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В нетрадиційній енергетиці важливу увагу приділяють виробництву біо-
газу з органічної сировини. Біокомплекс для отримання біогазу, як правило
працює в мезофільному(при 350С) режимі, або в термофільному(при 550С),
або за послідовною схемою реалізації обох режимів. Для активнішого бро-
діння маса перед загрузкою подрібнюється та накопичується у ємності (плас-
тмасовому колодязі). Далі фекальним насосом подається до  метантенків, де
доводиться до температури мезофільного режиму 350С, або до до температу-
ри термофільного режиму 550С. Саме ємностям з поліетилену приділяється
увага. Метою роботи є розрахунок теплових втрат через стінки ємності виго-
товленої з пластику (поліетилену високої густини) при розташуванні метан-
тенку у грунті і на його поверхні, враховуючи періоди року. Пластиковий
метантенк це найостанніша розробка на ринку, яка має ряд переваг у порів-
нянні зі стальними чи бетонними метантенками. Це готові герметизовані
конструкції, газонепроникні, завдяки пустотілошаровій конструкції стінки
мають добру теплоізоляцію, корозійностійкі, витримують постійний контакт
з рідинами, що містять хімічно активні речовини, екологічно чисті при пере-
буванні у грунті, стійкі до холоду.

Тепловий розрахунок виконується для конструкції одношарової стінки
метантенку, яка є комбінованою і складається з поліетилену та повітряного
прошарку. При розрахунках враховується термічний опір та теплопровідність
поліетилену; при розташуванні метантенку у ґрунті - коефіцієнт тепловіддачі
ґрунту; при розташуванні на поверхні - коефіцієнт тепловіддачі повітря і ко-
ефіцієнт теплопровідності повітря. За підрахунками теплові втрати на повер-
хні ґрунту у мезофільному режимі становлять 4,48 кВт, в термофільному ре-
жимі 4,3 кВт, а в ґрунті відповідно – 4,52 кВт і 5,04 кВт. За розрахунковими
даними енергетично-економічніше метантенк розташовувати на поверхні
ґрунту. Але все ж таки, своєї уваги заслуговує розташовування метантенку у
ґрунті. Так як вибраний для розрахунку метантенк виготовлений з поліетиле-
ну та його рекомендовано розташовувати саме у ґрунті, щоб той не підлягав
руйнуванню сонячним промінням. Щоб знизити теплові втрати потрібно зро-
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бити насип між реактором і ґрунтом з речовини більш щільної ніж ґрунт (на-
приклад, пісок) або речовину з меншою щільністю за ґрунт (наприклад, галь,
прості в експлуатації з керамзіту), і виконати ззовні піску (гальки) гідроізо-
ляцію. Втрати тепла на нагрів сировини суттєво перевищують втрати у на-
вколишнє середовище, це показує добру ефективність роботи установки.

Недоліком реактору з поліетилену можна вважати те, що довготривале
попадання сонячного проміння буде руйнувати матеріал. А також першопо-
чатковий високий ціновий вклад за поліетиленовий метантенк і поліетилено-
ві труби необхідні для конструювання установки.
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ОСОБЕННОСТИ ЗОННОЙ СТРУКТУРЫ СПЕКТРА В
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ

Освоение коротковолновых частотных диапазонов от десятков  до сотен
гигагерц (от миллиметрового до рентгеновского) в настоящее время связано с
развитием наноэлектроники. Одним из направлений этой области является
создание тонкопленочных структур из различных материалов. Если свойства
такой структуры обладают периодичностью, то можно говорить о создании
нового материала с физическими параметрами, не существующими у естест-
венных твердых тел. Электродинамические свойства отдельных слоев описы-
ваются уравнениями Максвелла и граничными условиями. Периодичность
структуры накладывает дополнительные требования на поля на границах
слоев. В результате возникает новое свойство – трансляционная симметрия.
Минимальное значение периода повторения поля равно периоду структуры, а
максимальное – может быть любым. В результате возникают зоны пропуска-
ния и непропускания электромагнитных волн. Эти зоны аналогичны энерге-
тическим зонам для электронов в кристаллических проводящих твердых те-
лах. Если периодическая структура состоит из ограниченного числа перио-
дов, то компонента волнового вектора, перпендикулярная границам слоев,
приобретает дискретные значения. Эта особенность соответствует квантова-
нию энергии электронов проводимости в квантовой механике твердого тела.

Конфигурация зон пропускания определяется свойствами диэлектриче-
ской и магнитной проницаемостей слоев. Если проницаемости обладают час-
тотной дисперсией или зависят от внешних электрического или магнитного
полей, то появляется возможность эффективного управления спектральными
свойствами периодических материалов.

В работе рассмотрены зонные спектры периодических структур, образо-
ванных повторением таких слоев: диэлектрик–диэлектрик, диэлектрик–
полупроводник, полупроводник–полупроводник.


