванні напрямків досліджень, плануванні експериментів та обробці 

результатів, теоретичному моделюванні процесів вимірювання, розробці практичних 

рекомендацій щодо прикладного застосування. Роботи [1, 2, 7, 14, 17, 22, 31, 32, 35, 

36, 43, 44, 46, 49-52] виконано здобувачем без співавторів. Автору також належать 

загальні висновки та основні положення, які виносяться на захист. 
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У роботах, які опубліковані у співавторстві, здобувачеві належать: [4, 10, 25, 34] 

– дослідження впливу геометрії індентора та швидкості індентування, порівняльний 

аналіз, висновки; [5, 7, 9, 16, 24, 37] – постановка задач дослідження, участь в аналізі 

результатів, висновки; [6, 23, 26, 27, 33] - постановка задач дослідження, визначення 

вібраційних характеристик, висновки; [3, 11, 12, 28, 29] – участь у постановці 

проблеми, у розрахунках, у виконанні експериментів і аналізі експериментів, 

висновках; [13] – участь в аналізі економічних чинників ефективності національних 

еталонів; [15] – збір вихідних даних зі старіння обладнання, експериментальні 

дослідження, розрахунки та висновки; [18, 42] – участь у постановці задачі 

дослідження, аналіз модельних рівнянь; [19, 30] – постановка задач дослідження, 

участь в аналізі результатів, висновки; [20, 38–41] – автору належить ідея 

дослідження, постановка задачі, експериментальні дослідження, висновки; [21, 45, 

47, 53, 54] – постановка задачі дослідження, аналіз результатів, висновки; [48] – 

запропоновано підхід практичного застосування програмного забезпечення для 

національних еталонів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на міжнародних та 

українських конференціях та семінарах різних рівнів. До основних з них 

відносяться:  

- VII Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (Харків, Україна, 2010 р.); 

- VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (Харків, Україна, 2012 р.); 

- XI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (Харків, Україна, 2014 р.); 

- SPIE 2015, Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and Health 

Monitoring, San Diego, California, United States; 

- 17th International Congress of Metrology CIM-2015, Paris, France; 

- X Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (Харків, Україна, 2016 р.); 

- International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life 

Science and Operations Management, SMRLO 2016, Beer Sheva, Israel; 

- Міжнародний науковий семінар «Неопределенность измерений: научные, 

законодательные, методические и прикладные аспекты», UM 2016, Мінськ, 

Білорусь; 

- International Conference SCIT 2016, Recent Advances in Systems, Control and 

Information Technology, Warsaw, Poland; 

- SPIE 2017, Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites, 

Portland, Oregon, USA; 

- 18th International Congress of Metrology CIM-2017, Paris, France; 

- VI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

світлотехніки» (Харків, Україна, 2017 р.); 

- VI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія, інформаційно-

вимірювальні технології та системи» (Харків, Україна, 2017 р.); 

- SPIE 2018, Smart Structures and NDE for Industry 4.0, Denver, Colorado, USA; 
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- XI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (Харків, Україна, 2018 р.); 

- VII Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

світлотехніки» (Харків, Україна, 2019 р.); 

- SPIE 2019, Advanced Lithography, San Jose, California, USA; 

- Міжнародна науково-технічна конференція «Метрология – 2019», Мінськ, 

Білорусь. 

Публікації. Результати дисертаційної роботи викладено у 54 наукових працях, 

з яких 17 одноосібні [1, 2, 8, 14, 17, 22, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 46, 49-52], у тому числі: 

22 наукові статті у фахових виданнях, з яких 6 - у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз [17–22]. Подано 30 доповідей на 18 науково-

технічних міжнародних конференціях і семінарах, у тому числі на 10 закордонних 

[18, 31-33, 35-42, 45, 46, 51-54]. Опубліковано 5 наукових праць у виданнях, що 

включені до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України [19, 21, 22], та 

у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core 

Collection [20] та Scopus [18]. Розміщено 13 тез доповідей у базі даних Scopus [18, 

31-33, 35, 36, 38–40, 45, 46, 52, 53] 
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56893767600). 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, шести розділів, 

висновку, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 383 сторінки, з них основний текст  297 сторінок; 178 рисунків за 

текстом, 90 таблиць за текстом, 4 таблиці на 4 сторінках; список використаних 

джерел із 292 найменувань на 33 сторінках; 9 додатків на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, предмет і 

об’єкт дослідження, сформульовано завдання, відображено наукову новизну й 

практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію щодо апробації 

роботи, визначено структуру й обсяг роботи, а також особистий внесок здобувача. 

 У першому розділі наведено аналіз складних систем, які неможливо 

дослідити аналітичними методами розрахунку. Як складні системи, розглядається 

сукупність взаємодіючих, функціонально самостійних підсистем, призначених для 

безпечної працездатності промислового об’єкта, в тому числі технічних пристроїв із 

вимірювальними функціями, що експлуатуються на енергогенеруючих об’єктах або 

входять до складу національних еталонів України. Саме дослідження механічних та 

теплофізичних характеристик складних систем є підґрунтям для прийняття рішення 

щодо міцності та стійкості обладнання до зовнішніх впливів. Одним із шляхів 

вирішення цієї проблеми є комп'ютерне моделювання обладнання та чисельний 

розрахунок моделі складних систем. 

Створені та діючі національні еталони вимагають подальшого вдосконалення 

відповідно до вимог часу та нових підходів до визначення фундаментальних 

фізичних сталих. Розвиток національних еталонів як складних багатокомпонентних 

систем вимагає попереднього моделювання та розрахунків окремих елементів для 

уточнення рівняння вимірювання та вдосконалення складових компонентів. 

Проаналізовано чисельні методи комп'ютерного моделювання, які 
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використовуються в різних галузях промисловості. Робота багатьох програм 

ґрунтується на методі скінченних елементів, який є чисельним методом вирішення 

диференціальних рівнянь із частинними похідними, а також інтегральних рівнянь, 

що виникають при вирішенні завдань прикладної фізики. Метод широко 

використовується для вирішення завдань механіки деформованого твердого тіла, 

теплообміну, гідродинаміки і електродинаміки. 

 Досліджено основні галузі застосування чисельно-аналітичних методів 

розв'язування та рішення сучасних інженерних проблем, які базуються на 

використанні широкого спектра диференційних рівнянь, відповідно до конкретної 

задачі. 

 Виконані в різні роки (починаючи з 1991 року), роботи зі створення та 

вдосконалення державних еталонів України; дослідження, проведені при підготовці 

державних еталонів до міжнародних звірень, вимагають вирішення окремих 

наукових та прикладних завдань. Проведений системний аналіз, за умов 

комплексного підходу, дозволяє визначити найсуттєвіші існуючі наукові, фізичні та 

прикладні завдання при створенні та вдосконаленні національних еталонів України 

(рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 – Наукові та прикладні завдання національних еталонів 

 

Разом з тим, складні та багатокомпонентні вимірювальні комплекси 

(національні еталони України) вимагають комбінації та одночасного або 



8 

послідовного використання різноманітних програмних засобів та інструментів 

моделювання. 

Незалежно від спеціалізації галузей та сфер застосування можна виділити два 

типи розрахункових комплексів: комплекси загального призначення та комерційні 

комплекси. Протягом останніх років більшість постачальників програмного 

забезпечення почали надавати повні програмні комплекти, які включають усі 

процедури попередньої обробки, пост-обробки та оптимізації в єдиному середовищі. 

За допомогою такого програмного забезпечення виконується аналіз технологічних 

та вимірювальних процесів.  

Для забезпечення аналізу та оцінки безпеки ядерних енергогенеруючих 

установок і відповідно до нормативних документів у ядерній енергетиці вводиться 

до застосування перелік дозволених до використання у ДП «НАЕК «Енергоатом» 

розрахункових кодів (програмних комплексів) для обґрунтування безпеки ядерних 

установок. Найбільш використовувані розрахункові комплекси наведено у табл. 1, 

серед яких Abaqus та ANSYS – розрахункові комплекси, що входять до переліку ДП 

«НАЕК «Енергоатом». 

 

Таблиця 1 – Найбільш використовувані розрахункові комплекси 

Найменування  Опис розрахункового комплексу 

Abaqus Розрахунковий комплекс розроблено для вирішення статичних і 

низькошвидкісних динамічних процесів 

ANSYS Розрахунковий комплекс забезпечує доступ до практично будь-якої 

галузі інженерного моделювання 

AVOGADRO Безкоштовний засіб візуалізації в обчислювальній хімії, 

молекулярному моделюванні 

COMSOL Мультифізичне програмне забезпечення з полегшеним 

визначенням сітки 

DEFORM Дозволяє аналізувати металообробку, термічну обробку, механічну 

обробку та механічні процеси з'єднання 

LS-DYNA 

Дозволяє чисельно моделювати процеси формування матеріалів, 

виконувати аналіз аварійних зіткнень і ударів при скінченних 

деформаціях, нелінійній поведінці матеріалу і контактній взаємодії 

декількох тіл 

NASTRAN 

Використовується для виконання статичного, динамічного та 

термічного аналізу в лінійних та нелінійних областях, аналізу 

напруг, вібрацій, структурних навантажень, довговічності, передачі 

тепла, шуму/акустики та аеропружності. 

SIMTEC 
Надає повний спектр аналізу в галузі потокових 

гідрогазодинамічних задач, який включає до себе потік рідини, 

охолодження і затвердіння, залишкові напруги 

Zencrack Сучасний програмний інструмент для моделювання механіки 

руйнування 

  

Модельні рішення, які застосовуються під час створення та вдосконалення 

національних еталонів, дозволяють заощадити кошти на утримання та зберігання 

національних еталонів, виконати дослідження для завдань адитивного виробництва. 
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Отже, сукупність виконаних досліджень характеризує науково-технічну 

проблему розвитку методів вимірювання механічних та теплофізичних 

характеристик складних систем з використанням розрахункових комплексів 

моделювання. 

Другий розділ присвячено дослідженню точності результатів моделювання, 

які отримані з використанням сучасних програмних комплексів. Досліджено 

густину сітки скінченних елементів, вплив різних типів та розмірів скінченних 

елементів на розрахунки систем складної геометрії, виконано порівняльний 

розрахунок модельного рішення з аналітичним результатом. 

Згідно з розробленою розрахунковою схемою, на базі тривимірної моделі 

досліджуваного об'єкта, для розглянутих типів і розмірів скінченних елементів, за 

допомогою розрахункового комплексу, сформовано скінченно-елементну модель 

гермопроходки з використанням скінченних елементів SOLID185, SOLID186, 

SOLID187 різних розмірів (10 мм, 25 мм, 100 мм). Проаналізовано критерії оцінки 

точності результатів моделювання елементів обладнання енергоблоків, які 

встановлюють співвідношення максимальних та мінімальних отриманих результатів 

між значеннями еквівалентних напружень, обчислених у вузлах і в елементах моделі 

для різних типів скінченних елементів (рис. 2 а). 

Доведено, що при збільшенні розміру скінченних елементів, використовуваних 

для побудови скінченно-елементної моделі, незалежно від типу використовуваного 

скінченого елемента, спостерігається збільшення похибки отриманих результатів при 

зменшенні часу комп’ютерного розрахунку (рис. 2 б). Визначено, що зменшення 

розміру скінченного елемента також призводить до збільшення похибки результату 

моделювання, оскільки має місце накопичення похибки округлення результатів 

розрахунку. 

 

  
а б 

 

Рис. 2 – Вплив типу і розміру скінченного елемента 

 

Для розглянутого типу тепломеханічного обладнання аналітично визначені 

радіальні й окружні напруження, еквівалентні напруження та радіальні переміщення 

гермопроходки, яку навантажено рівномірним внутрішнім тиском. Розглянемо 

відхилення цих модельних рішень від аналітичного рішення для скінченних елементів 

з розміром ребра 25 мм, оскільки саме цей розмір забезпечує мінімальну похибку 

1 - SOLID185 

2 - SOLID186 

3 - SOLID187 

δ, % 

1   
2 

3
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(рис. 2) для всіх трьох скінченних елементів (табл. 2-3). 

 

Таблиця 2 – Порівняння рішень для радіальних напружень 

Тип скінченного 

елемента 

Аналітичне 

рішення, МПА 

Програмне 

рішення, МПа 
δ, % 

SOLID 185 

81,275 

81,365 0,110 

SOLID 186 82,276 1,231 

SOLID 187 82,118 1,037 

 

Таблиця 3 – Порівняння рішень для радіальних переміщень 

Тип скінченного 

елемента 

Аналітичне 

рішення, мм 

Програмне 

рішення, мм 
δ, % 

SOLID 185 

0,052763 

0,052737 0,049 

SOLID 186 0,052783 0,038 

SOLID 187 0,052755 0,015 

 

За результатами досліджень запропоновано для подальших розрахунків, 

пов’язаних з елементами тепломеханічного обладнання, застосовувати скінченний 

елемент SOLID185, оскільки максимальна різниця модельних розрахунків радіальних 

напружень і переміщень, у порівнянні з аналітичним розрахунком, не перевищує  

0,5 % (0,468 % відповідно до табл. 2). 

Для підтвердження точності отриманих результатів для теплофізичної задачі 

проведемо аналітичні розрахунки тришарової стінки блоку термостатування з 

використанням аналітичного методу матричної алгебри. 

Склад та розрахункові зони тришарової стінки надано на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 – Властивості тришарової стінки та розрахункові зони 
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(в точках 1, 2, 3, 4 визначаються температури Т1, Т2, Т3, Т4, відповідно) 

 

 У загальному випадку, температурний розподіл для окремих точок i та i+1 

визначається відповідно до аналітичних рівнянь: 

 

 1 iii TT
l

kA
q , та  iii TT

l

kA
q   11 .    (1) 

 

Для подальшого вирішення задачі запишемо рівняння (1) у матричній формі: 
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Таким чином, матриця теплопровідності K для окремої точки (від (1) до (4)) 

стінки має вигляд: 
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11

l

kA
K

i
.     (3) 

 

Класична глобальна матриця теплопровідності для трьох шарів має вигляд: 

 

       321
KKKK

G
 .     (4) 

Таким чином, виконуючи розрахунки для елементів стінки, розраховуємо 

матриці температур. Виконаємо розрахунки для кожного окремого елемента стінки. 

Застосовуючи граничні умови на стінці з Tsurface = 692,677 К, отримуємо матрицю 

теплового потоку: 
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вирішуючи систему лінійних рівнянь для температурної матриці: 
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Використовуючи метод Гауса, маємо такий результат: 
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   (5) 

 

 Порівняємо отримані результати з результатами, які отримано за допомогою 

розрахункового комплексу. 

До кожного з трьох шарів стінки прописано відповідні теплоємності та 

коефіцієнт конвективного теплообміну для зовнішнього шару. Фрагмент 

програмного файлу надано на рис. 4. 

 

 

Рис. 4 – Фрагмент програмного файлу 

 

Після вирішення температурної задачі, користуючись елементами графічного 

інтерфейсу користувача: Solution – Solve – Current LS, звертаємось до модуля після 

процесорної обробки та отримуємо температурні значення у питомих вузлах 

багатошарової стінки: Genral Postproc – List Results – Nodal Solution (рис. 5). 
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Рис. 5 – Вузлові температури багатошарової стінки 

 

Для підтвердження достовірності отриманих результатів розглянемо 

температури у розрахункових вузлах. Для задачі теплопередачі в стаціонарних 

умовах повинно бути виконано умову збереження енергії, тобто тепловитрати крізь 

кожен шар багатошарової стіни повинні бути однаковими. Таким чином, для 

випадку трьох шарів та чотирьох вузлів маємо: 

,4321 QQQQ   де 
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AkQ  = 255,2 Вт, 

нарешті, теплопередача потоку визначається як: 

  2,2553038,3614044  TAhQ  Вт. 

Отримані однакові значення тепловитрат підтверджують достовірність 

результатів, що отримано різними методами. 

Таким чином, показано, що значення вузлових температур багатошарової 

стінки, отримані методами Гауса (5) та методом комп’ютерного моделювання  

(рис. 5), співпадають, а застосування розрахункових комплексів забезпечує 

необхідну точність розрахунків. 

У третьому розділі досліджено методологію застосування розрахункових 

комплексів моделювання в галузі твердометрії. Виконано дослідження поширених 

полімерних матеріалів, які застосовуються в адитивному виробництві. 

Моделювання процесу вимірювання твердості має місце при вирішенні задач 

міцності обладнання АЕС України. Деформація металу під час терміну (навіть у межах 

проєктного терміну) експлуатації суттєво змінює його внутрішню структуру і сильно 

впливає на механічні, фізичні та хімічні властивості. Експериментальні дослідження 

виконувались із металевими зразками методом їх розриву. Вимірювання твердості 

виконувалися по всій довжині зразка. Після розриву проводилися повторні 

експериментальні вимірювання твердості по всій довжині. Визначено зв’язок між 

розрахунковими та експериментальними значеннями твердості та напруженого стану 

зразка. Встановлено, що при зміні інтенсивності напруги на 37% твердість змінюється на 

29%. Співвідношення отриманих твердостей та розрахованих напруг наведено у табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Співвідношення отриманих напруг та виміряних твердостей 

Контрольні точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відстань від зони 

розриву, мм 
3 5 7 10 15 20 25 30 35 50 

Діаметр у зоні 

розриву, мм 
4,5 4,6 4,8 5,2 5,3 5,5 5,7 6 6 6 

Твердість у 

контрольних 

точках, HRB 

61 59 57 55 52 51 50 49 48 47 

Розрахункові 

напруження, MPa 
194,6 143,5 141,6 141,5 
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Отримані результати важливі для оцінки проєктного терміну експлуатації 

обладнання енергоблоків. Точність вимірювань та міжнародне визнання вимірювань 

твердості забезпечуються простежуваністю результату вимірювань до 

національного еталона України. 

 Визначення значення твердості на національному еталоні твердості за шкалою 

Роквелла ДЕТУ 02-04-99 залежить від результату вимірювань різних параметрів, 

таких як маса навантажень, діаметр сферичного, радіус і кут сфероконічного 

індентора, глибина проникнення індентора, час прикладання навантажень, 

розбіжність осі державки індентора з віссю прикладання навантаження. Кожна з цих 

величин має невизначеність, і ця невизначеність робить внесок у розширену 

невизначеність вимірювання твердості. 

Вплив зміни будь-яких параметрів на результат вимірювання визначається 

коефіцієнтами чутливості Ncс ,........,1 , які описують, як на зміну вихідної величини Y , 

будуть впливати невеликі зміни в оцінках Nxx .,,.........1  вхідних величин NXX ,.......1 . Для 

функції вимірювань  NXXfY ,......,1 , ic  є окремою похідною першого порядку від f  

по iX , обчисленою при ,11 xX   ,22 xX   33 xX   і т.д. 

Проведено дослідження та виконано оцінювання впливу кожного з 

коефіцієнтів чутливості на розширену невизначеність результату вимірювань. На 

основі цього визначено найбільш впливові коефіцієнти чутливості бюджету 

невизначеності за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла. 

 Особливістю виконання вимірювань за шкалами Роквелла є наявність двох 

типів інденторів: сфероконічного (шкали HRA, HRC) і сферичного (шкала HRB). 

Крім того, сферичний індентор виготовляється зі сталі або карбіду вольфраму. 

Згідно з класичним визначенням, вимірювання твердості виконується при впливі 

попереднього і основного навантажень. Вимірюється глибина індентування 

попереднього навантаження і глибина індентування після зняття основного 

навантаження. Різниця між глибинами індентування )()( loadinghunloadinghh   

підставляється в формулу 
)(002,0

)(
130

mm

mmh
HRB


 . 

При прикладанні навантаження, деформації піддаються й індентор, і міра 

твердості (зразок металу).  

Глибина індентування h  є сумою деформацій індентора INDENTERh  і міри 

твердості SPECIMENh , тому визначається як сума: INDENTERSPECIMEN hhh  . 

 

 Моделювання процесу індентування виконано методом скінченних елементів. 

Дослідженню піддавалися зразки матеріалів, які частіше використовуються у 

виробничій практиці: мідь M1 (аналог UNS C11000), алюміній D16  

(аналог 2024-T 361), алюміній В95 (аналог 7075-T73), сталь 20 (аналог AISI 1020) та 

міра твердості першого розряду (аналог AISI 1000.) Для визначення твердості 

матеріалу за шкалою Роквелла (HRB) як індентор застосовувався сферичний 

індентор діаметром 1,588 мм. З метою визначення впливу матеріалу індентора на 

похибку вимірювання твердості зразка, моделювання проводилося трьома різними 

індентерами, механічні властивості яких подано в табл. 5. 
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Таблиця 5 – Механічні властивості інденторів 

Індентор 
Модуль Юнга, 

E, ГПа 

Коефіцієнт 

Пуассона, υ 

Сталевий сферичний 203,4 0,3 

Карбід-вольфрамовий сферичний 

індентор 
633 0,22 

Абсолютно жорсткий індентор 1000 0,10 

 

Для моделювання цієї контактної задачі геометрію сферичного індентора, який 

контактує з досліджуваним зразком, можна уявити як двомірну плоску вісесиметричну 

задачу. У зв'язку з цим, для зниження обсягу обчислювальних ресурсів і збільшення 

швидкості виконання завдання, геометрію індентора і зразка виконано в площині X-Y (рис. 6). 

 

 

Рис. 6 – Геометрична модель взаємодії 

 

При цьому вісь Y є віссю симетрії і віссю індентора. Для створення скінченно-

елементної моделі застосовувався 4-вузловий скінченний елемент PLANE 182. Для 

створення контактної взаємодії між поверхнями двох тіл застосовувалися контактні 

скінченні елементи типу «поверхня-поверхня» CONTA 171 і TARGE 169. 

На підставі виконаних досліджень було встановлено, що глибина вдавлення 

сталевого сферичного індентора не більш ніж на 2,5 мкм менша, ніж глибина вдавлення 

карбід–вольфрамового сферичного індентора за тих самих умов виконання вимірювань 

(для різних металів). Значення твердості відрізняються не більш ніж на 0,3 HRB, що 

знаходиться в межах розширеної невизначеності для Роквелла HRB. Результати 

моделювання підтверджуються експериментальними дослідженнями. 

Встановлено, що ця методологія порівняння значень вимірювань твердості має 

місце й при дослідженнях за шкалою Супер-Роквелла зі сферичним індентором та 

шкалами HRT, HRW, HRX, HRY. На підставі проведеного моделювання, твердість для 

різних металів та різних значень товщини відрізняється не більш ніж на величину 

розширеної невизначеності результату вимірювання 0,715 (дійсно 0,682) за шкалою 

HR30TW. Результати показують згоду між обчисленою та вимірюваною твердістю. 

Отримані результати важливі для оцінки результатів міжнародних звірень національних 

еталонів та встановлення ступеня еквівалентності національного еталона. 
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У наведених дослідженнях використовуються механічні властивості металів з 

довідників та міжнародної бази даних матеріалів Matweb. Відповідно до цього, 

удосконалено методику визначення коефіцієнтів чутливості при складанні бюджету 

невизначеності, а саме: у рівняння вимірювання твердості за шкалою Роквелла та 

Супер-Роквелла, відповідно, додано додаткові чинники. Особливістю вимірювання 

твердості за шкалою Роквелла (шкала HRB) та Супер-Роквелла (шкала HR30TW) є 

можливість виготовлення сферичного індентора з близьких за механічними 

характеристиками матеріалів. При написанні лістингу програми для моделювання 

процесу індентування задавалися змінними значеннями модуля Юнга, коефіцієнта 

Пуассона, значенням міцності при розтягуванні на розрив, дотичного модуля 

пружності та коефіцієнта тертя для металевого зразка (еталонної міри твердості). 

Діапазони значень додаткових параметрів для визначення додаткових коефіцієнтів 

чутливості наведено у табл. 6. 

 

Таблиця 6 – Характеристики інденторів 

Матеріали 

Механічні властивості, im  
Сталь 

AISI 1000 

Різниця 

im  

Модуль Юнга, E ,ГПа від 186 до 206 20 

Міцності при розтягуванні на розрив, σt, MПа від 165 до 1260 1095 

Дотичний модуль пружності, Et, MПа від 215 до 2210 1915 

Коефіцієнт тертя, μ від 0,09 до 0,11 0,02 

 

Відповідно до довідкових літературних та електронних ресурсів, коефіцієнт 

Пуассона для сталі серії AISI 1000 незмінний та дорівнює 0,29. Оскільки всі 

експериментальні дослідження проводились за нормальних умов, урахування 

температурного впливу не проводилось. 

Таким чином, класичне рівняння визначення твердості за шкалою Роквелла у вигляді: 

 

 ,,,,,,,,0 dTTVhRFFfHR dfpfis
    (6)

 

з урахуванням додаткових складових (табл. 6), має вигляд: 

 

 .,,,,,,,,,,,0  ttdfpfis EEdTTVhRFFfHR 
  (7) 

 

Порівнюючи значення розширеної невизначеності вимірювань за шкалою 

Роквелла 0,351 HRB та отримані при вираховуванні додаткових коефіцієнтів (0,366 HRB) 

бачимо різницю у визначенні розширеної невизначеності для діапазону 80–100 HRВ за 

шкалою Роквелла. Розрахункові додаткові коефіцієнти чутливості для діапазону 

HR30TW за шкалою Супер-Роквелла не впливають на знання розширеної невизначеності 

для цього діапазону (розбіжність у 4 знаку після коми). Шляхом моделювання процесу 

вимірювання твердості, визначено величини додаткових коефіцієнтів чутливості та 

розраховано їх вплив на значення розширеної невизначеності результату вимірювання. 

Виконані розрахунки враховують взаємний вплив коефіцієнтів чутливості. Модельні 
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розрахунки виконано для всіх діапазонів значень модуля Юнга, міцності при 

розтягуванні на розрив, дотичного модуля пружності та коефіцієнта тертя, які 

застосовуються при інженерних наукових розрахунках та знаходяться у відкритому 

доступі в літературі та електронних ресурсах. 

Наявна для адитивного виробництва проблема термомеханічних деформацій об’єкта, 

вирішується винятково застосуванням модельних рішень із розрахунком та прогнозуванням 

можливих деформацій. 

 Наведено дослідження в галузі використання полімерних матеріалів. Виробничим 

компаніям, які займаються проєктуванням, для прогнозування працездатності виробів із 

полімерів необхідно мати характеристики полімерних матеріалів в усьому діапазоні 

деформацій – навіть до руйнування. 

Було вирішено завдання визначення та аналізу механічних характеристик полімерів 

PPH030GP, ABS і PLA, що застосовуються при виготовленні зразків адитивним 

виробництвом (3D-друк) залежно від швидкості деформації та напрямку друку (рис. 7). 
 

   
Полімер PPH030GP Полімер АBS Полімер PLA 

 

Рис. 7 – Типи полімерів для адитивного виробництва 

 

Для цього були надруковано зразки, згідно з вимогами діючого ДСТУ EN 

ISO 527-2:2018 «Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування», до 

яких застосовано одноосьове розтягування на розривній машині UIT STM 050/300 

при різних швидкостях розриву. За результатами експериментальних досліджень 

отримано діаграми розтягування до моменту руйнування. В результаті обробки 

даних, повною мірою визначено характеристики міцності полімерів PPH030GP, ABS 

і PLA залежно від напрямку шарів друку і швидкості деформації (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8 – Визначення механічних характеристик для зразків полімерів 
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Механічні параметри міцності полімерів наведено у табл. 7 та табл. 8. 

 

Таблиця 7 – Механічні параметри міцності полімеру PPH030GP 
Номер 

зразка 

σ pr, 

МПа 

σ r, 

МПа 

σ B, 

МПа 
ε p, % ε,% 

E, 

МПа 

G, 

МПа 

К, 

ГПа 
μ 

ν, 

мм/мін 

Sk, 

мм2 

1 18,60 29,95 34,60 33,1 6,25 743,80 249,6 12,390 0,499 

5 

95,033 

2 17,53 31,96 36,90 28,2 5,50 876,53 295,1 9,740 0,485 95,033 

3 18,50 32,07 36,90 24,8 4,10 853,20 284,8 14,200 0,498 95,033 

4 17,00 31,40 36,25 23,7 4,20 850,70 285,3 15,750 0,491 94,860 

5 17,58 31,70 38,85 29,6 4,25 882,50 297,9 7,740 0,481 10 95,033 

6 17,47 28,70 39,06 33,6 7,50 867,50 290,1 6,496 0,478 20 95,033 

7 18,73 34,33 41,85 30,8 4,90 937,68 315,3 12,020 0,487 
50 

95,033 

8 17,56 35,02 40,90 25,8 5,50 876,90 293,1 36.500 0,496 95,033 

 

Таблиця 8 – Механічні параметри міцності полімерів АBS та PLA 
Номер 

зразка 

σ pr, 

МПа 

σ r, 

МПа 

σ B, 

МПа 

ε p, 

% 
ε,% 

E, 

МПа 

G, 

МПа 

К, 

ГПа 
μ 

ν, 

мм/мін 

Sk, 

мм2 

9 9,05 - - - - 646,63 - - 0,495 5 88,247 

10 34,01 - 36,1 10,5 2,50 852,47 284,30 142,1 0,491 2 86,590 

11 28,90 - 32,1 10,1 1,50 719,92 240,10 120,0 0,490 5 98,520 

12 37,32 40,64 46,9 52,5 47,5 743,41 247,82 123,9 0,488 10 97,640 

13 39,14 42,79 48,9 42,1 38,0 779,72 260,10 129,9 0,496 20 97,640 

14 33,70 35,10 44,0 55,1 47,5 674,20 224,80 112,3 0,492 2 97,640 

 

Відповідно до отриманих графіків навантаження, визначено значення межі 

плинності, межі міцності, межі пропорційності, відносного видовження, відносну 

деформацію зразка в момент розриву та деформацію зразка після розриву. Отримані 

значення необхідні для розрахунків модуля Юнга, коефіцієнта Пуассона, модуля 

об’ємної пружності та модуля зсуву, без яких неможливо зробити модельні 

розрахунки для вище досліджених полімерів. 

Таким чином, отримано важливі дані для застосування при розрахунку 

міцності виробів аналітичними методами і методом скінченних елементів у різних 

розрахункових комплексах комп’ютерного моделювання. 

Четвертий розділ присвячено дослідженню еталонних теплофізичних 

вимірювань з використанням сучасних методів моделювання. 

Для автоматизації процесу термостатування в ННЦ «Інститут метрології» 

розроблено калібратори температури з різними діапазонами температур. 

Застосовуючи комп’ютерні методи моделювання, вдосконалено існуючу 

конструкцію калібратора температури. Визначено мінімальний час виходу на 
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робочий режим шляхом застосування ефективного теплового екранування. 

Встановлено вимоги до режиму живлення калібратора для зменшення споживаної 

потужності. 

Процеси теплопередачі відбуваються в просторі та часі. Тому дослідження 

теплопровідності зводиться до вивчення просторово-часової зміни температури, 

тобто до знаходження залежності  tzyxfT ,,, , де  zyx ,,  – просторові 

координати в декартовій системі, t  – час. Сукупність значень температури в усіх 

точках досліджуваного простору визначається температурним полем. Для вирішення 

завдань, пов'язаних з розподілом температурного поля, необхідно мати 

диференційне рівняння теплопровідності, яке визначає залежність елементарного 

об’єму від температури, часу і координат. 

У наданій формі рішення теплової задачі є класичним рішенням 

нестаціонарної задачі з граничною умовою третього роду. Граничні умови третього 

роду характеризують закон теплообміну між поверхнею і навколишнім середовищем 

у процесі охолодження і нагрівання. Використовуючи можливості програмування, 

було створено командний файл, що описує побудову геометрії, завдання типу 

скінченних елементів, нелінійні властивості матеріалів, сіткове розбиття на 

скінченні елементи, граничні умови й налаштування опцій вирішувача. 

При моделюванні температурного поля калібратора температури 

враховувалася температурна зміна теплофізичних властивостей матеріалів у 

діапазоні температур від 293 К до 1373 К (табл. 9). 

На прикладі калібратора температури та з використанням модельних рішень 

отримано температурні залежності нагріву оболонки калібратора при розміщенні 

всередині різних типів температурних давачів. Було проведено розрахунки з 

використанням реальних температур експлуатації при різних коефіцієнтах конвекції 

на поверхні корпусу калібратора. 

 

Таблиця 9 – Теплофізичні властивості матеріалів 

Матеріал 
Щільність 

матеріалу, ρ, кг/м3 

Теплопровідність, 

λ, Вт/м·К 

Теплоємність, c, 

Дж/кг·К 

Повітря 1,205 – 0,277 0,0257 – 0,0807 1005 – 1185 

Нагрівач 8500 – 8189 17,4 – 24,7 450 – 508 

Термоізолятор 180 – 242 0,09 – 0,62 800 – 1063 

Корпус 7850 – 7548 86 – 30 444 – 650 

 

На підставі запропонованих моделей геометрії проведено аналіз і розрахунок 

енергозберігаючої оболонки при різній кількості давачів температури, які 

калібруються одночасно. Визначено, що час виходу на усталений режим можна 

знизити з 2 годин до 40 хвилин шляхом відповідного налаштування параметрів 

системи управління нагрівачем. Завдяки цьому потужність, яка забезпечує робочий 

режим калібратора, зменшується у 2 рази. 

Дослідження температурних розподілів та енергетичних параметрів важливе 

для визначення енергетичних параметрів у галузі лазерної метрології. У діапазоні 

потужностей вище декількох ватт мінімальну невизначеність результату вимірювань 
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забезпечують калориметричні первинні вимірювальні перетворювачі, які 

калібруються методом електричного заміщення. Зменшення невизначеності 

калібрування вимірювальних перетворювачів становить важливу частину завдання 

удосконалення національних еталонів України у галузі оптико-фізичних вимірювань. 

Нееквівалентність заміщення лазерного випромінювання калібрувальним 

тепловим потоком вносить принципову складову в бюджет невизначеності калібрування 

калориметричних первинних вимірювальних перетворювачів. Модельні рішення для 

калориметричного первинного перетворювача було виконано для трьох варіантів нагріву 

стінки перетворювача (точка, група з 10 точок та утворююча конуса тіла перетворювача). 

Задавався діапазон температур від 318,15 К до 572,15 К. 

У результаті досліджень отримано рішення, які дозволили розширити діапазон 

відтворювання потужності лазерного випромінення до 3 Вт та енергії лазерного 

випромінення до 3 Дж, враховуючи нелінійність коефіцієнта нееквівалентності 

заміщення потужності лазерного випромінювання електричною потужністю. 

 У п’ятому розділі наведено застосування розрахунково-експериментального 

методу подовження проєктного терміну експлуатації енергоблоків АЕС України. 

 Розрахунково-експериментальний метод (РЕМ) розроблено в ННЦ «Інститут 

метрології». В основу РЕМ покладено міждержавні стандарти МАГАТЕ, 

міждержавні стандарти ISO, стандарти НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», нормативні 

документи Державного комітету ядерного регулювання України. Алгоритм 

застосування РЕМ наведено на рис. 9. 

 

 

Рис. 9 – Алгоритм застосування РЕМ 
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Лабораторні дослідження виконувались для критичних компонентів 

великогабаритного обладнання у випробувальному центрі ННЦ «Інститут 

метрології». Вільні коливання створювалися за допомогою кошика з вантажами або 

за допомогою натягу через систему сталевих тросів до динамометра. Динамометр 

приєднувався до електромагніту. При відключенні електромагніта, з причин зміни 

вектору навантаження, виникали вільні коливання, які фіксувалися 

акселерометрами. Метод вільних коливань реалізує накопичення часових рядів 

вимірювання в i-момент згасання коливань та описується залежністю: 
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де A  – максимальна амплітуда коливань,   – початкова фаза, it  – час, який 

відповідний i–му максимуму вертикальної координати коливань, h  – коефіцієнт 

демпфування, що характеризує властивості обладнання, 1T  – період згасаючих 

коливань. 

З рівняння (8) визначимо резонансну частоту 0  власних механічних 

коливань об’єкта, що досліджується. 

Період згасаючих коливань 1T  визначається як: 
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, логарифмічний декремент коливань 

розраховується як: 

 

1ln hT .     (10) 

 

При знаходженні   число коливань, що аналізується, обирається відповідно 

до рекомендацій діючого ГОСТ 30630.1.1-99. Для кожної одиниці обладнання, яка 

досліджувалась РЕМ, обробка отриманої інформації полягала у визначенні 

резонансних частот, максимальних амплітуд коливань обладнання та відповідних їм 

декрементів загасання. Результати обчислення резонансних частот і декрементів 

загасання власних коливань максимальної амплітуди для клапана з керуючим 

пневмоприводом (табл. 10). 
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Таблиця 10 – Отримані вібраційні характеристики обладнання 

Акселерометр 
Вісь 

координат 

Резонансна 

частота, Гц 

Амплітуда 

коливань,  

відн. од. 

Декремент 

загасання, 

відн. од. 

АТМ-1 

X 16,75 0,083 0,328 

Y 21,00 0,020 0,437 

Z - - - 

АТМ-2 

X - - - 

Y 25,25 0,012 0,933 

Z 22,15 0,173 0,110 

 

З таблиці видно, що резонансні частоти в діапазоні від 1 Гц до 30 Гц для двох, 

поруч закріплених, акселерометрів АТМ-1 і АТМ-2 становлять 16,75 Гц та 22,15 Гц 

при максимальних відносних рівнях потужності 0,083 та 0,173, відповідно. Декременти 

загасання δ ≥ 32,8 % та δ ≥ 11,0 % відповідно. Визначення декрементів загасання 

необхідно для прийняття рішення про необхідність проведення антисейсмічних 

заходів. Розміщення декрементів загасання в діапазоні від 5% до 99% не вимагає 

проведення антисейсмічних заходів, тобто обладнання не потребує додаткового 

закріплення за місцем експлуатації відповідно до діючого ГОСТ 30546.3-98. 

Вимушені коливання створювалися переносним генератором механічних 

коливань, що збуджував синусоїдальні механічні коливання в заданих координатних 

областях устаткування. 

 Застосовуючи розрахунки та експериментальні дослідження, було надано 

прогноз щодо старіння тепломеханічного обладнання (гермопроходки), яке 

знаходиться у хімічно-агресивних середовищах (кислота, луг, радіаційне 

опромінення). Втрата маси та товщини стінки пов'язана з частковим розчиненням 

оксиду в корозійному середовищі. 

Визначимо спадання маси за час t рівний 50 років (50·365·24 = 438·103 годин), 

і зменшення товщини зразка H при щільності нержавіючої сталі 08Х18Н10Т - 

ρ08Х18Н10Т = 7,9×103 кг/м3. Відповідно до довідкових даних, швидкість корозії Δm 

сталі типу 08Х18Н10Т становить 0,4 мг/м2×год. Зменшення товщини стінок 

трубопроводів гермопроходок за час t дорівнює 50 років становить: 

 

H08Х18Н10Т = (Δm08Х18Н10Т ×t)/ρ = (0,4·10-6×438·103)/7,9·103 = 22,177·10-6 м = 0,022 мм. 

 

Швидкість корозії металу Δm зворотно пропорційна межі міцності металу Rm 

та, відповідно до вимог нормативних документів у атомній енергетиці  

Rm
08Х18Н10Т = 559 МПа, Rm

20 = 398 МПа, визначається, як: 

 

Δm20 = (Δm08Х18Н10Т×Rm
08Х18Н10Т)/Rm

20 = (0,4·10-6×559)/398 = 0,561·10-6 кг/м2×год 

 

Зменшення товщини стінки трубопроводу зі сталі марки 20 за час t, рівний 50 

рокам, при ρ20 = 7,859×103 кг/м3 дорівнює: 
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H20 = (Δm20×t)/ρ20 = (0,5616·10-6×438·103)/7,859·10 = 31,335·10-6 м = 0,031 мм. 

 

Прогноз щодо механічної стійкості обладнання виконувався на основі 

моделювання зменшення стінки тепломеханічного обладнання за різні (місяці, роки) 

терміни експлуатації. Результати розрахунків статичної міцності гермопроходки 

розміром Ø159×4 при зменшенні її товщини на 10%, 20% і 30% наведено у табл. 11 з 

утоненням на 10%, 20% і 30% відповідають товщинам 3,6 мм, 3,2 мм і 2,8 мм, 

відповідно. 

У результаті цих досліджень можна зробити висновок, що гермопроходку 

спроєктовано зі значним запасом за статичним напруженнями. 

 

Таблиця 11 – Максимальні значення статичних напружень 

Розміри стінок, мм 
Вихідний 

розмір, 4 

-10%, 

3,6 

-20%, 

3,2 

-30%, 

2,8 

Максимальне статичне 

напруження, МПа 
65,86 76,63 83,60 85,38 

 

Отже, на підставі отриманих результатів, прийнято рішення про стійкість 

обладнання до сейсмічних впливів. Визначено антисейсмічні заходи (додаткове 

закріплення, застосування гасять вібрацію демпферів) для обладнання, яке не 

пройшло випробування. На основі цих випробувань у грудні 2010 року з 

використанням РЕМ продовжено проєктні терміни експлуатації першого і другого 

енергоблоків типу ВВЕР-440 (проєкт В-213) Рівненської АЕС. 

У шостому розділі досліджено ступінь еквівалентності національного еталона 

твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла (ДЕТУ 02-04-99). За результатами 

вимірювань проведено міжнародні звіреня за проєктами COOMET-M-H-S5 та 

COOMET-M-H-S3. Розрахунки ступеня еквівалентності ДЕТУ 02-04-99 було 

виконано з урахуванням результатів модельних рішень, отриманих при дослідженні 

еталонних інденторів. 

Міжнародне визнання державного первинного еталона одиниць фізичних 

величин і підтвердження його метрологічних характеристик може бути тільки на 

підставі міжнародних звірень з аналогічними національними еталонами інших 

країн. Саме позитивні результати міжнародних звірень і дозволяють країнам-

учасникам підтвердити реалізацію «Угоди про взаємне визнання національних 

еталонів, сертифікатів калібрування і вимірювань, що видаються національними 

метрологічними інститутами» і отримати право на подання відповідного рядка про 

калібрувальні та вимірювальні можливості країни на сайті JCRB (Joint Committee of 

the Regional Metrology Organizations and the BIPM) – Об'єднаного Комітету 

Міжнародного бюро мір і ваг (МБМВ) і Регіональної метрологічної організації 

(РМО). Ця інформація характеризує якість метрологічних послуг, що надаються 

споживачам на постійній основі метрологічною організацією країни, що важливо 

при торгових і економічних зв'язках між ними. 

Відповідно до прийнятого технічного протоколу було виконано вимірювання 

комплекту еталонних мір твердості першого розряду. Результати звірень та складені 
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бюджети невизначеності було надіслано до пілотної лабораторії (ННЦ «Інститут 

метрології») для опрацювання та підготовки проєкту звіту для внутрішньо-

регіональної експертизи. Бюджет невизначеності складається з наданням інформації 

про коефіцієнти чутливості та з розрахуванням стандартної невизначеності та 

розширеної невизначеності з коефіцієнтом охоплення k=2 й довірчою вірогідністю 

р=0,95. За результатами позитивної експертизи було підготовлено фінальний звіт 

для надання міжнародним експертам. 

Результати учасників звірень обчислюються з урахуванням значень 

невизначеності за кожним діапазоном твердості для кожного учасника, визначенням 

ступеня еквівалентності nE  та у відношенні до опорного значення звірень 

Comparison Reference Value (CRV), які розраховуються за формулами, що наведені у 

міжнародних нормативних документах з проведення звірень. Для розрахунку CRV, 

визначається опорне середньозважене значення всіх учасників refx  за відомою 

формулою: 
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Невизначеність CRV обчислювалась таким виразом: 
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де ix  – виміряне значення інституту-учасника звірень i  ( ),...,2,1 ni  ; )( ixu  – 

стандартна невизначеність ix . 

Як приклад, на рис. 10 наведено результати всіх учасників звірень за шкалою 

Роквелла та діапазоном твердості 80–86 HRA. 

 

 
 

Рис. 10 – Результати звірень у діапазоні 80–86 HRA 
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На рис. 11 наведено результати всіх учасників звірень за шкалою Супер-

Роквелла та діапазоном твердості 90–94 HR15N. 

 

 
 

Рис. 11 – Результати звірень у діапазоні 90–94 HR15N 

 

Отримані результати свідчать про те, що результати вимірювань всіх 

учасників міжнародних звірень добре корелюють із середнім значенням твердості у 

кожному з діапазонів. 

Відповідно до отриманих значень та відхилень від опорного значення 

розраховується коефіцієнт nE : 

)()( 22

refi

refi

n

xUxU

xx
E




 .    (13) 

Ступень еквівалентності на рівні 95%, якщо 1nE . Співвідношення ступенів 

еквівалентності наведено на рис. 12 для звірень за проєктом COOMET-M-H-S5 

(Роквелл) та на рис. 13 – за проєктом COOMET-M-H-S3 (Супер-Роквелл). 

 

 

Рис. 12 – Значення nE  для всіх діапазонів звірень 
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Рис. 13 – Значення nE  для всіх діапазонів звірень: 90–94 HR15N, 40–50 HR30N, 

76–84 HR30N, 43–54 HR45N, 47–53 HR30TW, 70–82 HR30TW 

 

Таким чином, за результатами міжнародних звірень, національний еталон 

України у галузі твердометрії за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла підтвердив 

свої метрологічні характеристики. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну проблему 

підвищення точності результатів досліджень механічних і теплофізичних характеристик 

складних систем на основі синтезу вимірювань, аналітичних розрахунків і комп’ютерного 

моделювання. Дослідження виконано з використанням принципів системного підходу, що 

дозволило вперше розглянути поставлене завдання з урахуванням усіх суттєвих науково-

технічних та економічних чинників, запропонувати науковообґрунтовані заходи щодо 

застосування існуючих програмних засобів моделювання. 

 Основні наукові та практичні результати роботи полягають у такому: 

1. Досліджено потенційну точність методу скінченних елементів, на якому 

базуються розрахункові комплекси, для вирішення завдань удосконалення 

національних еталонів України відповідно до концепції цифрової трансформації, 

вимірювання механічних та теплофізичних величин і дослідження складових 

бюджету невизначеності результатів вимірювання: 

- проведено порівняльний аналіз результатів розрахунків виконаних класичними 

аналітичними методами та з використанням розрахункових комплексів 

моделювання; 

- за результатами порівняльних досліджень скінченно-елементної моделі з різною 

щільністю сітки скінченних елементів виконано оптимізацію та вибір 

розрахункового рішення за критерієм мінімальної різниці модельних рішень в 

елементах та вузлах скінченно-елементної моделі, що не перевищує 5 %; 

- досліджено вплив зменшення розміру скінченного елемента на похибку результату 

моделювання в елементах та вузлах моделі. Встановлено гранично допустимі 

відхилення геометричних параметрів елементів; 
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- досліджено точності можливості модельних методів визначення 

середньоінтегрального показника заломлення повітря на приземних трасах. 

Встановлено, що результати обчислень градієнтним методом мають невизначеності 
710nu , що у 2 рази менше, ніж результати, отримані методом точкової 

апроксимації з використанням квадратурної формули трапецій; 

- за результатами досліджень різних типів та розмірів скінченних елементів 

встановлено, що збільшення кількості скінченних елементів для побудови моделі 

герметичної проходки призводить до зростання значень відносної похибки значень 

максимальних еквівалентних напружень отриманих в елементах розрахункової 

моделі; 

- встановлено, що зростання похибки між вузловими й елементними рішеннями при 

зменшенні розміру елемента пов’язано з наявністю в моделі локальних зон 

концентрації напружень (зон різкої зміни геометрії); 

- доведено, що при застосуванні скінченно-елементної моделі з елементами 

SOLID186 і SOLID187 в діапазоні розмірів елементів менше 15 мм, значення 

критерію похибки енергій у кожному скінченному елементі нижче в 2 рази у 

порівнянні зі значеннями, отриманими для скінченно-елементної моделі з 

урахуванням елементів зони концентрації напруг; 

- адекватність та збіжність модельних рішень у порівнянні з класичними 

аналітичними рішеннями у межах 1%, а окремих модельних рішень зменшених 

ділянок обладнання – не більше 0,5%; 

- за результатами моделювання процесу вимірювання твердості запропоновано 

додаткові коефіцієнти чутливості та розраховано їх вплив на значення розширеної 

невизначеності результату вимірювання, що дозволило підвищити точність 

оцінювання результату вимірювань; 

- запропонований алгоритм моделювання дозволяє виконати оцінку потенційно-

можливої точності відтворення параметрів, які контролюються, що підтверджується 

результатами міжнародних звірень; 

- за результатами модельних рішень було виконано корегування значення 

розширеної невизначеності для діапазонів 80–100 HRBW за шкалою Роквелла та для 

діапазонів 47–53 HR30TW та 70–82 HR30TW за шкалою Супер-Роквелла. За 

результатами розрахунків відхилення від опорного значення звірень не  

перевищує 0,01 одиниць твердості та не впливає на значення розширеної 

невизначеності, яка перевірялась під час відповідних звірень; 

- на підставі виконаних модельних рішень виконано уточнення значень розширеної 

невизначеності результатів вимірювання, що дозволило підвищити точність 

оцінювання результату міжнародних звірень за темами  

COOMET-M-H-S5 та COOMET-M-H-S3. 

2. У галузі вимірювань твердості та механічних характеристик встановлено, 

обґрунтовано та доведено: 

- обґрунтовано вибір інденторів для проведення міжнародних звірень за шкалами 

Роквелла, Супер-Роквелла і Віккерса за результатами досліджень конструктивних 

характеристик системи навантаження ДЕТУ 02-04-99, складових бюджету 

невизначеності, впливу геометрії та матеріалу інденторів на результати вимірювань 
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твердості за шкалами Роквелла і Віккерса, отримані експериментальні результати 

підтверджують теоретичні розрахунки залежності значень твердості від кута 

загострення індентора; 

- значення розширеної невизначеності результату вимірювань, з урахуванням 

додаткових коефіцієнтів чутливості, розраховується с точністю до 3 знака після 

коми та становить UHRB=0,366 для шкали Роквелла та UHR30TW=0,715 для шкали 

Супер-Роквелла; 

- досліджено зв’язок між розрахунковими та експериментальними значеннями 

твердості та напруженого стану сталевого зразка. Експериментально встановлено, 

що при зміні напруження на 61,2% твердість змінюється на 17,4%. За результатами 

моделювання встановлено, що максимальне значення твердості в зоні пластичної 

деформації не більше 69 HRB, що відповідає напруженню 366 МПа та відносному 

подовженню ε = 0,156; 

- за результатами проведених міжнародних звірень за шкалами твердості Роквелла 

та Супер-Роквелла доведено важливість вибору інденторів з однаковими 

механічними та геометричними характеристиками; 

- досліджено відхилення результатів звірень від опорного значення звірень refx  з 

урахуванням уточнених значень розширеної невизначеності результату вимірювань 

за шкалами твердості Роквелла та Супер-Роквелла; 

- за результатами проведених міжнародних звірень національного еталона за 

шкалами твердості Роквелла та Супер-Роквелла, що зберігається в  

ННЦ «Інститут метрології», підтверджено заявлені невизначеності; 

- на основі всебічного аналізу отриманих результатів, підтверджено точність та 

достовірність запропонованих алгоритмів модельних рішень у галузі твердометрії; 

- отримані за результатами експериментальних досліджень полімерів типу 

PPH030GP, АBS та PLA значення механічних характеристик (модуль Юнга, 

коефіцієнт Пуассона, модуль об’ємної пружності та модуль зсуву) дозволили 

уточнити розрахунковий файл комп’ютерної моделі, що дозволило проводити 

моделювання у галузі адитивного виробництва. 

3. У галузі дослідження теплофізичних характеристик складних систем: 

- за результатами модельних розрахунків запропоновано конструктивне рішення 

побудови камери термостата калібратора температури, що дозволило зменшити з 

120 хвилин до 50 хвилин час виходу в робочий режим термостабілізації; 

- запропоноване конструктивне рішення на основі модельних розрахунків 

температурного поля забезпечує підтримання стабільного температурного режиму 

калібратора без збільшення споживаної потужності; 

- за результатами комп’ютерного моделювання розподілу температурного поля в 

первинному перетворювачі лазерного випромінювання для різних рівнів енергії 

запропоновано конструкцію перетворювача, що дозволила розширити діапазон 

вимірювання потужності від 1 кВт до 3 кВт та енергії від 1 кДж до 3 кДж. 

4. Запропоновано комплексний розрахунково-експериментальний метод, що 

ґрунтується на поєднанні сучасних комп’ютерних програм та результатів 

експериментальних досліджень складних систем, що дозволяє проводити оцінку та 
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прогнозування їхнього стану завдяки порівнянню отриманих модельних рішень з 

експлуатаційними вимогами до обладнання енергоблоків, зокрема: 

- запропонований розрахунково-експериментальний метод оцінювання твердості 

матеріалу було впроваджено при виконанні робіт з кваліфікації обладнання 1-го та 

2-го енергоблоків Рівненської АЕС. За результатами робіт було позитивно 

кваліфіковано 98% обладнання енергоблоків; 

- запропоновано застосування методу вільних та вимушених коливань при оцінці 

кваліфікації обладнання енергоблоків на стійкість до сейсмічного впливу; 

- запропоновано та впроваджено методи кваліфікації електротехнічного обладнання 

шляхом експериментального дослідження критичних компонентів (контактні пари, 

перемикачі, пускові реле) обладнання; 

- виконано модельні розрахунки та запропоновано методологію прогнозування 

старіння обладнання енергоблоків шляхом моделювання напружень корпусу 

обладнання при зменшенні товщини матеріалу; 

- досліджено та впроваджено комплекс антисейсмічних заходів при подовженні 

проєктного терміну експлуатації енергоблоків АЕС, які дозволяють підвищити 

стійкість обладнання енергоблоків до сейсмічного впливу. 
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АНОТАЦІЯ 

Скляров В.В. Розвиток методів вимірювань характеристик складних 

механічних і теплофізичних систем на основі комп’ютерного моделювання - 

Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 

05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. – Національний 

науковий центр «Інститут метрології», Харків, 2020. 

 У дисертаційній роботі отримано нові рішення, спрямовані на розв’язання важливої 

науково-прикладної проблеми підвищення точності результатів досліджень механічних і 

теплофізичних характеристик складних систем на основі синтезу вимірювань, аналітичних 

https://doi.org/10.1117/12.2506890
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розрахунків і комп’ютерного моделювання. Як складні системи, розглядається сукупність 

взаємодіючих, функціонально самостійних підсистем, призначених для безпечної 

працездатності промислового об’єкта, в тому числі технічні пристрої з вимірювальними 

функціями, що експлуатуються на енергогенеруючих об’єктах або входять до складу 

національних еталонів України. 

Проведено аналіз сучасних розрахункових комплексів, відповідно до задач які вони 

вирішують. Встановлено, що робота багатьох програм комп'ютерного моделювання 

ґрунтується на методі скінченних елементів, який є чисельним методом вирішення 

диференціальних рівнянь із частинними похідними, а також інтегральних рівнянь, що 

виникають при вирішенні наукових завдань прикладної метрології. Досліджено застосування 

розрахункових комплексів для вирішення завдань твердометрії та теплообміну. Створено 

науковий підхід дослідження додаткових складових бюджету невизначеності при моделюванні 

вимірювань. 

Запропоновано комплексний розрахунково-експериментальний метод, що ґрунтується 

на поєднанні сучасних комп’ютерних програм та результатів експериментальних досліджень 

складних систем, на відміну від існуючих наближених методів експертної оцінки, що дозволяє 

підвищити достовірність оцінки та прогнозування їхнього стану. 

Досліджено критерії якості побудови скінченно-елементної моделі складної системи 

сучасними розрахунковими комплексами, на відміну від існуючих методів з недостатнім 

ступенем деталізації об’єкта дослідження, що дозволило підвищити точність результатів 

моделювання. 

Запропоновано ввести у рівняння вимірювання та бюджет невизначеності результату 

вимірювань твердості додаткові чинники, що підвищило точність оцінювання ступеня 

еквівалентності національного еталона одиниць твердості за шкалами Роквелла та Супер-

Роквелла при проведенні міжнародних звірень. 

Удосконалено метод розрахунку калориметричного перетворювача лазерного 

випромінення завдяки врахуванню в модельному рішенні температурного поля нелінійності 

коефіцієнта нееквівалентності заміщення, що підвищило точність вимірювання потужності 

та енергії лазерного випромінення. 

Удосконалено методологію прогнозування механічних властивостей матеріалів з 

використанням моделювання та експериментального дослідження методів вимірювання 

твердості зразків матеріалу, яка, на відміну від існуючого методу оцінювання обладнання 

АЕС, передбачає прогноз старіння та дослідження критичних компонентів обладнання, що 

дозволило підвищити достовірність оцінки стану тепломеханічного обладнання АЕС. 

Набули подальшого розвитку модельні рішення при дослідженні властивостей 

сучасних полімерних матеріалів, отриманих із застосуванням адитивних технологій, та 

отримано властивості нових полімерних матеріалів, що дає можливість моделювати 

поведінку полімерних матеріалів залежно від впливних механічних факторів. 

Ключові слова: складні системи, механічні та теплофізичні характеристики, 

атомна енергетика, національний еталон, бюджет невизначеності, адитивні технології, 

комп’ютерне моделювання. 

 

ABSTRACT 

Skliarov V.V. – Development of methods for measuring the characteristics of complex 

mechanical and thermophysical systems based on computer simulation. – Qualifying 
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scientific work on the rights of manuscript. 

 The thesis for a doctor of technical science degree in speciality 05.01.02 – standardization, 

certification and metrological assurance. – National Scientific Centre “Institute of Metrology”, 

Kharkiv, 2020. 

 The thesis presents new solutions to the important scientific and applied problem of 

improving the accuracy of research results of mechanical and thermophysical characteristics of 

complex systems based on the synthesis of measurements, analytical calculations and computer 

simulation. The complex systems are considered as a set of interacting, functionally independent 

subsystems designed for safe operation of an industrial facility, including technical devices with 

measuring functions operated at energy generating facilities, or are the part of the national 

measurement standards of Ukraine. 

The analysis of modern computational complexes is carried out according to the problems 

they solve. It is established that the work of many computer simulation programs is based on the 

finite element method, which is a numerical method for solving differential equations with partial 

derivatives, as well as integral equations that arise when solving scientific problems of applied 

metrology. The application of computational complexes for solving hardness measurement and 

heat transfer problems is investigated. The scientific approach to the research of additional 

components of the uncertainty budget in measurement simulation is developed. 

In contrast to the existing approximate methods of peer review, the integrated calculation 

and experimental method based on a combination of modern computer programs and the results 

of experimental studies of complex systems is proposed, which allows the evaluation and 

prediction of their condition. 

In contrast to the existing methods with insufficient detail of the target of study, the quality 

criteria of developing a finite element model of a complex system by modern calculation 

complexes are investigated, which allows to increase the accuracy of simulation results. 

It is proposed to take into account additional factors in the measurement equation and the 

uncertainty budget of the results of hardness measurements, which increases the accuracy of 

evaluation of the degree of equivalence of the national measurement standard of hardness units 

on the Rockwell and Super-Rockwell scales when performing international comparisons. 

By introducing the nonlinearity factor of substitution non-equivalence in the model 

solution of the temperature field, the method of calculation of the calorimetric transducer of laser 

radiation is improved, which allowed to increase the accuracy of measuring the power and energy 

of laser radiation. 

The methodology for predicting the mechanical properties of materials using simulation 

and experimental study of methods for measuring the hardness of material samples is improved, 

which, in contrast to the existing method of assessing NPP equipment, provides for the prediction 

of aging and the study of critical components of the equipment, that allowed to increase the 

reliability of the assessment of the thermomechanical equipment of NPPs. 

Model solutions are further developed in the study of the properties of modern polymeric 

materials obtained using additive technologies and the properties of new polymeric materials are 

obtained, which makes it possible to model the behavior of polymeric materials depending on the 

influencing mechanical factors. 

Keywords: complex systems, mechanical and thermophysical characteristics, nuclear 

power industry, national measurement standard, uncertainty budget, additive technologies, 

computer simulation. 
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