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ЕЛЕКТРОТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕЗИСТОРА
ПРИ ПРОТІКАННІ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ РОЗРЯДУ ЄНЕ

В роботі були проведені дослідження по експериментальному підтвер-
дженню можливості застосування теплофізичних характеристик об’ємних
резисторів ТВО–60, отриманих у режимі стаціонарного нагріву [1], для про-
ведення електротеплового розрахунку резисторів, при протіканні по ним ім-
пульсного струму мікросекундного діапазону при розряді ємнісного накопи-
чувача енергії (ЄНЕ).

Вимірювання температури проводилось з допомогою теплових електри-
чних перетворювачів, які були встановлені в центрах чотирьох граней резис-
тора. Енергія кожного із імпульсів, поданих на резистор, складала 1875 Дж,
тривалість імпульсу складала ti = 55 мкс .

Розрахунок температурного режиму при імпульсному аперіодичному
розряді був здійснений за виразом [2]:
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де U – напруга заряду ЄНЕ,
τел – постійна часу розряду конденсатора, RCел ,
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На рис.1 наведені експериментальна крива та розрахункові криві зміни
температури резистора при імпульсному розряді ЄНЕ. Експеримент прово-
дився при початковій температурі 170С.

При проведені розрахунків кривих 2 та 3 використовувалось співвідно-
шення (1), а також залежність коефіцієнта тепловіддачі α від температури пе-
регріву [1]. Відповідно до рис. 1 найбільше відхилення від результатів експе-
рименту спостерігається при теплоємності ст = 270 Дж/град становить –
14%, при теплоємності ст = 450 Дж/град – 8%.

Таким чином, можемо зробити висновок, що теплофізичні характери-
стики отримані експериментальним способом при досліджені стаціонарного
режиму роботи резисторів, можуть бути використані для проведення елект-
ротеплового розрахунку для імпульсного режиму роботи.
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Рисунок 1 – Криві зміни температури резистора:

1 – експериментальна крива; 2 – розрахункова крива при
ст = 450 Дж/град; 3 – розрахункова крива при ст = 270 Дж/град
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ОПТИМИЗАЦИЯ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
ГИДРОКСИАПАТИТА ПРИ ВАРИАЦИИ ИХ СОСТАВА И
ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА

Композиты на основе фосфатов кальция и естественных биополимеров
все более широко используются при изготовлении ортопедических биомате-
риалов. Большой спектр таких материалов для самых различных клиниче-
ских применений может быть создан на основе двух компонентов: нанокри-
сталлического апатита и хитозана.

Гидроксиапатит (ГА) - Ca10(РО4)6(OH)2 с некоторыми допущениями
можно считать кристаллохимическим аналогом минеральной составляющей
тканей скелета животных и людей.
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