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АНОТАЦІЯ 

 

Коробко В. В. «Розвиток науково-технічних основ утилізації 

низькопотенційної теплоти суднових енергетичних установок 

термоакустичними технологіями». – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

за спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки (Технічні 

науки).– Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, Міністерство освіти і науки України, Миколаїв, 2021. 

Науково-прикладною проблемою, яка вирішується в дисертації, є 

підвищення ефективності використання  вторинних енергетичних ресурсів та 

зменшення викидів токсичних компонентів відпрацьованих газів шляхом 

раціональної організації перетворення енергії в термоакустичних системах 

утилізації низькопотенційної теплоти суднових енергетичних установок. 

Морський транспорт здійснює свою діяльність у відповідності з 

нормативними актами, які встановлюються International Maritime Organization 

(IMO). Виходячи з положень UN Sustainable Development Goal 13 (SDG 13), 

IMO в 2019 запроваджує низку додаткових вимог, спрямованих на суттєве 

обмеження будь яких викидів суднових енергетичних установок, зокрема 

газів, що викликають парниковий ефект –  Greenhouse Gas (GHG),  таких, як 

двоокис вуглецю та метан. В зв’язку з чим, постала задача декарбонізації 

суднової енергетики, яка має за мету максимальне скорочення споживання 

вуглецевих палив, що є ключовим фактором для зменшення емісії  речовин, 

сприяючих розвитку парникового ефекта.  

Послідовне впровадження вимог IMO щодо підвищення паливної 

економічності суднових енергетичних установок призвело до створення 

нових, ефективних суднових двигунів, в тому разі двопаливних, для яких 

характерним є зниження температури відходячих газів, що ускладнює 

використання на суднах відомих технологій утилізації скидної теплоти, 
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побудованих на класичному циклі Ренкіна. Крім того, використання 

кріогенних палив потенційно розширює ресурсну базу систем 

енергозаощадження. В сукупності, ці обставини вказують на потребу в 

створенні нових технічних рішень для суднових систем енергозбереження.  

За таких обставин, виникає запит практики на розробку та 

впровадження нових  науково обґрунтованих технічних рішень та технологій 

використання низькопотенційної скидної теплоти суднових енергетичних 

установок для отримання механічної роботи та електричної енергії, що 

забезпечує скорочення споживання палив та зменшення емісії шкідливих для 

довкілля речовин.  

Мета дослідження – вдосконалення суднових енергетичних установок 

шляхом утилізації низькопотенційних теплових викидів термоакустичними 

технологіями та створення на їх основі обладнання екологічних систем 

енергозбереження.  

Робочі наукові гіпотези покладені в основу дисертаційного 

дослідження: 

• підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в 

енергетичних установках та зменшення викидів шкідливих речовин 

досягається утилізацією теплоти низькопотенційних джерел енергії 

термоакустичними технологіями, з послідовним перетворенням теплоти в 

акустичну енергію і далі в механічну роботу; 

• поліпшення ефективності процесів утилізації термоакустичними 

технологіями перетворення теплоти в акустичну енергію, і далі в механічну 

роботу, досягається теплообміном з фазовим переходом для забезпечення 

однорідного температурного поля теплоносія по фронту матриці 

термоакустичного двигуна, та перетворенням коливального руху газу в 

однонаправлений обертальний рух привода;  

• зниження втрат енергії рухомого газу при перетворенні коливального 

руху газу в однонаправлений обертальний рух привода турбіною 
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двонаправленої дії можливо організацією більш плавної течії виходу за 

рахунок геометричної модифікації задній крайки лопаток лінійною ділянкою.  

Об’єктом дослідження є процеси енергоперетворення при утилізації 

теплоти в енергетичних установках термоакустичними способами та їхні 

характеристики. 

Предметом дослідження є закономірності та параметри процесів 

енергоперетворення при утилізації теплоти низькотемпературних теплових 

викидів в енергетичних установках термоакустичними способами. 

Задачі наукового дослідження  

1. Визначення кількісних та якісних показників резервів 

низькопотенційних теплових викидів суднових енергетичних установок,  

придатних для утилізації.  

2. Аналіз сучасного стану та наявних тенденцій розвитку технологій 

утилізації скидної низькопотенційної  теплоти енергетичних установок та 

інших джерел.  

3. Обґрунтування доцільності використання термоакустичних технологій 

для утилізації низькопотенційних теплових викидів суднових енергетичних 

установок. 

4. Дослідження процесів енергообміну, при термоакустичної утилізації 

низькопотенційної теплоти, з урахуванням впливу неоднорідності розподілу 

температур на поверхні теплообміну на їх ефективність. 

5. Визначення особливостей коливального руху газу на процеси в 

імпульсних двонаправлених турбінах і елементах термоакустичного двигуна 

та їх вплив при перетворюванні  акустичної енергії в механічну роботу. 

6. Встановлення закономірностей процесів енергоперетворення в 

термоакустичних двигунах та їх елементах для забезпечення максимальної 

ефективності утилізації теплоти з потенціалом 110 – 530 К. 

7. Математичне моделювання процесів перетворення скидної енергії 

суднової енергетичної установки термоакустичними технологіями, як 
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послідовного процесу в системі «суднова енергетична установка – теплові  

викиди – термоакустичний двигун –  довкілля».  

8. Обґрунтування енергозаощаджуючіх конструктивних і схемних рішень 

термоакустичних систем утилізації скидної енергії суднової енергетичної 

установки для отримання додаткової механічної роботи, або електроенергії. 

9. Визначення ефективності застосування термоакустичних систем 

утилізації низькопотенційної скидної теплоти в судновій енергетиці, розробка 

рекомендацій щодо перспективних напрямів використання цих технологій в 

промисловості, відновлювальній енергетиці і кліматичних системах. 

Методи дослідження –  фізичне та математичне моделювання процесів 

утилізації теплоти термоакустичними способами.  

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми, 

зазначено зв’язок роботи з науковими програми й темами, сформульовані 

об’єкт і предмет дослідження, мета та головні завдання, наведено методи 

дослідження, надано обґрунтування достовірності отриманих результатів і 

висновків, визначено наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, відображено повноту викладення результатів у публікаціях, та 

ступінь апробації на конференціях. 

У першому розділі – «Низько потенційні енергоресурси та проблеми їх 

ефективного використання» надано огляд теплових викидів сучасних 

суднових енергетичних установок. Зроблено аналіз можливостей 

використання існуючих технологій утилізації скидної теплоти, з урахуванням 

вимог IMO щодо обмеження викидів GHG та подальшого переходу до 

безвуглецевих технологій. Розглянуто сучасний стан термоакустичних 

технологій, приклади їх використання в промисловості, системах 

енергозбереження та в відновлювальній енергетиці. Аналіз характеристик 

існуючих термоакустичних установок дозволив визначити їх переваги та 

недоліки. На основі цього була обґрунтована мета досліджень та зроблена 

постановка завдань дослідження. 
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У другому розділі – «Синтез термоакустичної системи використання 

теплових викидів суднових енергетичних установок та методи досліджень» 

побудована узагальнена математичні модель суднової енергетичної установки 

з термоакустичною системою використання низькопотенційної скидної 

теплоти. Обґрунтовані раціональні способи організації процесів тепло-

енергообміну в термоакустичному двигуні при використанні 

низькотемпературних джерел теплової енергії.  Розглянуті методи 

експериментальних досліджень, експериментальні стенди та комп’ютерна 

контрольно-вимірювальна система регістрації та обробки результатів дослідів, 

зроблена оцінка похибки вимірювання параметрів. 

У третьому розділі – «Дослідження процесів енергообміну в 

низькотемпературних термоакустичних двигунах» представлені результати 

експериментальних досліджень та математичного моделювання 

теплофізичних процесів в різних типах низькотемпературних 

термоакустичних двигунів та їх елементах, наведено співставлення 

експериментальних даних з результатами теоретичних досліджень. 

У четвертому розділі – «Поліпшення процесів в термоакустичних 

машинах з імпульсними двонаправленими турбінами» розглянуті результати 

досліджень комплексу теплофізичних процесів та характеристик імпульсної 

двонаправленної турбіни при її роботі в якості перетворювача  акустичної 

енергії в механічну роботу, та  електричну енергію. За основі результатів 

теоретичних та експериментальних досліджень надано наукове обґрунтування 

конструктивних рішень, які забезпечують поліпшення характеристик 

імпульсної двонаправленної турбіни.  

У п’ятому розділі – «Методологія створення раціональних схемних 

рішень утилізації теплоті на базі термоакустичних технологій для транспорту, 

енергетики, та кліматичних систем» розглянуті приклади використання 

термоакустичних систем утилізації теплових викидів для різних типів 
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енергетичних установок. Приведена оцінка ефективності використання 

термоакустичних систем. 

У шостому розділі – «Розробка рекомендацій для проектування  

термоакустичних  систем енергозбереження і апробація результатів наукового 

дослідження при їх впровадженні» надані результати впровадження 

термоакустичних технологій використання низькотемпературних джерел 

теплової енергії в промисловості, транспорті, відновлювальній енергетиці. 

Сформульовані напрямки подальшого розвитку вдосконалення енергетичних 

установок різного призначення шляхом утилізації низькопотенційних 

теплових викидів термоакустичними технологіями ,та створення на їх основі 

обладнання екологічних систем енергозаощадження.  

В результаті виконання досліджень вдалося обґрунтувати новий 

напрям підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в 

судновій енергетиці завдяки застосуванню термоакустичних технологій 

енергозбереження, здатних утилізувати температурний потенціал скидної 

теплоти в межах 110 - 530 К.  

Наукова новизна отриманих результатів, які захищає автор, полягає у 

наступному. Вперше: 

1. Доведено, що ефективність утилізації теплоти низькопотенційних 

джерел суднових енергетичних установок, в межах температурних потенціалів 

110 – 530 К відносно потенціалу довкілля при використанні термоакустичних 

процесів і забезпеченні однорідності поля температур однофазного робочого 

тіла на рівні 0,95 – 0,99, відносно циклу Карно, досягає для циклу Брайтона 

рівня 15–17%, а циклу Стірлінга – 40 – 42 %, при цьому знижує питому масу 

установок з 45 – 80 кг/кВт до 12,5 – 25 кг/кВт, в порівнянні з існуючими 

установками, працюючими на органічних теплоносіях.  

2. Встановлено, що використання в низькотемпературних 

термоакустичних двигунах рекуперативних теплообмінників з проміжними 

теплоносіями призводять до виникнення неоднорідності полів температур в 
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робочому тілі та матриці, що знижує ефективність термоакустичних 

перетворень в 1,1 – 1,3 рази в порівнянні з теоретично досяжним рівнем 

ефективності для наявного температурного потенціалу;  

3. Встановлено, що утилізація термоакустичними процесами теплоти  

низькопотенційних джерел суднових енергетичних установок забезпечує 

отримання додаткової потужності на рівні 4 – 8% та зменшення споживання 

палива в межах 4 – 10%. 

4. Доведено, що в суднових енергетичних установках термоакустичні 

енергогенеруючі технології розширюють робочий температурний діапазон 

систем енергозбереження до 110 К та дозволяють утилізувати кріогенний 

потенціал скраплених газоподібних палив (LNG, NH3) для отримання 

додаткової механічної роботи. 

5. Експериментально встановлено, що повздовжній температурний 

градієнт в матриці термоакустичного двигуна є тільки необхідною умовою для 

виникнення самочинних термоакустичних коливань, а достатньою умовою є 

результат появи та розвитку термоконвекційних течій. 

6. Обґрунтована доцільність використання в термоакустичних двигунах 

суднових систем енергозбереження теплообмінників з фазовим переходом для 

забезпечення однорідності полів температур в робочому тілі в процесах 

термоакустичних перетворень і двокомпонентних робочих тіл, для утилізації 

теплових викидів з потенціалом 355 -365 К. 

Вдосконалено: 

1. Математичну модель суднової енергетичної установки як послідовного 

процесу в системі «енергетична установка - джерела теплоти – 

термоакустична утилізація теплоти – довкілля», яка враховує особливості 

теплофізичних процесів в термоакустичних двигунах, а саме їх залежність від 

організації енергообміну між робочим тілом, матрицею термоакустичного 

двигуна та зовнішніми джерелами енергії, що сприяє створенню раціональних 

схемних та конструктивних рішень систем енергозбереження. 
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2. Механізм перетворення акустичної енергії в механічну роботу при 

використанні імпульсної двонаправленої турбіни в складі термоакустичного 

двигуна за рахунок профілювання проточної частини, а саме статорних 

лопаток, довжина прямолінійної ділянки яких має бути не менше 1,5 – 2 

довжини криволінійної ділянки, що зменшує втрати енергії, які пов’язані з 

виникненням обертальних квазістаціонарних течій.  

Отримали подальший розвиток технології енергозбереження та 

використання низькопотенційної теплоти в судновій енергетиці, 

промисловості та відновлювальній енергетиці за рахунок впровадження 

термоакустичних систем використання низькопотенційних теплових ресурсів, 

в тому разі кріогенних. 

Наукові положення, які були сформульовані на основі отриманих 

наукових результатів: 

1. Підвищення енергетичної ефективності та екологічності суднових 

енергетичних установок можливо утилізацією скидної низькопотенційної 

теплоти енергетичних установок і зовнішніх джерел термоакустичними 

процесами, які визначаються неоднорідністю полів температур та швидкостей 

в процесах енергоперетворення. 

2. Зниження нерівномірності теплових потоків при теплопередачі за рахунок 

розподілу температур на поверхнях теплообмінника і матриці дозволяє 

забезпечити досягнення максимальної густини теплових потоків та підвищити 

ефективність утилізації теплоти термоакустичними процесами. 

3. Методологія раціонального використання термоакустичних систем 

дозволяє вирішити проблему ефективного використання 

низькотемпературних відновлювальних та скидних енергоресурсів в 

енергетичних установках різного призначення. 

Наукове значення роботи полягає в розробці та науковому 

обґрунтовані способів раціональної організації енергообміну в 

термоакустичних системах утилізації теплових викидів суднових 
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енергетичних установок, а саме між джерелами теплової енергії, робочим 

тілом термоакустичних двигунів та їх навантаженнями, що є науковим 

підґрунтям для реалізації концепції отримання додаткової потужності та 

підвищення ефективності суднових енергетичних установок шляхом 

використання низькопотенційних теплових ресурсів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в:  

- розробці низки схемних рішень низькотемпературних термоакустичних 

систем енергозбереження, призначених для використання в судновій 

енергетиці, промисловості і кліматичних системах;  

- створенні експериментальних зразків термоакустичних турбінних 

двигунів систем енергозбереження; 

- в розробці практичних рекомендацій з проектування термоакустичних 

систем утилізації теплоти низькотемпературних джерел енергії та елементів 

термоакустичних теплових машин. 

Результати роботи впровадженні в: ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», АТ 

«Завод «Екватор»», ТОВ «Суднобудівний завод «ОКЕАН»», ПрАТ 

УкрНДІТСМ, ТОВ «Сі-Джоб Миколаїв», «Zaliv Ship Design», НУК імені 

адмірала Макарова (м. Миколаїв, Україна); «China–Ukraine Transnational 

Transfer Center of Shipbuilding and Marine Engineering» (Jiangsu, Китай); DOO 

«Zelena Planina» (Чорногорія). 

Ключові слова: суднові енергетичні установки; теплові викиди;  

термоакустичні технології, енергозбереження, імпульсна двонаправлена 

турбіна. 
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SUMMARY 

  

Korobko V.V. «Development of scientific and technical bases for utilization 

of low-potential heat of ship power plants by thermoacoustic technologies». - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of technical 

sciences on a specialty 05.05.03 - engines and power plants (Technical sciences). 

- Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Mykolaiv, 2021. 

The scientific and applied problem solved in the dissertation is to increase the 

efficiency of secondary energy resources and reduce emissions of toxic components 

of exhaust gases by rational organization of energy conversion in thermoacoustic 

systems for utilization of low-potential heat of power plants. 

Maritime transport operates in accordance with regulations established by the 

IMO. Based on the provisions of UN Sustainable Development Goal 13 (SDG 13), 

the IMO in 2019 introduces a number of additional requirements aimed at 

significantly limiting any emissions of ships and marine power plants (MPP). In 

particular Greenhouse Gas (GHG), such as CO2, CH4. Particular attention was paid 

to the task of decarbonisation of marine energy, which aims to minimize the 

consumption of carbon fuels, which is a key factor in reducing GHG emissions. 

Consistent implementation of IMO requirements for marine energy has led to 

the creation of new efficient marine engines, which are characterized by a decrease 

in the temperature of the exhaust gases, which complicates the use of well-known 

waste heat recovery technologies based on the classic Rankin cycle. 

In addition, the use of cryogenic fuels potentially expands the resource base 

of energy saving systems. Taken together, these circumstances indicate the need for 

new technical solutions for shipboard energy saving systems.   

As a result, there is a demand for practice of the development and 

implementation of scientifically justified technical solutions and technologies for 
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using low-potential waste heat of ship power plants to produce mechanical and 

electrical energy, which reduces fuel consumption and emissions of harmful 

substances. The purpose of the study is to improve ship power plants by utilizing 

low-potential heat emissions using the thermoacoustic technologies and creating on 

their basis the equipment of eco-friendly energy saving systems. 

Working scientific hypotheses in the foundation of the dissertation research: 

• increasing the efficiency of energy resources usage in power plants and 

reducing emissions of harmful substances is achieved by utilization of heat of low-

potential energy sources by thermoacoustic technologies with sequential conversion 

of heat into acoustic energy and further into mechanical work; 

• improving the efficiency of utilization processes using thermoacoustic 

technologies by converting heat into acoustic energy and then into mechanical work 

is achieved by heat transfer with a phase transition to ensure a uniform temperature 

field of the coolant on the front and converting the oscillating motion of gas into 

unidirectional rotational motion; 

• reduction of energy losses of movable gas during the conversion of oscillating 

motion of gas into unidirectional rotational motion of the drive by a bi-directional 

turbine is possible by organizing a smoother flow due to geometric modification of 

the trailing edge of the blades by a linear section. 

The object of research - energy conversion processes during the utilization 

of waste heat of ship power plants using thermoacoustic methods and their 

characteristics. 

Subject of research - regularities and parameters of energy conversion 

processes during the heat utilization of low-temperature heat sources in ship power 

plants by thermoacoustic methods. 

Research methods - physical and mathematical modeling of heat utilization 

processes by thermoacoustic methods. 

Research objectives. 
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1. Determination of quantitative and qualitative indicators of reserves of low-

potential thermal emissions of ship power plants suitable for utilization. 

2. Analysis of the current state and current trends in the development of 

technologies for utilization of waste low-potential heat of power plants and other 

sources. 

3. Substantiation of expediency of use of thermoacoustic technologies for 

utilization of low-potential thermal emissions of ship power plants. 

4. Research of energy exchange processes at thermoacoustic utilization of low-

potential heat taking into account influence of inhomogeneity of distribution of 

temperatures on a heat exchange surface on their efficiency. 

5. Determination of the peculiarities of the oscillating motion of the gas on the 

processes in pulsed bidirectional turbines and elements of the thermoacoustic engine 

and their influence in the conversion of acoustic energy into mechanical work. 

6. Establishing patterns of energy conversion processes in thermoacoustic 

engines and its elements to ensure maximum efficiency of thermoacoustic heat 

recovery with a potential of 110 - 530 K. 

7. Mathematical modeling of processes of conversion of waste energy of ship 

power plant by thermoacoustic technologies, as a sequential process in the system 

"ship power plant - thermal emissions - thermoacoustic engine - environment". 

8. Substantiation of energy-saving design and circuit solutions of 

thermoacoustic systems for waste energy utilization of the ship's power plant to 

obtain additional mechanical work or electricity. 

9. Determining the effectiveness of thermoacoustic systems for the utilization of 

low-potential waste heat in marine energy, development of recommendations for 

promising areas of use of these technologies in industry, renewable energy and 

climate systems. 

In the introduction to the dissertation the relevance of the topic is 

substantiated. The connection of work with scientific programs and topics is 

indicated. The object and subject of research, purpose and main tasks are formulated 
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and research methods are given. Proof of reliability of the received results and 

conclusions is given, scientific novelty and practical value are defined. The 

completeness of the presentation of the results in publications and the degree of 

approbation at conferences are reflected. 

The first section «Low-potential energy resources and problems of their 

efficient using» considers information on thermal emissions of modern MPPs. 

Provides an analysis of existing and promising technologies for utilization of MPP 

thermal emissions, taking into account current UN and IMO requirements for 

limiting emissions for GHG and prospects for transition to carbon-free technologies. 

The current state of thermoacoustic technologies, examples of their use in industry 

and energy saving systems of renewable energy are considered. The analysis of 

characteristics of the existing thermoacoustic installations is carried out, their 

advantages and lacks are defined. On the basis of these conclusions the purpose is 

substantiated and statement of tasks of research is stated. 

In the second section «Synthesis of the generalized scheme of 

thermoacoustic energy saving system for use of thermal emissions of ship power 

plant and research methods». the generalized mathematical model of the ship power 

plant with thermoacoustic system low-potential waste heat utilization is constructed. 

Rational methods of organization of heat and energy exchange processes in 

thermoacoustic engines (TAE) using low-temperature heat energy sources are 

substantiated. Methods of experimental researches, designs of experimental stands, 

and computer control and measuring system of registration and processing of results 

are considered. The error of parameters measurement is estimated. 

The third section « Research of energy exchange processes in low-

temperature thermoacoustic engines», shows the results of experimental research 

and CFD modeling of thermophysical processes in different types of low-

temperature TAE and their elements. Comparison of the experimental data with the 

results of theoretical research is given. 
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In the fourth section «Improving processes in thermoacoustic machines with 

pulsed bidirectional turbines», the results of researches of a complex of 

thermophysical processes and characteristics of bidirectional pulse turbine (BPT) at 

its work as the converter of acoustic energy in mechanical work and electric energy 

are considered. Based on the results of theoretical and experimental research, a 

scientific substantiation of rational design solutions that provide BPT allowed to 

obtain. 

The fifth section «Methodology of creation of rational scheme decisions of 

heat utilization on the basis of thermoacoustic technologies for transport, power, and 

climatic systems», considers examples of the use of thermoacoustic energy 

generating systems for the utilization of thermal emissions of MPP. Based on the 

research results, circuit solutions of marine power generating units have been 

developed. The evaluation of the efficiency of thermoacoustic systems for MPP of 

different types is carried out. 

In the sixth section «Development of recommendations for the design of 

thermoacoustic energy saving systems and testing of research results in their 

implementation», the estimation of efficiency of introduction AND technologies of 

utilization of low-temperature sources of thermal energy in the industry, transport, 

renewable energy is carried out. As a result of scientific research, it was possible to 

develop a new direction for increase of the efficiency of energy conversion for 

marine energy – the use of energy saving in power plants through the use of 

thermoacoustic technologies capable of utilizing the temperature potential of heat 

sources in the range of 111 - 530 K. 

The scientific novelty of the results is as follows: 

It is shown for the first time that the heat utilization efficiency of low-potential 

sources in the range of temperature potentials of 110 - 530 K relative to the 

environmental potential when using thermoacoustic processes and ensuring the 

enthalpy field homogeneity of a single-phase working fluid at 0.95 - 0.99, relative 
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to the Carnot cycle reaches the level of 15-17% for the Brighton cycle, and 42 - 46% 

for the Stirling cycle, which is 6-10% higher than existing solutions. 

It was found for the first time that the use of recuperative heat exchangers with 

intermediate heat carriers in low-temperature thermoacoustic motors leads to 

inhomogeneity of enthalpy fields in the working fluid and inhomogeneous 

temperature distribution in the matrix, which reduces the efficiency of 

thermoacoustic transformations by 1.1 to 1.3 times compared to the theoretically 

achievable level of efficiency for the available temperature potential.  

For the first time it was established that the utilization of heat of low-potential 

sources using the thermoacoustic processes in ship power plants provides additional 

power at the level of 4 - 8% and reduction of fuel consumption in the range of 4 - 

10%. 

It has been shown for the first time that in ship power plants thermoacoustic 

energy generating technologies expand the operating temperature range of ship 

energy saving systems up to 111 K and allow utilization of cryogenic potential of 

liquefied gaseous fuels (LNG, NH3 ) for additional mechanical work. 

For the first time it was experimentally established that the longitudinal 

temperature gradient in the matrix of thermoacoustic motors is a necessary but not 

sufficient condition for spontaneous thermoacoustic oscillations, and a sufficient 

condition for spontaneous thermoacoustic oscillations in resonators of 

thermoacoustic motors is the result the result of the emergence and development of 

thermoconvection currents. 

For the first time the expediency of using the effects of phase transitions in 

thermoacoustic devices of ship energy saving systems is substantiated: 

- heat exchangers with a phase transition to ensure the homogeneity of the enthalpy 

fields in the working fluid in the processes of thermoacoustic transformations; 

- 2-phase working medium for utilization of thermal emissions with a potential of 

82 - 95 K relative to the environmental potential. 
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Improved:  

Mathematical model of power plant as a sequential process in the system 

"power plant - heat sources - thermoacoustic heat utilization - environment", which 

takes into account the peculiarities of thermophysical processes in thermoacoustic 

engines, namely their dependence on energy exchange between the working fluid, 

thermoacoustic heat machine matrix and external sources which facilitates to the 

creation of rational design solutions for energy saving systems. 

The mechanism of conversion of acoustic energy into mechanical work when 

using BPT as a part of thermoacoustic engines due to profiling of a flowing part, 

namely (guide wane) of directing blades length of a rectilinear site should be not less 

than 1,5 - 2 amplitudes of oscillating movement that reduces energy losses which 

are associated with the emergence of rotating quasi-stationary currents. 

Mechanisms of energy exchange between heat emission carriers and the 

working fluid of a thermoacoustic motor due to the reduction of thermal resistance 

using phase transitions. 

Received further development: 

technologies of energy saving and use of low-potential heat in marine energy, 

industry and renewable energy, due to the implementation of thermoacoustic 

systems for utilization of low-potential thermal resources, in this case cryogenic. 

Scientific provisions which were formulated on the basis of the received 

scientific results. 

Improving the energy efficiency and environmental friendliness of marine 

power plants is possible by utilizing the waste low-potential heat of power plants 

and external sources using the thermoacoustic processes, which are determined by 

the heterogeneity of temperature and velocity fields in energy conversion processes. 

Reducing the non-uniformity of heat flows during heat transfer due to the 

temperature distribution on the surfaces of the heat exchanger and the matrix allows 

to achieve the maximum heat flux density and increase the efficiency of heat 

utilization by thermoacoustic processes. 
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3. The methodology of rational use of thermoacoustic energy generating 

systems allows to solve the problem of efficient use of low-temperature renewable 

and waste energy resources in power plants. 

The scientific significance of the work is in new knowledge about the 

processes of energy conversion in TAE, which allowed to formulate scientific 

provisions for the creation of thermoacoustic energy generating systems for 

utilization of low-temperature heat emissions from power plants, marine energy and 

industry. 

The practical significance of the results is 

- development of a number of design solutions of ship power plants for various 

purposes based on the use of thermoacoustic systems; 

- creation of experimental samples of thermoacoustic devices for energy 

saving systems; 

- in the development of practical recommendations for the design of energy-

generating thermoacoustic systems for energy saving by the use of low-temperature 

waste and renewable energy resources. 

Results of work and its implementations:  State Enterprise “Gas Turbine 

Research and Production Complex “Zorya”-“Mashproekt”, JSC Plant Equator, 

"Shipyard" OCEAN LTD, "PJS UkrSRITSM, NUOS adm. Makarova, 

(Ukraine);"China-Ukraine (Jiangsu) Transnational Transfer Center of Shipbuilding 

and Marine Engineering" (China); «DOO Zelena Planina» (Montenegro).  

Keywords: ship power plants; thermal emissions; thermoacoustic technologies; 

energy saving; impulse bidirectional turbine. 
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12. Коробко, В. В. Аналіз впливу конструкції теплообмінників на 

характеристики низькотемпературних термоакустичних установок / В. В. 

Коробко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – № 8. – С. 

5–10. – Видання входить до МНБ – Science Index, Google Scholar, Index 

Copernicus. 

13. Дослідження роботи імпульсної двонаправленої турбіни в резонаторі 

термоакустичного двигуна / В. В. Коробко, О. О. Московко, Г. Б. 

Мостипаненко, С. І. Сербін // Авиационно-космическая техника и технология. 

– 2017. – № 8 (143). – С. 19–25. – Видання входить до МНБ – Science Index, 

Google Scholar, Index Copernicus. Автор обґрунтував постановку задачі 

досліджень, розробив методику експериментальних досліджень, виконав 

аналіз отриманих результатів. 

14. Коробко, В. В. Підвищення ефективності енергетичних установок 

шляхом застосування термоакустичних технологій / В. В. Коробко // 

Shipbuilding & marine infrastructure. – Миколаїв : НУК, 2018. – № 2 (10). – С. 

252–261. – Видання входить до бази даних Index Copernicus International. 

15. Коробко, В. В. Експериментальні дослідження робочих процесів в 

термоакустичному турбогенераторі / В. В. Коробко // Авиационно-

космическая техника и технология. – 2019. – № 7. – С. 65–70. – Видання 

входить до МНБ – Science Index, Google Scholar, Index Copernicus. 

16. Коробко, В. В. Залежність характеристик термоакустичного двигуна  від 

неоднорідності температури поверхонь теплообмінників / В. В. Коробко // 
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Авиационно-космическая техника и технология. – 2020. – № 7 (165). – С. 96–

102. – Видання входить до МНБ – Science Index, Google Scholar, Index 

Copernicus. 

17. Коробко, В.В. Експериментальні дослідження впливу фронту звукової 

хвилі на ефективність термоакустичних процесів / Ю. П. Кондратенко,  В. В. 

Коробко, О. В.  Коробко // Технічні вісті. – 2010. – Вип. 1 (31)–2(32). – С. 37–

41. – Видання входить до МНБ – Science Index, Google Scholar, Index 

Copernicus. Автору належить постановка задачі досліджень, ним проведений 

аналіз впливу форми фронту звукової хвилі на термоакустичні процеси.  

18. Korobko,V. Multisensor data acquisition system for thermoacoustic processes 

analysis / Y. Kondratenko, V. Korobko, O. Korobko // Proceedings of the 6th IEEE 

intern. Conf. IDAACS’2011. – Prague, 2011. – № 1. – P. 54–58. – Видання 

входить до МНБ – Scopus, Science Index, Google Scholar, Index Copernicus. 

Автор формалізував вимоги до системи моніторингу термоакустичних 

процесів,  визначив перелік контрольованих параметрів в термоакустичній 

системі.   

19. Korobko,V. Distributed Сomputer System for Monitoring and Control of 

Thermoacoustic Processes / Y. Kondratenko, V. Korobko,  O. Korobko  // 

Proceedings of the 7th IEEE intern. Conf. IDAACS’2013. – Berlin, 2013. – Vol. 1. 

– P. 249–253. – Видання входить до МНБ – Scopus, Science Index, Google 

Scholar, Index Copernicus .Автор визначив та обґрунтував задачі досліджень, 

ним розроблен алгоритм  керування термоакустичною установкою. 

20. Korobko,V. Microprocessor System for Thermoacoustic Plants Efficiency 

Analysis Based on a Two-Sensor Method /  Y. Kondratenko, O. Korobko,  V. 

Korobko  // Sensors & Transducers. – August 2013. – Vol. 24, Spec. іss.  – Р. 35–

42. – Видання входить до МНБ – – Scopus, Science Index, Google Scholar, Index 

Copernicus. Автор  розробив принципову схему термоакустичної системи 

енергозбереження, запропонував методику аналізу ефективності 

термоакустичної установки.    
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21. Korobko,V. Green-IT Approach to Design and Optimization of 

Thermoacoustic Waste Heat Utilization Plant Based on Soft Computing / Y. 

Kondratenko, V. Korobko, O. Korobko, G. Kondratenko, O. Kozlov // Green IT 

Engineering: Components, Networks and Systems Implementation. Studies in 

Systems, Decision and Control. – Cham: Springer, 2017. – Vol. 105. – P. 287–311. 

– DOI: 10.1007/978-3-319-55595-9_14. – Видання входить до МНБ – Scopus, 

Science Index, Google Scholar, Index Copernicus. Автор надав обґрунтування 

мети дослідження, ним надана принципова схема  енергетичної установки  з 

термоакустичною системою енергозбереження.  

22. Korobko,V. Optimisation of Bi-derectional puls turbine for waste heat 

utilization plant based on green IT paradigm / Y. Kondratenko, V. Korobko, O. 

Korobko, S. Serbin // Green IT Engineering: Components, Networks and Systems 

Implementation. Studies in Systems, Decision and Control. – Cham: Springer, 2018. 

– Vol. 106. – Видання входить до МНБ – Scopus, Science Index, Google Scholar, 

Index Copernicus. Автор надав наукове обґрунтування доцільності 

використання турбін подвійної дії в системах утилізації теплових видиків, ним 

спроектована експериментальна установка, розроблена методика 

експериментальних досліджень.  

23. Korobko,V. Pulse-Phase Control System for Temperature Stabilization of 

Thermoacoustic Engine Model Driven by the Waste Heat Energy / Y. Kondratenko, 

V. Korobko, O. Korobko, О. Gerasin // The 8th IEEE Intern. Conf. on Intelligent 

Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. 

– Warsaw, 2015. – Р. 58–61. – Видання входить до МНБ – Scopus, Science Index, 

Google Scholar, Index Copernicus. Автор науково обґрунтував доцільність 

температурної стабілізації термоакустичного двигуна, ним визначені порогові 

значення щодо зміни температури. 
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1. Коробко, В. В. Экспериментальные исследования теплообмена в 

элементах термоакустических аппаратов / В. В. Коробко, А. А. Московко // 
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MOTROL. Commission of motorization and tntrgetics, Motoryzaga i energetika 

rolnictwa. – 2013. –  Vol. 15, № 2. – Р. 145–150. – Видання входить до МНБ – 

Google Scholar, Index Copernicus. Автору належить постановка задачі 

досліджень, та методики  проведення експериментів та обробки результатів. 

2. Korobko,V. Specialized computer system for control and parametric 

optimization of thermoacoustic processes / Y. Kondratenko, V. Korobko, O. 

Korobko  // Monographs in Applied Informatics, Wydawnictwo Uniwersytety 

Rzeszowskiego. – Rzeszow, 2013. – Р. 1–16. – Видання входить до МНБ – 

Scopus, Index Copernicus. Автору обґрунтував перелік оптимізаційних 

параметрів для термоакустичної системи, ним визначені граничні умови, 

запропонований алгоритм роботи системи.   

3. Korobko,V. Design of the fuzzy control system for the waste heat utilization 

plants driven by the thermoacoustic engine / Y. Kondratenko, O. Korobko,  O. 

Moskovko // Intern. Journ. of Computing. – 2014. – Vol. 13, іss. 2. – Р. 88–96. – 

Видання входить до МНБ – Science Index, Google Scholar, Index Copernicus. 

Автор розробив схему термоакустичної системи утилізації теплових викидів 

обладнання, йому належать похідні данні для розробки системи керування 

термоакустичним двигуном. 

 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Коробко, В. В. Использование термоакустического эффекта в системах 

кондиционирования воздуха / В. В. Коробко, Е. И. Трушляков // Матеріали ІV 

міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв 

: НУК, 2009. – С. 153–154. Автор обґрунтував доцільність використання 

теплових викидів суднової енергетичної установки для роботи 

термоакустичних суднових кліматичних систем. 

2. Коробко, В. В. Сучасні тенденції розвитку технології  використання 

вторинних енергоресурсів /  В. В. Коробко // Матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті". – 

Херсон, 2010. – С. 233–237. 
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3. Коробко, В. В. До питання використання вторинних енергоресурсів / В. 

В. Коробко // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та 

енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2010.  

4. Коробко, В. В. Особенности численного моделирования 

термоакустических процессов / В. В. Коробко // Матеріали III міжнар. наук. 

конф. "Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу".  – 

Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 59–61. 

5. Коробко, В. В. Современное состояние и тенденции развития 

термоакустических двигателей / В. В. Коробко // Матеріали міжнар. конф. 

"Сучасний стан та проблеми двигунобудування". –  Миколаїв : НУК, 2010. – 

С. 24–25. 

6. Коробко, В. В. Аналіз механізмів переносу теплоти в елементах 

термоакустичних апаратів / В. В. Коробко, Є. І. Трушляков // Матеріали ІІІ 

міжнар. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : 

НУК, 2013. Автор виконав аналіз процесів енергообміну в термоакустичних 

апаратах  суднових систем енергозбереження. 

7. Коробко, В. В. Використання термоакустичних технологій для 

зменшення впливу на довкілля теплових викидів / В. В. Коробко, Є. І. 

Трушляков // Матеріали ІІІ всеукр. з’їзду екологів з міжнар. участю 

"ECOLOGY–2011". – Вінниця : ВНУ, 2011. – С. 380–382. Автор показав 

доцільність використання термоакустичних технологій для зменшення впливу 

на довкілля скидної теплоти промислового обладнання. 

8. Коробко, В. В. Термоакустичні технології та проблеми захисту довкілля 

/  В. В. Коробко, С. С. Рижков // Матеріали VI міжнар. наук.-техн. конф. 

"Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : 

НУК, 2011. – С. 65– 68. Автор окреслив та науково обґрунтував найбільш 

доцільні напрями впровадження термоакустичних технологій для захисту 

довкілля. 
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9. Коробко, В. В. Термоакустичні технології в енергозбереженні: сучасний 

стан та тенденції / В. В. Коробко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

"Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті". – Херсон, 

2011. – С. 143–144. 

10. Коробко, В. В. Исследование факторов, влияющих на эффективность 

термоакустических  аппаратов / В. В. Коробко // Матеріали IV міжнар. конф. 

"Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу". – 

Дніпропетровськ, 2012. – С. 56–59. 

11. Коробко, В. В. Особливості термоакустичних апаратів систем утилізації 

низькотемпературних ВЕР / В. В. Коробко // Матеріали VII міжнар. наук.-техн. 

конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв 

:  НУК, 2012. – С. 65–68.  

12. Коробко, В. В. Аналіз механізмів переносу теплоти в елементах 

термоакустичних апаратів / В. В. Коробко // Матеріали XIII міжнар. наук.-

техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 

2013. 

13. Коробко, В.В. Вдосконалення методики визначення потужності 

термоакустичного двигуна / В. В. Коробко, В. О. Бобошко // Матеріали міжнар. 

наук.-техн. конф. "Сучасний стан та проблеми двигунобудування".   – 

Миколаїв : НУК, 2012. – C. 58–61.  Автор розробив конструкцію комбінованих 

датчиків та  запропонував оновлену методику обробки експериментальних 

даних.   

14. Коробко, В. В. Експериментальні дослідження термоакустичних 

процесів з використанням модифікованого методу двох датчиків / В. В. 

Коробко, В. О. Бобошко, О. О. Московко  // Матеріали акустичного симп. 

"Консонанс–2013". –Київ : ІГМ НАН України, 2013. – C. 150–155. Автор 

розробив схему експериментальної установки, методику вимірювання та 

аналізу експериментальної інформації. 
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15. Korobko, V. V. Investigation of the factors affecting the efficiency of the 

thermoacoustic devices / V. V. Korobko // Fourth Intern. Conf. Space Technologies 

: Present and Future. – Dnepropetrovsk, 2013. – Р. 75. 

16. Коробко, В. В. Експериментальні дослідження теплофізичних 

характеристик матриць термоакустичних апаратів  / В. В. Коробко, О. О. 

Московко // Матеріали VI міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика:  

стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 109–113. Автор поставив 

задачу досліджень, розробив схему експериментальної установки та методику 

обробки експериментальної інформації. 

17. Коробко, В. В. Можливі шляхи застосування термоакустичних 

технологій в судновой енергетиці / В. В. Коробко // Матеріали VI міжнар. 

наук.-техн. конф. "Суднова енергетика:  стан та проблеми". – Миколаїв: НУК, 

2013. – С. 31–32. 

18. Коробко, В. В. Особливості запуску термоакустичних двигунів за умов 

використання  низько-потенційних джерел теплової енергії / В. В. Коробко // 

Матеріали ІV наук.-практ. конф. "Сучасні енергетичні установки на 

транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування". – Херсон : 

ХДМА, 2013. – С. 111–115. 

19. Коробко, В. В. Дослідження  факторів,  що  впливають на теплообмін в 

елементах термоакустичних апаратів / В. В. Коробко // Матеріали V міжнар. 

наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на 

транспорті". – Херсон, 2013. – С. 112–116.   

20. Коробко, В. В. Експериментальні дослідження теплофізичних процесів 

в термоакустичних теплових машинах / В. В. Коробко, Є. І. Трушляков, О. О. 

Московко // Матеріали XIII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в 

суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. Автор розробив 

комплексу програму дослідження теплофізичних процесів в термоакустичних 

апаратах, ним розроблена методика вимірювання параметрів акустичної хвилі.  
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21. Коробко, В. В. Влияние интенсивности теплообмена на характеристики 

термоакустических двигателей / В. В. Коробко, А. А. Московко // Матеріали 

VI міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні технології на 

транспорті". – Херсон, 2014. – С. 257–260. Автору належить теоретичний 

аналіз впливу інтенсивності теплообміну на роботу термоакустичних апаратів.  

22. Коробко, В. В. Перспективи застосування термоакустичних теплових 

машин в складі СЕУ / В. В. Коробко // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 

"Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх 

обслуговування". – Херсон, 2014. – С. 69–71. 

23. Коробко, В. В. Моделювання суднової термоакустичної системи 

регазифікації LNG палив / В. В. Коробко, О. О. Московко, Д. О. Тимошенко // 

Матеріали VІI міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні технології на 

транспорті". – Херсон, 2015. – С. 275–277. Автор розробив математичну  

модель термоакустичної системи регазифікації LNG палив та створив числову 

модель.  

24. Коробко, В. В. Розробка заходів для підвищення ефективності 

низькотемпературних термоакустичних апаратів / В. В. Коробко // Матеріали 

V міжнар. конф. "Прикладні проблеми аерогідромеханіки та 

тепломасопереносу". – Дніпропетровськ : ДНУ, 2014. – С. 45–47.  

25. Коробко, В. В. Особливості термоакустичних систем утилізації 

низькотемпературних теплових ресурсів / В. В. Коробко, О. О. Московко // 

Материалы XVII  междунар. конф. "Теплотехника и энергетика в 

металлургии". – Днепропетровск : НМетАУ, 2014. – С. 104–105. Автор показав 

відмінності  процесів енергообміну в термоакустичних низькотемпературних 

системах ета окреслив найбільш раціональні методи вдосконалення таких 

систем. 

26. Коробко, В. В. Визначення екологічної ефективності термоакустичних 

теплових машин / В. В. Коробко, Є. І. Трушляков // Матеріали IX міжнар. 

наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". 
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– Миколаїв : НУК, 2014.   Автор  зробив порівняльний аналіз методик оцінки 
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Московко  (Україна) ; заявник та патентовласник  Нац. ун-т кораблебудування 
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Публікації.  За темою дисертації опубліковано 85 друкованих наукових 

праць, із них 23 основні публікації, у тому числі 17 статтей у наукових 

спеціалізованих виданнях, рекомендованих переліком МОН України (з них 10 

одноосібні), 6 публікацій в іноземних фахових виданнях, які включені до 

міжнародної наукометричної бази Scopus. До додаткових публікацій належать 

3 статті в міжнародних фахових журналах, 55 тез доповідей у збірниках 

матеріалів міжнародних науково-технічних конференцій (з них 35 без 

співавторів) та 4 патенти на корисну модель. 

Відомості про апробацію результатів дисертації. Основні положення 

і результати досліджень обговорювалися на таких науково-технічних заходах: 

«Муніципальна енергетика: проблеми, рішення. ІІІ науково-технічна 

конференція» (Миколаїв : НУК, 2009); І Міжнародна науково-технічна 

конференція «Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми 

кондиціонування та рефрижерації». (Миколаїв : НУК, 2008); Міжнародні 
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(Миколаїв : НУК, 2010–2019); Міжнародні науково-технічні конференції 

«Суднова енергетика: стан та проблеми» (Миколаїв : НУК, 2007–2019 рр.); 

VІI–X Міжнародні науково-технічні конференції «Проблеми екології та 

енергозбереження в суднобудуванні» (Миколаїв: НУК, 2012–2018 рр.); 

«Сучасні інформаційні технології на транспорті, MINTT» (м. Херсон : ХДМА, 

2010–2019, 2021 рр.); Міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні 

енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх 

обслуговування. СЕУТТОО»  (Херсон, ХДМА, 2013–2019 рр.); Міжнародна 

науково-технічна конференція «Теплотехніка та енергетика в  металургії». 

(Дніпропетровськ : НМетАУ. – 2014, 2016 рр.); «Акустичний симпозіум 

“Консонанс”» (м. Київ, 2017 ІГМ НАН,  2013–2015 рр.); «Міжнародний 

конгрес двигунобудівників» (Харків: ХАІ, 2013–2017, 2019 гг.); «III 

Міжнародна науково-практична морська конференція кафедри СЭУ и ТЭ. – 

MPP&O-2021» (Одесса : ОНМУ, 2021 г.); International Conference «Space 

Technologies : Present and Future»  (Dnepropetrovsk, 2013, 2015, 2017);  7th IEEE 

int. conf. «IDAACS’2013» (Berlin, Germany); 8th IEEE International Conference 

on «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems; Technology 

and Applications» (24-26 September 2015, Warsaw, Poland). 

 

Особистий внесок здобувача. Винесені на захист наукові положення і 

практичні результати отримані особисто автором. Роботи виконувались в НДЛ 

«Термоакустичні технології енергозбереження та кондиціонування» МННІ 

НУК.  Одноосібні наукові праці зроблені автором персонально і самостійно. В 

роботах, виконаних зі співавторами, автору належать: ідеї, теоретичні 

розробки, обчислювальні алгоритми, обробка та аналіз отриманих результатів, 

методи й засоби, встановлені основні залежності, особистий внесок автора 

означений по кожній  роботі.  
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Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, списку використаних джерел та 3 додатків. Загальний обсяг 

дисертації складає 306 сторінок, у тому числі 262 сторінки основного 

машинописного тексту, 143 рисунків та 28 таблиць. Список використаних 

джерел містить 234 найменування на 27 сторінках, 3 додатки на 17 сторінках. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ІНДЕКСИ, БЕЗРОЗМІРНІ ВЕЛИЧИНИ, 

СКОРОЧЕННЯ 

 

Позначення 

А – площа фронтальна матриці, м2; 

С – швидкість звуку, м/с; 

d – діаметр, характерний розмір, м; 

G – витрата, кг/с; 

g – прискорення вільного падіння, м/с2; 

g  – коефіцієнт підсилення акустичної енергії, 1/м; 

2H
•

 – повний потік енергії, Вт; 

2E
•

 – акустична енергія, Вт; 

mP  – тиск в резонаторі, Па; 

sp  – тиск акустичний, Па; 

Ne - ефективна потужність, кВт; 

R  – універсальна газова стала, кДж/кмоль; 

Re  – число Рейнольдса; 

St  – число Стокса; 

Т  – температура, К; 

U – об’ємна швидкість, м3/сек 

u  – швидкість, м/с; 

   – периметр поверхні стеку, м; 

L  – довжина матриці; 

   – масштабний фактор; 

critT  – критичний температурній градієнт, К/м; 

   – нормалізований градієнт температури повздовж стеку; 

1u  – осереднена по перетину коливна швидкість, м/сек; 
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f  та kf  – функції Ротту; 

 hr   – гідравлічний радіус, м; 

1p   – акустичний тиск в резонаторі, Па; 

1k  – коефіцієнт теплопередачі. Вт/(м2К); 

1F  - площа теплообмінної поверхні нагрівача, м2; 

ρ  – масова густина, кг/м3; 

  – показник адіабати; 

ε  – дисипація кінетичної енергії турбулентності, м2/с3; 

τ  – час, с; 

   – амплітуда коливного руху, м; 

   – стала Прандтля;  

pc   – теплоємність, кДж/( кг·К); 

   – кінематична в’язкість газу, м²/с ; 

k  – теплопровідність, Вт/( м·К);  

m  – щільність, кг/м3;  

kr   – терморелаксаційна складова акустичного опору; 

r   – в’язкісна складова акустичного опору.  

Індекси 

0  – початковий; 

кр  – критичний; 

m – середнє значення; 

min  – мінімальний; 

k  – теплопровідність газу; 

h  –  ентальпія; 

s  – ентропія. 

Скорочення 

ВЕР   – вторинні енергетичні ресурси; 

ВОД   – високооборотний двигун; 
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ГД   – головний двигун; 

ДД   – допоміжний двигун; 

ДВЗ   – двигун внутрішнього згоряння; 

ЕУ   – енергетична установка; 

ІДТ   – імпульсна двонаправлена турбіна;  

ОНП   – охолоджувач надувного повітря; 

СЕС   – суднова електрична станція; 

СЕУ   – суднова енергетична установка; 

МОД  – малообертовий двигун; 

СОД   – середньообертовій двигун; 

СПГ  – скраплений природній газ; 

ТД   – теплові двигуни; 

ТАА   – термоакустичні апарати; 

ТАД   – термоакустичний двигун; 

ТАР   – термоакустичний рефрижератор; 

ТАТН  – термоакустичний тепловий насос; 

ТАТМ  – термоакустична теплова машина; 

ТАТД – термоакустичний турбодвигун; 

ТАТГ  –термоакустичний турбогенератор; 

ТЕУ   – теплова енергетична установка; 

GHG   – Green-house Gas (парникові гази); 

LNG   – liquefied natural gas; 

LPG   – liquefied petroleum gas; 

LEG   – liquefied ethylene gas; 

TASHE  – Thermoacoustic Stirling Heat Engine; 

VOС   – Volatile Organic Compounds. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Морський транспорт є важливою 

інфраструктурною складовою світової економіки, оскільки забезпечує основні 

об’єми вантажних перевезень. Суднові енергетичні установки, споживаючи 

великі обсяги вуглецевих палив, продукують викиди, які  формують теплове 

та хімічне забруднення довкілля у вигляді шкідливих для екології речовин, 

таких, як оксиди азоту, сірки, вуглецю, ароматичних сполучень, сажі та інших 

забруднень. 

   Для сьогодення характерним є зростання вимог що до паливної 

економічності та екологічної безпечності суднових енергетичних установок. 

Останнім часом особливу увагу привернули до себе звані Green-House Gas - 

СО2, СО, метан, які сприяють заростанню парникового ефекту, що призводить 

до значних кліматичних змін. За цих обставин, першочерговими стають задачі 

зменшення споживання викопних вуглецевих палив за рахунок ефективного 

та екологічно безпечного виробництва енергії. Дієвим методом вирішення цієї 

проблеми є застосування енергозберігаючих технологій.  

Питання утилізації теплоти в енергетичних установках досліджуються 

провідними академічними інститутами і навчальними закладами України: 

Інститут технічної теплофізики НАН України, КПІ ім. Ігоря Сікорського 

(Київ), Національний технічний університет «ХПІ», НАУ ім. М.Є. 

Жуковського «ХАІ» (Харків). 

Над проблемами суднової та корабельної енергетики працюють 

науковці НУК імені адмірала Макарова, ДП НВКГ "Зоря" – "Машпроект", АТ 

«Завод "Екватор»» (Миколаїв), Національного університету «Одеська морська 

академія», Одеського національного морського університету (Одеса), 

Херсонської державної морської академії (Херсон).  Роботи в області суднової 

енергетики виконують дослідні центри фірм виробників енергетичного 

обладнання, таких ,як MAN Diesel & Turbo SE,  WIN GD (Wartsila), Mitsubishi 

Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Alfa-Laval та інші. 
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Вирішенню проблем вдосконалення технологій енергозбереження 

присвячені роботи Бузніка В.М., Новікова І.І., Захарова Ю.В., Селіверстова 

В.М., Маслова В.В., Марченка А.П., Білеки Б.Д., Клименка В.М., Радченка 

М.І., Хмельнюка М.Г., Тимошевського Б.Г., Ткача М.Р., Івановського В.Г., 

Варбанця Р.А., Голікова В.А., Халатова А.А. 

Розглянувши сучасний стан технологій енергозбереження в судновій 

енергетиці, можна зробити висновок про актуальність створення та 

впровадження технологій енергозбереження, які здатні перетворювати теплові 

викиди СЕУ, в тому разі низькотемпературні,  в механічну роботу. 

Одним із перспективних шляхів утилізації низькотемпературних 

теплових викидів суднових енергетичних установок може стати використання 

термоакустичних теплових машин (ТАТМ) – термоакустичних двигунів 

(ТАД), термоакустичних теплових машин прямої дії, які перетворюють 

теплоту в механічну енергію акустичних коливань та ТАТМ зворотної дії – 

термоакустичних рефрижераторів (ТАР). ТАТМ суттєво відрізняються від 

механічних систем простою конструкцією, відсутністю рухомих частин та 

шкідливих робочих речовин.  ТАД здатні працювати від будь яких зовнішніх 

джерел енергії, в тому разі кріогенних, їм притаманні висока надійність, 

відносна мала вартість.  На основі ТАД можливо створення генераторів 

електричної енергії. Розповсюдженню ТАТМ заважають їх низька питома 

потужність, складність безпосереднього отримання механічної роботи. 

Суттєвою проблемою є відсутність узагальнюючих положень що до 

проектування, впровадження та експлуатації таких систем. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота була виконана автором у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. адм. 

Макарова) у рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.  

За тематикою дисертаційної роботи булі виконані  науково-дослідні 

робіти: № 0111U002311 «Розробка теоретичних основ проектування 
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термоакустичних систем використання низькопотенційних вторинних та 

відновлювальних енергоресурсів»;  

№ 0115U000301 «Дослідження та розробка модулю термоакустичного 

перетворювача теплових викидів енергетичних установок транспорту та 

промисловості»;  

№ 0117U000344 «Розробка теоретичних основ проектування 

термоакустичних турбогенераторів систем використання теплових скидних 

енергетичних ресурсів транспортних засобів»;  

№ 0119U103202 «Підвищення ефективності енергетичних установок 

шляхом використання термоакустичних технологій», виконувалась згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2019 р. № 719 «Про 

фінансування спільних українсько-китайських науково-дослідних проектів у 

2019 р.»;  

№ 0120U105004 «Підвищення ефективності енергетичних установок 

шляхом використання термоакустичних технологій», виконувалась згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2020 р. «Про 

фінансування спільних українсько-китайських науково-дослідних проектів у 

2020 р.».  

 

Науково-прикладна проблема, яка вирішується в дисертації – 

підвищення ефективності використання  вторинних енергетичних ресурсів та 

зменшення викидів токсичних компонентів відпрацьованих газів шляхом 

раціональної організації перетворення енергії в термоакустичних системах 

утилізації низькопотенційної теплоти енергетичних установок. 

 

. Мета дослідження – вдосконалення суднових енергетичних установок 

шляхом утилізації низькопотенційних теплових викидів термоакустичними 

технологіями та створення на їх основі обладнання екологічних систем 

енергозбереження.  
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Робочі наукові гіпотези покладені в основу дисертаційного 

дослідження: 

• підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в 

суднових енергетичних установках та зменшення викидів шкідливих речовин 

досягається утилізацією теплоти низькопотенційних джерел енергії 

термоакустичними технологіями з послідовним перетворенням теплоти в 

акустичну енергію, і далі в механічну роботу; 

• поліпшення ефективності процесів утилізації термоакустичними 

технологіями перетворення теплоти в акустичну енергію, і далі в механічну 

роботу, досягається теплообміном з фазовим переходом для забезпечення 

однорідного температурного поля теплоносія по фронту і перетворенням 

коливального руху газу в однонаправлений обертальний рух привода; 

• зниження втрат енергії рухомого газу при перетворенні коливального 

руху газу в однонаправлений обертальний рух привода турбіною 

двонаправленої дії можливо організацією більш плавної течії виходу за 

рахунок геометричної модифікації задній крайки лопаток лінійною ділянкою. 

 

Задачі наукового дослідження 

1. Визначення кількісних та якісних показників резервів 

низькопотенційних теплових викидів суднових енергетичних установок, 

придатних для утилізації.  

2. Аналіз сучасного стану та наявних тенденцій розвитку технологій 

утилізації скидної низькопотенційної  теплоти енергетичних установок та 

інших джерел.  

3. Обґрунтування доцільності використання термоакустичних технологій 

для утилізації низькопотенційних теплових викидів суднових енергетичних 

установок. 
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4. Дослідження процесів енергообміну при термоакустичної утилізації 

низькопотенційної теплоти з урахуванням впливу неоднорідності розподілу 

температур на поверхні теплообміну на їх ефективність. 

5. Визначення особливостей коливального руху газу на процеси в 

імпульсних двонаправлених турбінах і елементах термоакустичного двигуна 

та їх вплив при перетворюванні  акустичної енергії в механічну роботу. 

6. Встановлення закономірностей процесів енергоперетворення в 

термоакустичних двигунах та їх елементах для забезпечення максимальної 

ефективності термоакустичної утилізації теплоти з потенціалом 110 – 530 К. 

7. Математичне моделювання процесів перетворення скидної енергії 

суднової енергетичної установки термоакустичними технологіями, як 

послідовного процесу в системі «суднова енергетична установка – теплові  

викиди – термоакустичний двигун –  довкілля».  

8. Обґрунтування енергозберігаючих конструктивних і схемних рішень 

термоакустичних систем утилізації скидної енергії суднової енергетичної 

установки для отримання додаткової механічної роботи або електроенергії. 

9. Визначення ефективності застосування термоакустичних систем 

утилізації низькопотенційної скидної теплоти в судновій енергетиці, розробка 

рекомендацій щодо перспективних напрямів використання цих технологій в 

промисловості, відновлювальній енергетиці і кліматичних системах. 

 

Об’єкт дослідження – процеси енергоперетворення при утилізації 

теплоти в суднових енергетичних установках термоакустичними способами та 

їх характеристики.  

 

Предмет дослідження – закономірності та параметри процесів 

енергоперетворення при утилізації теплоти низькотемпературних теплових  

джерел в суднових енергетичних установках термоакустичними способами.   
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Методи дослідження – фізичне і математичне моделювання утилізації 

теплоти термоакустичними способами.  Математичні моделі енергетичних 

установок були побудовані з використанням даних фірм виробників суднового 

енергетичного обладнання на основі класичних законів термодинаміки, 

балансових рівнянь збереження енергії, маси. Математичні моделі 

термоакустичних процесів основані на положеннях лінійної теорії 

термоакустики. Числове моделювання виконувалось в нестаціонарній 3D 

постановці,  для завдання граничних та початкових умов використовувались 

результати власних експериментальних досліджень.  

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, результатів та 

висновків базується на використанні законів термодинаміки та 

тепломасообміну, системи балансових рівнянь збереження енергії і маси. 

Достовірність результатів розрахунку вдосконаленими математичними 

моделями підтверджено збігом з власними експериментальними даними та 

даними інших дослідників, а також відсутністю протиріччя з попередніми 

результатами досліджень термоакустики. 

 

Наукова новизна отриманих результатів, які захищає автор, полягає у 

наступному.  Вперше: 

1. Доведено, що ефективність утилізації теплоти низькопотенційних 

джерел суднових енергетичних установок, в межах температурних потенціалів 

110 – 530 К відносно потенціалу довкілля при використанні термоакустичних 

процесів і забезпеченні однорідності поля температур однофазного робочого 

тіла на рівні 0,95 – 0,99, відносно циклу Карно, досягає для циклу Брайтона 

рівня 15-17%, а циклу Стірлінга – 40 – 42 %, при цьому знижує питому масу 

установок з 45 – 80 кг/кВт до 12,5 – 25 кг/кВт, у порівнянні з існуючими 

установками, які працюють на органічних теплоносіях. 

2. Встановлено, що використання в низькотемпературних 

термоакустичних двигунах рекуперативних теплообмінників з проміжними 
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теплоносіями призводять до виникнення неоднорідності полів температур в 

робочому тілі та матриці, що знижує ефективність термоакустичних 

перетворень в 1,1 – 1,3 рази в порівнянні з теоретично досяжним рівнем 

ефективності для наявного температурного потенціалу.  

3. Показано, що утилізація теплоти низькопотенційних джерел 

термоакустичними процесами в суднових енергетичних установках 

забезпечує додаткове отримання потужності на рівні 4–8 %, та зменшення 

споживання палива в межах 4–10 %. 

4. Доведено, що в суднових енергетичних установках термоакустичні 

технології розширюють робочий температурний діапазон систем 

енергозбереження до 110 К та дозволяють утилізувати кріогенний потенціал 

скраплених газоподібних палив (LNG, NH3) для отримання додаткової 

механічної роботи. 

5. Експериментально встановлено, що повздовжній температурний 

градієнт у матриці термоакустичного двигуна є тільки необхідною умовою для 

виникнення самочинних термоакустичних коливань, а достатньою умовою є 

результат появи та розвитку термоконвекційних течій. 

6. Обґрунтована доцільність використання в термоакустичних двигунах 

суднових систем енергозбереження: теплообмінників з фазовим переходом 

для забезпечення однорідності полів температур в робочому тілі в процесах 

термоакустичних перетворень і двокомпонентних робочих тіл, для утилізації 

теплових викидів з потенціалом 355 -365 К. 

 

 

Вдосконалено: 

1. Математичну модель енергетичної установки, як послідовного процесу 

в системі «енергетична установка - джерела теплоти – термоакустична 

утилізація теплоти – довкілля», яка враховує особливості теплофізичних 

процесів в термоакустичних двигунах, а саме їх залежність від організації 

енергообміну між робочим тілом, матрицею термоакустичного двигуна та 
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зовнішніми джерелами енергії, що сприяє створенню раціональних схемних та 

конструктивних рішень систем енергозбереження; 

2. механізм перетворення акустичної енергії в механічну роботу при 

використанні імпульсної двонаправленої турбіни в складі термоакустичного 

двигуна за рахунок профілювання проточної частини, а саме статорних 

лопаток, довжина прямолінійної ділянки яких має бути не менше 1,5 – 2 

довжини криволінійної ділянки, що зменшує втрату енергії, яка пов’язана з 

виникненням обертальних квазістаціонарних течій.  

 

Отримали подальший розвиток технології енергозбереження та 

використання низькопотенційної теплоти в судновій енергетиці, 

промисловості та відновлювальній енергетиці, за рахунок впровадження 

термоакустичних систем утилізації низькопотенційних теплових ресурсів, в 

тому числі  кріогенних. 

 

Наукові положення, які були  сформульовані на основі отриманих 

наукових результатів: 

1. Підвищення енергетичної ефективності та екологічності суднових 

енергетичних установок можливо утилізацією скидної низькопотенційної 

теплоти енергетичних установок і зовнішніх джерел термоакустичними 

процесами, які визначаються неоднорідністю полів температур та швидкостей 

в процесах енергоперетворення. 

2. Зниження нерівномірності теплових потоків при теплопередачі за рахунок 

розподілу температур на поверхнях теплообмінника і матриці дозволяє 

забезпечити досягнення максимальної густини теплових потоків і підвищити 

ефективність утилізації теплоти термоакустичними процесами.  

3. Методологія раціонального застосовування термоакустичних систем 

дозволяє вирішити проблему ефективного використання 

низькотемпературних відновлювальних та скидних енергоресурсів в 

енергетичних установках різного призначення. 
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Наукове значення роботи в розробці та науковому обґрунтовані 

способів раціональної організації енергообміну в термоакустичних системах 

утилізації теплових викидів суднових енергетичних установок, а саме між 

джерелами теплової енергії, робочим тілом термоакустичних двигунів та його 

навантаженням, що є науковим підґрунтям для реалізації концепції отримання 

додаткової потужності та підвищення ефективності енергетичних установок 

шляхом використання низькопотенційних теплових ресурсів. 

 

Практичне значення отриманих результатів полягає в:  

- розробці низки схемних рішень низькотемпературних термоакустичних 

систем енергозбереження, призначених для використання в судновій 

енергетиці, промисловості і кліматичних системах;  

- створенні експериментальних зразків термоакустичних турбінних 

двигунів систем енергозбереження; 

- розробці практичних рекомендацій з проектування термоакустичних 

систем утилізації теплоти низькотемпературних джерел енергії та елементів 

термоакустичних теплових машин. 

Результати роботи впровадженні в: промисловості та учбовому 

процесі, про що отримані відповідні акти впровадження підприємств: ДП 

НВКГ «Зоря»–«Машпроект», АТ «Завод «Екватор»», ТОВ «Суднобудівний 

завод «ОКЕАН»», ПраТ УкрНДІТСМ, «Сі-Джоб Миколаїв», «Zaliv Ship 

Design», НУК імені адмірала Макарова  (Україна); «China–Ukraine 

Transnational Transfer Center of Shipbuilding and Marine Engineering» (Jiangsu, 

Китай); «DOO Zelena Planina» (Чорногорія). 

Особистий внесок здобувача. Винесені на захист наукові положення і 

результати отримані особисто автором. У роботах, виконаних зі співавторами 

автору належать: наукові гіпотези, методологія дослідження, математична 

модель і обчислювальні алгоритми, обробка експериментальних даних, аналіз 

отриманих результатів і висновки. Робота виконувалася в науково-дослідній 

лабораторії «Термоакустичних технологій енергозбереження та 
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кондиціонування» Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК під 

керівництвом та за персональною участю здобувача. 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення і результати досліджень обговорювалися на 

міжнародних науково-технічних конференціях: І Міжнародна науково-

технічна конференція «Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми 

кондиціонування та рефрижерації». (Миколаїв : НУК, 2008); ІІІ науково-

технічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення.» 

(Миколаїв : НУК, 2009); Міжнародні науково-технічні конференції «Інновації 

в суднобудуванні та океанотехніці» (Миколаїв : НУК, 2010–2019); Міжнародні 

науково-технічні конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми» 

(Миколаїв : НУК, 2007–2019 рр.); VІI–X Міжнародні науково-технічні 

конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» 

(Миколаїв: НУК, 2012–2018 рр.); «Сучасні інформаційні технології на 

транспорті, MINTT» (м. Херсон : ХДМА, 2010–2019, 2021 рр.); Міжнародні 

науково-технічні конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і 

технології та обладнання для їх обслуговування. СЕУТТОО»  (Херсон, ХДМА, 

2013–2019 рр.); Міжнародна науково-технічна конференція «Теплотехніка та 

енергетика в  металургії». (Дніпропетровськ : НМетАУ. – 2014, 2016 рр.); 

«Акустичний симпозіум “Консонанс”» (м. Київ, 2017 ІГМ НАН,  2013–2015 

рр.); «Міжнародний конгрес двигунобудівників» (Харків: ХАІ, 2013–2017, 

2019 гг.); «III Міжнародна науково-практична морська конференція кафедри 

СЭУ и ТЭ. – MPP&O-2021» (Одесса : ОНМУ, 2021 г.); International Conference 

«Space Technologies: Present and Future»  (Dnepropetrovsk, 2013, 2015, 2017);  

7th IEEE int. conf. «IDAACS’2013» (Berlin, Germany); 8th IEEE International 

Conference on «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems; 

Technology and Applications» (24-26 September 2015, Warsaw, Poland).  
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 85 друкованих наукових 

праць, із них 23 основні публікації, у тому числі 17 статтей у наукових 

спеціалізованих виданнях, рекомендованих переліком МОН України (з них 10 

одноосібні), 6 публікацій в іноземних фахових виданнях, які включені до 

міжнародної наукометричної бази Scopus. До додаткових публікацій належать 

3 статті в міжнародних фахових журналах, 55 тез доповідей у збірниках 

матеріалів міжнародних науково-технічних конференцій (з них 35 без 

співавторів) та 4 патенти на корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

Низькопотенційні енергоресурси та проблеми їх ефективного 

використання 

 

1.1 Аналіз споживання енергетичних ресурсів, обсягів та структури 

теплових викидів енергетичних установок промисловості та транспорту 

 

Сучасне суспільство споживає великі обсяги енергії, основний об’єм 

якої продукується з допомогою теплових енергетичних установок (ТЕУ). 

Робота будь яких ТЕУ супроводжується утворенням теплових викидів, котрі 

можна розглядати, як вторинні енергетичні ресурси (ВЕР).  

Використання ВЕР дозволяє підвищити ефективність ТЕУ, зменшити 

споживання видобувних видів палив, знизити шкідливий вплив на довкілля. 

Вдосконалення технічного рівню ТЕУ, впровадження новітніх технологій в 

енергетиці, промисловості, транспорті призвели до підвищення ефективності 

ТЕУ та суттєвого зменшення температурного рівня їх  теплових викидів.  

Діаграма на рис.1 ілюструє узагальнену інформацію відносно 

послідовних процесів  виробництва, трансформації та споживання енергії від  

первинних джерел енергії (палив) до кінцевих споживачів [1].  

Можна бачити, що в результаті роботи ТЕУ, біля 30% енергії первинних 

енергоносіїв використовують споживачі, решту енергії, а це приблизно 48 –

51%, складають ВЕР різних температурних рівнів, з яких 18 – 21% становлять 

безповоротні втрати.  

Сумарний об’єм викидів з температурою, що перевищує 570 К, 

становить лише 18 – 20 %  від загального об’єму скидної енергії. До діапазону 

температур 473 – 573 К належить 14 – 16 % від загального об’єму викидів, 

решта, а це 52 – 54 %, становлять викиди з температурою, нижчою за 373 К.  

 Розподіл теплових викидів за температурами ілюструє діаграма на (рис. 

1.2), на який  також показана структура теплових викидів сучасного суднового 

двопаливного МОД.  
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 Задача  утилізації теплових викидів з температурами, вищими за 573 К, 

має достатньо кількість ефективних рішень, і тому вона не  розглядається в 

даній роботі.  

 

  

Питання утилізації теплових викидів з температурами,  нижчими за 573 

К, а це 85-90% від загального обсягу (рис. 1.2 а), є більш складною проблемою, 

оскільки потребує відповідних технологій [3,4].   

 

а 

 

б  

Рисунок  1.1 – Глобальні обсяги споживання енергії та палива: а –  

енергоспоживання та структура енергетичних потоків сучасного 

суспільства, 1015кДж [1];  б – споживання морських палив, тис. тон [2] 

103 тон 
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Саме технології утилізації низькотемпературних викидів дозволяють 

здійснити перерозподіл частки скидної енергії в сторону ВЕР, розширивши їх 

ресурсну базу. 

а 

            б 

Рисунок 1.2 – Склад скидних теплових ресурсів в залежності від 

температури: а – структура глобальних теплових викидів за даними [1]; 

б  – суднового двопаливного МОД [3] 

 

Перша група, це суто теплофікаційні технології, які не передбачають 

отримання додаткової механічної роботи. Ці рішення відносно прості, але їх 

застосування цілком визначається наявністю потреб у споживача.  

Друга група теплоутилізаційних технологій передбачає використання 

теплових двигунів, які здатні перетворювати потенціал низькотемпературних 

ВЕР у механічну роботу. Такі теплоутилізаційні системи можуть бути 

реалізовані на основі різних термодинамічних циклів, наприклад – циклу 

Ренкіна (на воді або на органічних теплоносіях), циклу A. Kalina,  Trilateral 

Cycle (TC) [5 – 8], та інших.  

Саме такі  технології енергозбереження доцільно використовувати в 

судновій енергетиці для підвищення ефективності суднових енергетичних 
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установок та зменшення їх шкідливого впливу  на довкілля. Загальний об’єм 

теплових викидів  суднових енергетичних установок з температурним 

потенціалом в межах 110 – 530 К та за даними [1,2]  сягає (4,3– 4.9) ×10
15

 кДж, 

утилізація частини яких в межах 2,5 – 8,5 % є значним резервом поліпшення 

техніко-економічних і екологічних характеристик суднових енергетичних 

установок. 

1.2 Енергозбереження в судновій енергетиці 

 

Морський транспорт забезпечує основну частину вантажних перевезень, 

а тому є важливою складовою світової економіки. Судна, споживаючі велику 

кількість видобувного пального, продукують значні об’єми теплових викидів, 

до складу яких входять продукти згоряння палива, які  зашкоджують  довкіллю 

та є шкідливими для здоров’я людини, перш за все це СО2, SON, NOX, VOL, 

МР та інші.   

Задача зменшення емісії шкідливих викидів завжди була в центрі уваги 

міжнародних організацій, зокрема International Maritime Organization (IMO). В 

2009 році IMO запровадило низку вимог, які регламентують об’єми та склад 

викидів СЕУ, як для існуючих суден, так і тих, які перебувають на стадії 

проектування або будівництва. Ці вимоги формалізовані відповідними 

кількісними показниками, так званими IMO – EEDI (Energy Efficiency Design 

Index), операційний індекс EEOI (Energy Efficiency Operational Index) та EEXI 

(Energy Efficiency Existing Ship Index) [9 – 12]. 

Оцінювати ступінь досконалості конструктивних рішень на етапі 

проектування дозволяє критерій EEDI – Energy Efficiency Design Index,  

 

2
* *

*

fNe SFC CCO emission
EEDI

Transport work DWT speed
=

−
=  [gCO2/ton-mile].      

Тобто, при проектуванні суден мають бути обрані рішення, які 

забезпечать мінімальні значення критерію EЕDI при заданій водотоннажності 

судна. 
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Головна парадигма такого підходу – це впровадження заходів з 

поетапного зменшення  емісії СО2 на одиницю транспортної роботи. Ця мета 

може бути досягнута за рахунок зменшення таких складових водотоннажності 

судна, як вага обладнання СЕУ, запаси робочих речовин (палива, мастила, 

води).  Зрозуміло, що такі вимоги стимулюють впровадження в СЕУ нових, 

економічних двигунів та підвищення ефективності систем енергозбереження  

[13 –15 ].  Також діють вимоги IMO, спрямовані на зменшення емісії SON, NOX, 

VOL; так з 01.01.2020 на суднах мають бути використовуватися низькосіркові 

види палива, стає необхідним використання систем EGR та скраберних 

установок [16 – 18].   

В сучасній судновій енергетиці поширюється застосування двопаливних 

двигунів, оскільки при роботі суднових двигунів на LNG або LPG паливі 

суттєво зменшуються об’єми викидів, таких шкідливих компонентів, як  SON, 

NOX, але лишаються викиди VOС  , РМ, та  СО2, ( рис. 1.3).  Таким чином 

перехід на скраплені палива не в повній мірі вирішує проблему емісії СО2.   

На поточний момент значної 

актуальності набули питання 

скорочення емісії газів, які 

викликають парниковий ефект, це 

так звані Green-house Gas (GHG).  

В 2019 році загальний об’єм  

GHG, продукований морськими 

суднами сягав 3% від 

загальносвітового обсягу [20 – 22].  Проведені оцінки показали, що при 

збереженні існуючого стану суднової енергетики емісія тільки СО2 в термін 

до 2050 зросте в 1.5 – 2,5 разів (рис.1.4) [23]. 

В зв’язку з цим IMO, у відповідності з положеннями United Nations 

Sustainable Development Goal (SDG) 13 [21,24], запровадженні вимоги, які 

спрямовують загальний тренд в судноплавстві на подальше суттєве 

 

Рисунок 1.3 – Викиди  X-DF двигуна 

при роботі на  MDO та LNG [19]     
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обмеження будь яких викидів СЕУ,  маючи на увагу весь спектр речовин [25 – 

26] .   

Актуальною стала задача декарбонізації суднової енергетики, яка має за 

мету максимальне скорочення споживання вуглецевих палив, що є ключовим 

фактором для зменшення емісії  GHG [27 – 29] .   

 

 

 

Рисунок 1.4 – Прогноз щорічних викидів СО2 від світового мореплавства, 

за різними сценаріями [28]   

 

  До GHG відноситься метан – головна складова LNG, і як показала 

експлуатація двопаливних двигунів, існує проблема «Methane slip» –неповне 

згоряння LNG, в скидних газах суднових ДВЗ може бути  1,25 – 2,5%  метану 

[30–32 ], який є значно більш агресивним GHG, ніж СО2. Так,  за оцінками 

фахівців, в короткостроковому ефекті, негативний вплив однієї частини NH4 

дорівнює ефекту від 86 – 96 частинам CO2 [31]. Альтернативою для LNG та 

LPG  можуть стати безвуглецеві палива, такі, як аміак, або водень [33 –36]. 

Отже, на поточний момент, важливого значення набувають технології 

енергозбереження, які здатні ефективно перетворювати низькотемпературні  

теплові викиди СЕУ в механічну роботу та електричну енергію. За рахунок 

цього можна досягнути зменшення споживання вуглецевих палив, що знизить 

емісію шкідливих GHG, зокрема СО2  [35–38].  
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Характерним прикладом комплексного використання технологій 

енергозбереження в судновій енергетиці є типові WHRS системи, побудовані 

на класичному циклі Ренкіна, в якому робочим тілом утилізаційної ТМ є 

водяна пара. Такі системи рекомендовані виробниками суднових двигунів, 

фірмами MAN TURBO, WIN GD (рис. 1.5). [39 – 43]. 

 

Зрозуміло, що в повному обсязі данні системи можуть бути реалізовані 

лише для потужних СЕУ, при наявності значних об’ємів теплових викидів та 

достатнього простору в МКВ для розміщення обладнання, в інших випадках  

такі схеми застосовуються фрагментарно.  

Підвищення ефективності суднових дизельних двигунів призвело до 

суттєвого зменшення температурного рівню їх теплових викидів. 

Впровадження скраплених газових палив  LNG та LPG викликало появу 

теплоносіїв з кріогенним температурним потенціалом, нижчим за температури 

довкілля ( табл. 1.1) та рис. 1.6 [44].   

   

Рисунок  1.5 – Схема суднової WHRS  на два тиски [39] 
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 а 

 б 

Рисунок 1.6 – Параметри теплових викидів МОД W7X82DF при роботі на 

LNG та NH3: а – температури; б – об’єми теплових викидів [40] 

 

За таких умов, традиційні для суден схеми утилізації теплових викидів, 

основані на класичному «водяному» циклі Ренкіна (WRC – Water Rankine 

Cycle), стають не ефективними. Саме ці обставини призводять до пошуку 

інших технологій енергозбереження. Відомі  так звані ORC системи [45 – 47], 
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в яких робочим тілом для цикла Ренкіна є низькокипячі органічні теплоносії. 

Ці установки використовуються в системах енергозбереження промисловості, 

в  відновлювальній енергетиці.   

 

Таблиця 1.1 – Температури скидних теплоносіїв суднових ДВЗ [44,48] 

 

На поточній момент в наявності є декілька таких установок, придатних  

для використання в СЕУ,  (табл. 1.2). Ефективність використання ORC WHRS 

в СЕУ досліджувалась на  автомобілевозі Wallenius (рис.1.7).  

 

Таблиця 1.2 Відомі суднові WHRS  ORC системи [45 - 47] 

Теплоносій 
МОД СОД Характеристика ВЕР 

Температура, K  

Відхідні гази ДВЗ 480 -530 500 - 690 Середньотемпературні 

Надувне повітря 400 -490 380 - 470 – 

Рідина системи 

охолодження 
355 - 60 360 - 370 Низькотемпературні 

Оточуюче середовище 298 298 
ISO ambient reference 

conditions 

LNG паливо 111 

Низькотемпературні або 

кріогенні – температура 

яких нижча за довкілля 

LРG паливо 225 

120/510 Ethylene  169 

NH3 (планується) [10]. 250 

Виробник Модель Джерело енергії 
Робоче 

середовище 

Потужність, 

кВт 

Opcon 

Marine  
Powerbox 

Система 

охолодження, ОНП, 

та відходячи гази ГД 

NH3 400 - 800 

Calnetix 
Hydrocurrent 

125 EJW 

Система 

охолодження 
R245  125 

Climenton 

(проєкт) 
Ocean 

Система 

охолодження ДВЗ, 

відходячи гази ДВЗ 

 150 –1000 
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На судні були встановлені дві ORC системи для утилізації теплових 

викидів  МОД ГД MAN B&W 8S60ME-C8, потужністю Ne=19,040 kWt [45,46].  

 

  

Аналогічна робота виконувалась на контейнеровозі Arnold Maersk, ГД 

Wartsila's 12RTA96C, де в складі СЕУ була задіяна ORC установка 

Hydrocurrent 125EJW потужністю 125 кВт (рис. 1.8) [48].  В цьому проекті, 

ORC установка використовувала скидну теплоту системи охолодження ГД та 

дизель генераторів, з температурою 360 – 365 К. 

На даному судні експлуатація ORC системи 125 EJW забезпечила 

загальну економію пального СЕУ на 0,6 – 1.2%. Суттєвим недоліком цієї 

установки 125EJW можна вважати значну залежність ефективності від 

температури забортної води [49].   

Реалізація ORC систем утилізації низькотемпературних викидів  

потребує застосування додаткового обладнання, проміжних допоміжних 

систем, теплообмінників, спеціальних теплових двигунів, шкідливих для 

робочих речовин. Вочевидь, це призводить до зростання загальної маси 

обладнання, збільшення вартості СЕУ, зменшення надійності установки. В 

       

Рисунок 1.7  – Суднова ORC WHRS   система Opcon Marine  [45,46] 
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зв’язку з цим, виникає потреба в розробці  принципово нових рішень в 

судновій енергетиці. 

 

В роботі [47] розглянуті особливості існуючих та перспективних  

суднових WHRS та проведено аналіз  їх ефективності, табл. 1.3.  Автори 

показали, що комплексні WHR схеми, (рис. 1.4), забезпечують максимальну 

ефективність і здатні заощаджувати до 10 % від загально споживання палива. 

Але зниження температурного рівню теплових викидів знижує ефективність 

застосування паротурбінних утилізаційних систем. Можливою альтернативою 

можуть стати ORC системи, або системи, побудовані на інших принципах.  

В цьому плані показовою є концепція Wartsila Energy Core [50], яка була  

запропонована для круїзного судна. Аналіз характеристик суднової системи 

 

          

 

Рисунок  1.8 – Суднова ORC WHR Hydrocurrent 125EJW [49] 
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енергозбереження, яка була побудована за традиційними підходами, показав, 

що значні об’єми теплових викидів втрачаються (рис. 1.9а).   

Таблиця 1.3  – Ефективність технологій енергозбереження СЕУ [47]       

Технології 
Заощадження 

пального, %  

Турбокомпаундна установка з силовою ГТ 3 – 5 

Турбокомпаундна установка з електрогенератором 7 

Е - турбо - привід електричного генератора від 

турбіни ГТН ГД 
5 

WHRS     Гібридні системи (рис.1.5) 10 

ORC WHRS 7 - 9 

Установки на базі двигунів Стірлінга  10 

Установки на базі двигунів Еріксона  7 

Термоелектричні системи 2,5 

 

В концепції Wartsila Energy Core була запропонована  стратегія 

енергетичного менеджменту –  Advanced energy production management, яка 

передбачає використання на судні різних джерел енергії [50].   

За цією концепцією пропонується до складу СЕУ залучити різні  за 

типом первинні джерела енергії – ГД, ДРУ, ВГ, паливні елементи, 

акумуляторні батареї. Зрозуміло, що це суттєво ускладнить  СЕУ, але фахівці 

вважають, що такий підхід може стати доцільним. Підтвердженням цього 

можна вважати появу суден з гібридними, або «carbon free» СЕУ.   

Наведена інформація свідчить, що: 

- на поточний момент не існує універсальної технології  утилізації 

низькотемпературних теплових викидів СЕУ; 

- вибір технології енергозбереження залежить від характеристик 

конкретної СЕУ та потреб суднових споживачів в різних формах енергії; 
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- для суднових систем енергозаощадження край важливими є 

масогабаритні характеристики обладнання, їх екологічна безпечність та 

надійність . 

 

  

 а 

  

б 

Рисунок 1.9  – Стратегія енергетичного менеджменту «Wartsila Energy Core»:  

a – потоки енергії СЕУ парому; б – схема управління джерелами енергії [50]                       
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1.3 Термоакустичні технології, сучасний стан, тенденції розвитку 

 

Одним із перспективних шляхів утилізації низькотемпературних 

теплових викидів СЕУ може стати використання термоакустичних технологій 

[44,48,51].  

В основі термоакустичних технологій покладено явище спонтанного 

виникнення акустичних коливань в трубах при їх локальному нагріві. Перші 

дослідження цього ефекту проводили B. Higgin, K. Sondhauss, P. L. Rijke. 

Теоретичні пояснення механізмів термоакустичних процесів зробив Релей 

[52].  Важливим слідством його робот є формалізація базових принципів 

роботи термоакустичних двигунів.  

Існує два типи термоакустичних машин (ТАТМ) – термоакустичні 

двигуни (ТАД) та термоакустичні рефрижератори (ТАР), або теплові насоси 

[53–56]. 

ТАД реалізують прямий процес – перетворюють теплову енергію від 

зовнішніх джерел в акустичну енергію.  ТАР здійснює зворотний процес–

споживає акустичну енергію та перетворює її в теплову.  

ТАД здатні використовувати зовнішні джерела теплової енергії різного 

температурного потенціалу: 

• високотемпературні – з температурами від 550 К, такі, як ізотопні 

елементи, електричні нагрівачі, пальники, викиди енергетичного обладнання, 

сонячні концентраторі.  

• низькотемпературні – теплові викиди двигунів, промислових установок 

або інше, з температурами 330 – 550 К.  

Джерелом енергії низького потенціалу (стоком) може бути довкілля, або 

робочі речовини з температурами, нижчими за довкілля, в тому разі кріогенні, 

наприклад – як скраплені гази  Н2, LNG, LPG, NH3,  та інші  з температурами  

в межах 4 – 240 К [48,56,57]. Термоакустичні теплові машини реалізуючи 
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термоакустичний ефект здійснюють пряме – ТАД, або зворотне – ТАР 

перетворення теплової енергії  Q  в акустичну – 2E . 

Конструктивно ТАТМ являють собою герметичний резонатор, в 

середині якого розташований теплообмінний вузол – пориста матриця, на 

протилежних сторонах якої розміщені теплообмінники, нагрівач та 

охолоджувач, (рис. 1.10). 

 

Термоакустичний двигун Термоакустичний рефрижератор 

 

а 
 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

Рисунок 1.10  – Термоакустичні теплові машини: а – потоки енергії ТАД; б 

–  потоки енергії ТАР; в – цикл ТАД; г – цикл ТАР; д – зображення та 

схема теплообмінного вузла ТАД 
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Теплообмінники призначені для організації енергообміну між робочим 

тілом ТАТМ та зовнішніми джерелами енергії різного температурного рівня. 

Резонатор ТАТМ, заповнений газом, виконує функції робочого тіла та 

передавальної ланки термоакустичного механізму, яка забезпечує існування 

акустичних хвиль та розподіл  акустичної енергії в резонаторі. В якості 

робочого тіла використовуються інертні гази, або їх суміші.  

Термоакустичні коливання виникають в резонаторі ТАД  при наявності 

певних умов, а саме [55,56]: 

• температура матриці біля нагрівача HT перевищує температуру початку 

самочинних пульсацій  – onsetT , H onset LT T T  ;  

• в матриці присутній повздовжній градієнт температур     

  

( )
( ) /m

m H L S

dT x
T T T L

dx
 =  −      (1.1) 

Крім повздовжнього градієнту mT    важливою характеристикою 

термоакустичного процесу є critT  – критичний температурний градієнт  

1

1
crit

m p S

p
T

c u




 =   (1.2) 

Величини critT  та onsetT  залежать від багатьох чинників, таких, як 

конструктивні особливості ТАД та термодинамічного циклу, що реалізований 

в навісному ТАД (цикл Брайтону чи Стірлінгу), матеріалу матриці, робочого 

тиску в резонаторі, фізичних якостей робочого газу, тощо.  

Термоакустична теплова машина працює, як термоакустичний двигун, 

коли  H onset LT T T   та  1m critT T   ,   

як що  1m critT T    – маємо термоакустичний  рефрижератор, в цьому разі 

ТАР поглинає акустичну енергію, яку має продукувати генератор акустичних 

коливань будь якої природи. Класифікація термоакустичних теплових машин 

наведена в таблиці 1.4. 
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Таблиця 1.4 – Класифікація термоакустичних теплових машин 

Тип апарату за 

призначенням 

ТА двигун  

(ТАД або TAЕ) 

ТА рефрижератор  

(ТАР або TAR) 

Тип акустичної хвилі Стояча хвиля Бігуча хвиля 

 

Термодинамічний 

цикл,  що 

реалізується  в ТА 

Брайтона 

 

Стірлінга 

 

Матриця МТП, та 

розмір пор матриці 

Стек 

h kr   

Регенератор 

h kr   

Робоче тіло – газ або 

газова суміш  
He, Ag, Ag+He He, Ag , Ag+He 

Робочий 

температурний 

діапазон, К 

Високотемпературні 700 – 1600 

Середньотемпературні 500 - 700 

Низькотемпературні 300 - 500 

Кріогенні 110 - 240 

Тип акустичного  

резонатору 

Прямолінійний резонатор 

 

Петельний резонатор 

 

Коаксіальний резонатор 

 

Механічний резонатор 

 

 

Джерела теплоти 

різного потенціалу 

Ізотопний елемент, електрообігрівач, теплоносій,   

пальник, сонячний концентратор, кріогенні речовини 

Споживачі 

акустичної енергії 

Тепловий насос, лінійний електричний генератор, 

кріокулер,  рефрижератор, п’єзоперетворювач, 

двонаправлена імпульсна турбіна 
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Існуючі зразки термоакустичних теплових машин. Інтенсивні 

дослідження термоакустичного ефекту, як основи для створення 

термоакустичних машин, почалися на початку 80 років в США фахівцями 

наукового центру Лос-Аламос  (Los Alamos National Laboratory- LANL).  

Згодом, до цих досліджень приєдналися Pennsylvanian State University (PSU), 

Naval  Postgraduate School, та інші організації.   

В 1994 році фірмою Tektronix та Pennsylvanian State University була 

розроблена термоакустична установка скраплення природного газу. До складу 

установки входили два опозитних ТАД  та кріокулер на основі пульсаціонної 

труби (рис. 1.11) [56,58]. 

Теплову енергію ТАД установки Tektronix отримували від двох 

електричних нагрівачів, сумарною потужністю 4.8 кВт, при цьому загальна 

акустична потужність, яка спрямовувалась до кріокулеру, сягала 1 кВт.  ТАД 

цієї установки працювали в режимі стоячої хвилі, реалізуючи 

термодинамічний цикл Брайтона, характеристики ТАД наведені в табл. 1.5. 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Термоакустичний кріокулер  Tektronix [58] 
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Перший діючий зразок суднового термоакустичного рефрижератора 

(ТАР) був розроблений та виготовлений на замовлення ВМФ США в 1995 році 

[59], проект SETAC – (Shipboard Electronics Thermoacoustic Chiller) (рис. 1.12).   

 

 

Рисунок 1.12 – Термоакустичний рефрижератор  TRITON фрегату ВМФ 

США USS Deyo [59]  

 

Роботи виконувалися в Pennsylvanian State University (PSU) в 

співробітництві з Naval Postgraduate School. В результаті робіт був створений 

термоакустичний рефрижератор «TRITON» для фрегату ВМФ USS Deyo (DD–

Таблиці 1.5 Характеристики  кріокулера Tektronix [57,61] 
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989). Цей ТАР працював в складі корабельної системи кондиціонування 

спеціальних приміщень.   

В ТАР «TRITON» був реалізований термодинамічний цикл Брайтону, 

тобто ТАР працював в режими «стоячої хвилі». Акустичні пульсації 

створювалися за допомогою електромеханічного генератора потужністю 3.8 

кВт.  В робочому режимі цей ТАР забезпечував охолодження проміжного 

теплоносія до 283 К, при тепловій потужності 2,2 кВт. На випробуваннях 

дослідний ТАР показав свою роботоспроможність і підтвердив заявлені 

характеристики. 

В 2000 році Backhouse та Swift вперше створили термоакустичний 

двигун, в якому був відтворений термодинамічний цикл Стірлінга – TASHE 

[60] (рис. 1.13). Тим самим, на практиці була підтверджена   гіпотеза  Cеperley 

[61, 62] про можливість організувати в ТАТМ цей термодинамічний цикл.  

Потужність цього ТАД сягала 3 кВт, цей термоакустичний двигун  

використовувався, як дослідний апарат, на базі якого були створені різні 

технічні рішення, наприклад – кріокулер, електричний генератор, апарати для 

скраплення газів [55, 56].  

 

 

Рисунок 1.13 – Перший TASHE з петельним резонатором [63] 

 

До найбільш знакових ТАТМ відноситься  термоакустичний генератор 

електричної енергії, призначений  для роботи в складі бортової системи 

енергозабезпечення космічної системи Space Shuttle, який був розроблений 
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фірмою Norton Grumman (рис. 1.14). В якості високотемпературного джерела 

енергії використовувався радіоізотопний елемент [63]. 

 

 

Рисунок 1.14 – Програма Space Shuttle ,ТА електрогенератор [63]  

 

В Токійському університеті була розроблена термоакустична установка 

утилізації теплоти відходячих газів автомобільного двигуна, робота 

виконувалась на замовлення фірми Хонда [64].  Цей агрегат в складі  «ТАД – 

ТАР» має працювати в якості кондиціонеру (рис. 1.15).  

 

 

В установці реалізований термодинамічний цикл Стірлінгу, як в ТАД, 

так і в ТАР, що забезпечує її високу ефективність.  

 

Рисунок 1.15 – Принципова схема та експериментальний зразок ТАД–ТАР 

системи охолодження салону автомобіля фірми Хонда [64] 
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Інтересною розробкою є термоакустична установка скраплення 

природнього газу, проект та дослідний натурний зразок якої був розроблений 

в США, Лос Аламос [65,66]. Планувалось використовувати цю установку на 

суднах типу LNG FPSO (Liquefied Natural Gas Floating production Storage) (рис. 

1.16).  

        

Рисунок 1.16  – Термоакустична установка скраплення природнього газу 

 

В США  виконувалась робота за участю фахівців LANL, Pennsylvania 

State University, фірми MACK та VOLVO – проект  (DOE Project DE–FC26–

04NT42113) [67]. Робота була спрямована на створення системи утилізації 

теплоти відхідних газів автомобільного ДВЗ. Термоакустична установка мала 

забезпечити виробництво електричної енергії за допомогою 

п’єзоелектричного генератора. Попередні розрахунки показали, що один 

модуль такої системи має виробляти до 4 кВт електричної енергії.  

В результаті роботи був виготовлений діючий експериментальний 

зразок установки, який включав в себе ТАД та модуль навантаження – зборку 

з п’єзоелементів (рисунки 1.17). В модельному ТАД в якості джерела теплової 

енергії були  використані електричні нагрівачі. Головною проблемою в цій 

роботі стала задача  створення механізму, який був би здатній перетворювати 

акустичну енергію в механічну роботу.  

Для цього було вирішено використовувати батарею п’єзоелементів, 

поєднану з кулісним механізмом. Незважаючи на великий об’єм 
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експериментальних та конструкторських розробок, п’єзоперетворювач 

показав низьку надійність. В зв’язку з цим, проект був зупинений.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок  1.17 – Термоакустична система утилізації теплоти скидних газів  

дизельного тягача: а –  конструкція ТАТМ; б – зовнішній вигляд  

п’єзоелектричного перетворювача [67] 
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Останнім часом зростає інтерес до використання термоакустичних 

систем для використання відновлювальних енергетичних ресурсів. Найбільш 

показовою розробкою є термоакустична установка (рис. 1.18), створена в 

Китаї. В якості джерела теплової енергії використовується сонячний 

сферичний концентратор. В складі установки працює ТАД, двигун Стирлінга. 

Ця установка здатна працювати в двох режимах – як рефрижератор або як 

термоакустичний електрогенератор.  

При роботі в режимі рефрижерації, в складі системи кондиціонування, 

навантаженням ТАД виступає ТАР, який пов’язаний з ТАД з допомогою 

резонатора. При роботі в режимі генерації електричної енергії в якості 

навантаження використовуються лінійні генератори електричного струму.   

Найбільшу увагу до питання використання ТАТМ в енергозбереженні 

приділили європейські дослідники. Так, в рамках міжнародних програм FP7–

ENERGY та HORIZON 2020  започаткований та виконується великий обсяг 

робот з впровадження термоакустичних технологій в енергозбереженні та в 

відновлювальній енергетиці. В роботах задіяні наукові центри Нідерландів, 

Німеччини, Великобританії, Франції. Ведучі позиції в Європі з 

 

 

Рисунок 1.18 – Перший в світі «сонячний» ТА кондиціонер потужністю 1кВт 

[68, 69] 
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термоакустичних технологій займають фахівці дослідного центру ECN 

(Нідерланди) та технологічного університету м. Ендховен. На поточний 

момент ними створені найбільш досконалі ТА апарати – двигуни та теплові 

насоси, генератори електричної енергії.  

В Нідерландах запропонована коаксіальна компонувальна схема ТА 

пристроїв, що забезпечує отримання високого рівня ефективності. Так, ними 

досягнута найвища термодинамічна ефективність термоакустичного 

теплового двигуна, яка становить 42% від термодинамічного КПД циклу 

Карно. В ECN створений демонстраційний низькотемпературний 

термоакустичний двигун (рис.1.19), який  починає працювати при різниці 

температур у 31 К, тобто верхня температура термодинамічного циклу такого 

двигуна складає 323 К, а нижня  відповідно 293 К [70]. 

 

 

Основним напрямком досліджень голландських науковців є створення 

ТА апаратів та систем для використання низькопотенційної теплової енергії 

промислових об’єктів.  Дослідні центри Нідерландів є координаторами 

загально європейських досліджень в області ТА техніки. 

Дослідження в Нідерландах в області термоакустичних технологій 

 

Рисунок 1.19 – Дослідний зразок низькотемпературного ТАД [70] 
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виконуються в декількох напрямках: 

− енергогенеруючі системи утилізації вторинних теплових 

енергоресурсів; 

− сонячні термоакустичні установки і технологічні системи на їх базі; 

− тригенераційні системи утилізації вторинних енергоресурсів; 

− системи підвищення потенціалу вторинних енергоресурсів.  

В 2010 році була започаткована  загально європейська програма FP7, в 

межах якої виконувався проект THATEA – "THermo Acoustic Technology for 

Energy Applications".  Мета цієї роботи – створення модельного ряду 

термоакустичних установок утилізації низькотемпературних теплових 

викидів, придатних для комерційного впровадження, з агрегатною 

потужністю від 10 до 100 кВт [71, 72] .   

При виконанні проекту THATEA була спроектована та виготовлена 

термоакустична установка утилізації теплових викидів виробничих процесів.   

Проект промислової дослідної термоакустичної установки з ефективною 

потужністю 100 кВт  показаний на рис. 1.20.  

 

а 

 

 

 

б 

Рисунок 1.20 – Дослідна ТАУ з  проектною потужністю 100 кВт: а –  схема 

установки; б – зовнішній вигляд [71] 



80 
 
 

Установка складається з 4-х ТАД, які виконані на базі послідовно 

підключених чверть хвильових резонаторів. Теплова енергія скидних газів 

підводиться до ТАД системою з проміжним рідинним теплоносієм. Установка 

мала продукувати електричну енергію з допомогою лінійних електричних 

генераторів. Максимальна потужність, яку розвинули лінійні електричні 

генератори, сягала 11 кВт .  Аналіз робочих параметрів установки показав 

проблеми з підведенням теплової енергії ВЕР до робочого тіла ТАТМ, та 

низьку надійність лінійних генераторів.  Продовженням цього напряму 

наукових досліджень став проект THEAC–25, який виконувався в рамках 

міжнародної програми HORIZON 2020 (рис. 1.21). 

 

Рисунок 1.21 – Принципова схема установки термоакустичної установки 

THEAC-25 проектною потужністю [72] 

 

 

1.4 Теоретичні основи термоакустичних технологій  

  

На поточний момент, в практиці термоакустики, найбільш поширеною є 

лінійна одномірна модель Ротта – Свіфта [53 –55], яка побудована на основі 

класичних законів збереження  імпульса, маси та енергії. В цій моделі 
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акустичні коливання розглядаються, як адіабатний процес, тобто 

термоакустичні явища мають місце в межах акустичних пограничних шарів в 

зоні контакту робочого тіла ТАТМ з поверхнею резонатора  або матриці – s

 k  (рис. 1.22). 

 

Рисунок 1.22 – Термодинамічні процеси в резонаторі ТАТМ  [56,73] 

 

Товщини цих пограничних шарів   «thermal penetration depth» залежать 

від частоти акустичних коливань, теплофізичних параметрів газу та твердої 

поверхні. В фізичному сенсі – це відстань, на яку теплота дифундує в 

середовищі (стінці - індекс «s» або в газі – індекс «k»), за половину циклу 

акустичної хвилі (рис. 1.24).   

В твердих тілах товщина термічного пограничного шару  S  дорівнює 

 
2 S

S
S Sc




 
=   (1.3) 
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В газовому середовищі  товщина акустичного теплового  пограничного 

шару становить,  

 
2 k

k
m pc




 
=   (1.4) 

Товщина в’язкісного пограничного шару  становить   

 

 
2







=   (1.5) 

Існує зв’язок між сталої Прандтля та товщинами акустичних пограничних 

шарів  

 

 

2

Pr
k





 
=  
 

  (1.6) 

 

 

Рисунок 1.23 – Залежність k , k ,  k  від частоти акустичної хвилі при 

різних рівнях акустичного тиску [73] 
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Основні положення лінійної теорії термоакустики  

 

Базові основи лінійної теорії термоакустики розробив N. Rott [74 – 77], 

подальший розвиток теорія отримала в роботах [54 – 56]. Лінійна математична 

модель термоакустики побудована з використанням системи класичних 

рівнянь збереження механіки та термодинаміки. 

Рівняння щільності середовища  

 ( ) 0v
t





+ =


     (1.7) 

 

Закону збереження моменту у формі системи рівнянь Нав’є-Стоксу  

 ( )2( ) ,
3

v
v v p v v

t


  

   
+   = − +  + +       

     (1.8) 

 

Рівняння збереження енергії 

2 21 1

2 2
v k T v h v v

t
    

     
+ = − −  −  + +         

   (1.9) 

 

Рівняння теплообміну  у формі балансу ентропії  

 

 ( )
s

T v s k T v
t

 
 

+  =  +    
     (1.10) 

 

та рівняння термодинамічного стану системи 

 

 p T=           (1.11) 

 

   ( ) ( )/hds c T dT dp


= −      (1.12) 

 

Лінійна теорія термоакустики була розроблена для процесів 

розповсюдження акустичної хвили в матриці – системі паралельних каналів. 

На рис. 1.24 показана схема елементу ТАТМ, яка використовувалась при 
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створенні моделі Ротта – Свіфта. Пізніше, ця модель була поширена для 

каналів довільної геометрії та різного розміру від   1ky   до 1 1ky   .    

 

             

Рисунок 1.24 – Елемент матриці термоакустичної теплової машини  

 

При виведенні основних термоакустичних рівнянь Ротт зробив наступні 

припущення: 

– термоакустичний стек (матриця) являє собою пористе тіло у вигляді 

сукупності паралельних пластин, розташованих на відстані – 2у0; 

– розглядається плоска акустична хвиля, ефекти нелінійної акустики 

відсутні;  

– повздовжні розміри матриці та теплообмінників значно менші за довжину 

акустичної хвилі  та менше довжини резонатору; 

– акустичний тиск 1p  є функцією тільки повздовжньої координати – х; 

–  до уваги беруться ефекти першого порядку малості; 

– явища турбулентності  та вторинних акустичних течій відсутні; 

– механізм передачі теплоти випромінюванням не розглядається; 

– теплофізичні параметри робочого тіла в межах матриці є незмінними; 

– система знаходиться в стаціонарному стані, тобто в кінці циклу система 

повертається до того ж стану, що і на початку циклу; 

– в резонаторі присутній тільки коливний рух мікрооб’ємів робочого тіла 

навколо положення рівноваги. 

 Основні рівняння можна спростити шляхом лінеаризації відповідних 

змінних. Параметри робочого тіла  та певні теплофізичні функції представлені 

в комплексній формі, як величини першого порядку малості [56]:  
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 ( )1 1Re i t
mp p p x e  = +

 
  (1.13) 

 ( ) ( )1Re , , ,i t
m x x y z e    = +

 
  (1.14) 

 ( ) ( )1Re , , ,i t
mT T x T x y z e  = +

 
  (1.15) 

 ( )1Re , , i tu u x y z e  =
 

    (1.16) 

( )x =                 (1.17) 

Перше фундаментальне рівняння термоакустики – рівняння 

безперервності  

 

   
( ) ( )

( )( )
1

1 12

1
1 ,

1 1 1

k m

s sm

k f ff dTdU i A
p U

dx dxa



  

− −
= − + 

+ − + 
              (1.18) 

Друге фундаментальне рівняння термоакустики – рівняння моменту  

 

( )
1

1,
1

midp
U

dx A f


= −

−
     (1.19) 

 

Функції ,kf f  - так звані термов’зкістні функції для різних геометрій, 

циліндричної, трикутної, прямокутної та штифтової решіток, виведені 

Арноттом, Роттом та ін. [77–79] рис. 1.25.  

Використовуючи рівняння (1.18 та 1.19), Н. Ротт отримав 

термоакустичну апроксимацію хвильового рівняння для тиску за умов 

наявності повздовжнього градієнту температури, так зване хвильове рівняння 

Ротта  
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Третє фундаментальне рівняння термоакустики було отримано Свіфтом 

[57]. Це рівняння енергії визначає загальний потік енергії – «total power», як 

сукупність різних форм енергії, які задіяні в процесах термоакустичних 

перетворень в конкретному термоакустичному апараті. Розподіл повної 

енергії по довжині ТАТМ можна визначити, як 

 

 2 1 1

1
( ) Re[ ]dA ( ) ,

2

m
m solid solid

A

dT
H x h u Ak A k

dx


•

= − − +   (1.21) 

Перша складова цього рівняння – усереднений за часом потік ентальпії, 

друга складова пов’язана з теплопровідністю пористої матриці.   

Після інтегрування (1.21) Свіфт  отримав вираз для повної енергії в 

матриці  
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 (1.22) 

 

 В разі, коли 0mdT

dx
= , рівняння 1.22 описує релаксаційні процеси 

акустичної енергії в каналі довільної форми, які враховуються з допомогою 

термов’язкісних функцій.   

Процеси енергоперетворення в каналах, при наявності градієнта 

температур, в більш наглядному вигляді описують рівняння   

 

2 1 1 1 1

1 1
Re Re[ ] ( )

2 2

m
m m solid solid
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•

 = + − +    (1.23) 

або 
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2 2 1 1

1
Re[ ] ( )

2

m
m m solid solid

dT
H E T s u dA Ak A k

dx


• •

− = − +                         (1.24) 

 

В розглянутій моделі значну роль мають термов’язкістні функції, які 

враховують ефекти, пов’язані з коливним рухом середовища в каналах малого 

розміру, та довільної форми, таблиці 1.6. [77 – 79].  

Ці фундаментальні рівняння термоакустики дозволяють, в межах 

обраних припущень, виконувати розрахунки більшості термоакустичних 

пристроїв.   

Як показує практика, лінійна модель Ротта – Свіфта досить коректно 

відображає теплофізичні процеси в матрицях  ТАТМ і є корисним 

інструментом для проведення досліджень та інженерних розробок.  

 

 

 

Рисунок  1.25 –  Термоакустичні функції Ротта для різних каналів [56] 
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Таблиці 1.6 Термоакустичні функції Ротту для різних матриць [56, 77,78] 

 

Методологія FTT термодинаміки в термоакустиці 
 

Лінійна математична модель Ротту-Свіфта зараз є загальновизнаною, 

але вона має певні обмеження, оскільки була побудована відносно процесів 

енергоперетворення в пористій матриці, яка є складовою частиною 

теплообмінного вузла ТАТМ.  
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В роботі [44] показано, що теплова потужність матриці ТАД може 

перевищувати відповідну потужність теплообмінників, відповідно це обмежує 

можливу потужність апарату. Отже, доцільно спрямувати увагу саме на цей 

вузол, рис.1.26.  

За своєю природою ТАТМ – це теплові машини, що працюють від 

зовнішніх джерел енергії. В зв’язку з цим, доцільним буде розглянути ТАТМ, 

як об’єкт складної системи. Такий підхід притаманний термодинаміці [80]. Як 

показано вище, в ТАТМ  реалізовані періодичні цикли, частота яких 

визначається частотою акустичних коливань робочого середовища. Отже, 

можна вважати, що ефективність енергообміну залежить від частоти циклу 

ТМ. Крім того, потужність ТАТМ безумовно залежить від теплової 

потужності теплообмінників, отже, доцільним є встановлення зв’язку між 

MRS та процесами енергообміну з джерелами енергії.  

Саме такий підхід реалізується в математичному апараті FTT 

термодинаміки [81 – 83], коли  енергообмін між робочим середовищем ТМ та 

джерелами теплової енергії підпорядковується узагальненому закону 

теплообміну  

 ( )nQ T  .    (1.25) 

            

Рисунок 1.26 –  Конструкція теплообмінного вузла та теплові потоки в 

ТАТМ 
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При цьому, показник ступеню n  залежить від робочої частоти і 

представлений, як:  

1 2n n n i= +                   (1.26) 

де 1n – реальна складова, 2n - гадана частина комплексу, яка характеризує 

наявність терморелаксаційних процесів.  

Відповідно до цього, в FTT термодинаміці параметри робочих процесів, 

зокрема температури робочих середовищ та поверхонь, визначаються, як 

   

 0 1
i t

j j jT T T e = +           (1.27) 

 

Згідно другого закону термодинаміки, для системи, показаної на рис 1.20, 

виповняється умова 0 0H H L LT T T T   , при цьому температури теплових 

джерел – HT та LT – це реальні числа.  

Враховуючи 1.25 та 1.26,  можемо записати  

 

 ( )
'

1 1 H HC
n n

HCQ k F T T
•

= −      (1.28) 

 ( )
,

2 2 LC L
n n

CLQ k F T T
•

= −      (1.29) 

                   

де  1k  та 2k - коефіцієнти теплопередачі нагрівача та охолоджувача;  

1F - загальна площа теплообмінної поверхні нагрівача; 

2F  - загальна площа теплообмінної поверхні охолоджувача. 

Осереднені за часом значення 

,

tHC HCQ Q
• •

=    та tLC LCQ Q
• •

=    можна 

записати, як  
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де 2 1/f F F=  та  1 2TF F F= + – загальна площа теплообмінників, яка 

вважається константою. 

В FTT термодинаміці прийнято, що в теплових двигунах завжди 

присутній перетік енергії між гарячим до холодним джерелами теплової 

енергії – q .  Тоді 

 H HCQ Q q
• •

= +     (1.32) 

 L LCQ Q q
• •

= +     (1.33) 

де HQ
•

 та  LQ
•

– загальна кількість теплоти, яка передана від джерела гарячої 

енергії та отримана  холодним джерелом. 

В будь який тепловий машині, окрім температурної різниці між 

джерелами енергії та робочим середовищем існують додаткові чинники 

внутрішньої термодинамічної незворотності, що пов’язані з гідродинамічними 

факторами (опором та турбулізацією потоків), та іншими процесами.   

Енергія, яку виробляє внутрішньо незворотний ТАД - LCQ  ,буде менше 

за енергію, що має продукувати внутрішньо зворотний ТАД - LCEQ , за умов  

підводу однакової кількості теплової енергії.  

Для урахування цього, доцільно ввести коефіцієнт внутрішньої 

незворотності  

 1LC

LCE

Q

Q



•

•
=       (1.34) 

 

де,  - фактор внутрішньої незворотності, яка зумовлена внутрішніми 

механізмами втрат ефективності ТД. Термоакустичний двигун, що відповідає 

наведеним вище припущенням можна назвати внутрішньо незворотнім ТАД.  

Відповідно до другого закону термодинаміки для внутрішньо 

незворотного ТАД,  можна записати, що  
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 LC HCQ xQ
• •

=       (1.35) 

 

де 0 0L Hx T T= -– відношення температур джерела та стоку теплової енергії, 

при цьому  ( / 1)L HT T x  . 

Комбінуючи вирази (13 – 19), отримаємо такі співвідношення 

 

 1 2
0

2 1

)n n
n T H L
H n

k F f xT k T
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+
=

+
      (1.36) 
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• −
=

+ +
     (1.38) 

 

Згідно першому закону термодинаміки потужність ТАД  становить 

 2 out in L HC LCHE W W Q Q Q Q
• • • • • •

= − = − = −      (1.39) 

  

Або  
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q f fx k fF T T x




 −

 − −
 =

 + + + −
 

     (1.41) 

  

де 1 2k k =  

Рівняння 1.40 в явному вигляді показує залежність потужності ТАТМ від 

характеристики теплообмінників, що дає змогу урахувати вплив різних 

факторів на ефективність термоакустичної системи.   

Маючи на увазі результати MRS, можна записати систему рівнянь 1.42 , 

яка поєднує в собі два підходи до математичного моделювання 

термоакустичних енергоперетворень, лінійної моделі термоакустики та FTT 

термодинаміки 
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 . (1.42) 

 

 

1.5 Конструктивні особливості термоакустичних теплових машин 

та процеси в них 

 

Теплообмінний вузол термоакустичної машини. Процеси 

термоакустичних енергоперетворень в ТАТМ здійснюються в 

теплообмінному вузлі, який складається з пористої матриці та двох 

теплообмінників – нагрівача та охолоджувача. Отже, ефективність ТАТМ 

безпосередньо залежить від цього елемента. Вдосконаленню цього вузла 

присвячено багато досліджень.  

Матриця є найбільш важливим елементом ТАТМ, оскільки 

безпосередньо в її об’ємі відбуваються термоакустичні перетворення. Основні 

типи матриць, що використовуються в термоакустиці, показані на рис.  1.27.  

Основним параметром, що характеризує матрицю, є розмір пор. В 

термоакустиці матриці поділяють з допомогою сталої Лютрека (Lautrec), яка 

враховує розмір каналів та товщини акустичних пограничних слоїв, 

 

 h
k

k

r
Lc


    або   hrLc


  (1.43) 

Якщо 1kLc  ,тоді матрицю називають стеком, а ТАТМ працює за циклом 

Брайтону, а в разі 1kLc   матрицю називають регенератором, а в ТАТМ 

реалізований цикл Стірлінгу [ 56] (Табл.1.7).  

      В роботі [85] досліджувались вплив різних чинників на ефективність ТАД, 

в тому разі вивчалась залежність ефективності  від форми та розмірів каналів 

матриці, її довжини стеку, положення в резонаторі ТАД, та інші (рис. 1.28). 
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Рисунок 1.27 –  Матриці термоакустичних апаратів [84] 

 

Таблиця 1.7 – Співвідношення акустичних параметрів основних елементів 

ТАТМ зі складовими комплексного імпедансу - , , kr r  [ 57] 

Елемент ТАТМ 

Акустичний 

пограничний 

шар 

Інерційність Податливість 
Коефіцієнт 

підсилення 

Резонатор << hr  r l   1/ kr c  0g =  

Матриця 
Стек  hr   r l   1/ kr c  0g   

Регенератор >> hr  r l   1/ kr c  /m mg T T  

 

Аналізуючи лінійну модель термоакустики, можна показати, що 

найбільш суттєво впливають на ефективність регенератору «структурні» 

характеристики, які пов’язані з його геометрією, це – стала kLc  та пористість. 

Важливим є те, що ці функції мають чітко виражений екстремум, (рис. 1.29).  

В роботі [85] проведений теоретичний аналіз факторів, що впливають на 

ефективність матриці. Інтенсивність теплообміну за звичай характеризують з 

допомогою критерію Нуссельту, який визначається, як 

 

       
( )gas reghh

r

gas reg

T Trr
Nu

k yT T

  −
= =

−
  (1.44) 
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Автори, користуючись підходами лінійної моделі термоакустики Ротта-

Свіфтy, згідно яким  температури робочого середовища та коливної швидкості 

в каналах матриці визначаються, як 
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( ) ( )
( )( )

1
1

1 11 1
1

1 1

k
k

p m

f fdp
T f

c i A dx f







  

− − −
= − −

− −
  (1.45) 

 

                        ( ) 1
1

1
1

m

dp
u f

i dx



= −  , (1.46)  

 

отримали вирази для розрахунку інтенсивності теплообміну, як при наявності 

повздовжнього градієнту температури,  ( )mdT x dx  ,так і без нього. 

 Для осцилюючого середовища, за умов ( ) 0mdT x dx = ,  
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2

2
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k f
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− 
. (1.47) 

Для випадку, коли ( ) 0mdT x dx  , 
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2 1
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 − −
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  (1.48) 

 

Данні, наведені на рис.1.29, свідчать, що в разі 1kLc  , pNu та TNu  

залежать від геометричних характеристик матриці, а інтенсивність 

теплообміну визначається термічним опором граничного шару, що цілком 

зрозуміло, вважаючи на малий розмір каналів.  

В регенераторах ТАТМ з циклом Стірлінгу використовуються матриці з 

розміром пор  30 – 60 мкм.  Отже, на основі наведеної інформації, можна 

бачити, що можливості вдосконалення ТАТМ за рахунок матеріалу та 
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геометричних параметрів  матриці обмежені  і визначаються  залежностями, 

які є функціями сталої ,kLc Lc . 

.

 

Рисунок  1.28 –  Залежність ефективності регенератору від:  

а - сталої Лютрека, kLc ,  б – пористості [85] 

 

Для ТАТМ з циклом Стірлінга найбільш доцільним є використання 

багатошарових сітчастих матриць, розміри пор яких визначаються згідно з 

рекомендаціями [57,85], за умов 1kLc  . В ТАТМ с циклом Брайтона 

можливо використання керамічних матриць, за умов 1kLc  . 

Огляд результатів дослідження теплообміну  в термоакустичних 

теплових машинах. Питання теплообміну в елементах енергетичного 

обладнання при наявності акустичних коливань присвячені роботи 

вітчизняних дослідників – Бузніка [86],  Баска Б.І. [87], Галіцейського Б.М. 

[88], Беляєва М.І. [89],  В.Є. Накорякова [90].  

 В ТАТМ маємо принципово іншу ситуацію, оскільки в резонаторі 

відсутній однонаправлений рух робочого середовища. Процеси теплообміну 

відбуваються виключно в умовах коливного руху теплоносія.   

Теплообмін в умовах акустичних коливань досліджувались такими 

вченими,  як –T. J. Hofler  [91],  G. Mozurkewich [ 92, 93], E.C. Nsofor [95, 96],  

R. S. Wakelandand R. M. Keolian  [ 96-98],  А.Piccolo [99 - 101],  Komhauser A.A. 

and Smith J.L.  [102,103], M. Wetzel [104],  Jaworski, A. [105].  
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В збірнику  праць [106],  Jaworski, представив найбільш значущі роботи, 

присвячені дослідженню особливостей теплообмінна в термоакустичних 

апаратах.    

В роботі [107] зроблена спроба узагальнити наявні данні результатів 

експериментальних досліджень (рис. 1.29). Автори прийшли к висновку, що  

результати різних дослідників наведені у вигляді крітеріальних залежностей,  

складні для  аналізу та використання, оскільки відсутній єдиний підхід до 

визначення характеристичних параметрів. Враховуючи це, ними 

запропоновано представлення експериментальних даних у вигляді залежності 

коефіцієнта теплообміну від частоти акустичних коливань. Аналізуючи 

результати, можна бачити, що коефіцієнти теплопередачи в умовах ТАТМ 

залежать від частоти акустичних коливань, робочого тиску в резонаторі та 

рівня акустичної потужності. Крім того, значний вплив мають тип 

теплообмінної поверхні та розміри каналів.  

В цьому випадку, продуктивним є підхід, запропонований в [85], який 

розглядає теплообмінники ТАТМ, як пористе тіло, тоді поверхню теплообміну 

характеризує стала kLc . Цей підхід є реалістичним для випадку компактних 

теплообмінних поверхонь (рис. 1.30). 

Авторами показано, що комплексне представлення сталої Нуссельту, як 

в роботах, та використання термов'язкісних функцій /k h kf r   та /h kf r  , 

дозволяють узагальнити данні  та врахувати особливості різних матриць.   

В більшості випадків, повздовжній розмір теплообмінників  суттєво 

менший, ніж довжина матриці, тому можна вважати температуру поверхні 

теплообмінників в повздовжньому напрямку постійною. Тоді, для розрахунків 

можна використовувати вирази, отримані для матриці, а особливості 

теплообмінної поверхні враховувати термов’язкісними функціями.  
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Рисунок 1.29 – Залежність коефіцієнта тепловіддачі від частоти акустичних 

коливань при різних тисках в резонаторі [107]  

( )
2
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k
hex k h

k

f
i Lc k r

f


 
=  

− 
 (1.49) 

 
Рисунок 1.30 – Залежність ( ),p T kNu Nu F Lc= для різних матриць [85] 

TNu pNu
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Для випадків, коли 1kLc  , на інтенсивність теплообміну починають 

суттєво впливати гідродинамічні факторі, що дає змогу запровадити методи 

інтенсифікації теплообміну та, завдяки цьому, підвищити ефективність 

ТАТМ.  Таким чином, запровадження моделей оптимізаційної термодинаміки 

та комплексного представлення залежностей, що відображають  інтенсивність 

теплообміну, дозволяють побудувати модель процесів енергетичного обміну в 

ТАТМ. Однак, можна стверджувати, що гідродинамічні процеси в 

теплообмінниках мають суттєві відмінності від процесів в матрицях.  На 

поточний момент бракує даних відносно теплообміну безпосередньо в умовах 

діючих ТАТМ. Високій рівень акустичного тиску та пульсації швидкості та 

температури  в робочому тілі викликають дуже складні явища, які 

малодосліджені.  

Способи перетворення акустичної енергії в механічну роботу. 

Термоакустичні двигуни здійснюють пряме перетворення теплоти в акустичну 

енергію у вигляді коливань робочого середовища. Подальше перетворення 

акустичної енергії в механічну роботу, або електричну енергію, можливо за 

рахунок  різних за принципом дії перетворювачів, дані наведені в табл. 1.8 та 

рис. 1.31.  

 

Рисунок 1.31 – Перетворювачі акустичної енергії в термоакустиці 
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Електродинамічні перетворювачі є найбільш поширеними в дослідних 

термоакустичних системах  [108 – 110]. Ці пристрої працюють за рахунок 

пульсацій акустичного тиску, які призводять до коливань рухомих елементів  

перетворювача.  

Таблиця 1.8. Перетворювачі акустичної енергії  

 

П’єзомеханічні 

перетворювачі 

Електродинамічні 

перетворювачі 

Імпульсні турбіни 

двонаправленої дії 

 

 

 

 

 

Рухомий магніт 

(поршень) 

 

 

Рухомий дифузор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потужність 10-1 – 2 Вт 

к.к.д. 0.4 – 0.5, питома 

потужність 0,1 – 1 Вт / кг 

[67, 111 - 115] 

 

Потужність 10-1 – 3 

кВт, к.к.д. 0.65 – 0.85; 

питома потужність  

35 – 100 Вт / кг [109, 

110] 

Потужність 10-1 – 103 

кВт, к.к.д. 0.65 – 0.75 

питома потужність  

4 – 6 кВт /кг [116] 
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В проекті [67] для підвищення агрегатної потужності  окремі 

п’єзоелементі поєднувались у багатошарові касети. Випробування показали, 

що такі касетні збірки є ненадійними та не придатні для практичного 

використання.  

Турбінні перетворювачі. Принципово іншим типом перетворювача для 

ТАД є імпульсні турбіни двонаправленої дії, які здатні ефективно 

перетворювати кінетичну енергію коливного руху робочого середовища в 

обертальний рух турбіни. В разі поєднання ІДТ з генераторам електричного 

струму, отримаємо термоакустичний турбінний двигун  (ТАТД).   

Використання ТАТД в складі систем енергозбереження дає можливість 

отримати нові технічні рішення для утилізації низькотемпературних теплових 

викидів різних енергетичних установок, в тому разі суднових. Суттєвою 

перевагою таких турбогенераторів є можливість отримати різну агрегатну 

потужність, у межах від декількох кВт до 1 мВт, або вищою.  

Турбіни двонаправленої дії використовуються в відновлювальній 

енергетиці в складі хвильових електростанцій з осцилюючими повітряними 

колонами, так звані  - OWC (Oscillating Water Column).  

В цих установках коливання повітряного стовпа забезпечують роботу 

турбін двонаправленої дії, таких, як турбіни Уєлса та імпульсні двонаправлені 

турбіни [117 – 120].   

OWC установки являють собою відкриті системи, які працюють при 

атмосферному тиску. Амплітуда коливного руху повітря в проточні частині 

OWC сягає декількох метрів. При цьому, частота коливань середовища 

визначається частотою океанських хвиль, і, за звичай, не перевищує  

0.2 – 1 Гц.   

В ТАД  ситуація суттєво відрізняється, перш за все – це замкнуті 

системи, в яких тиск робочого середовища може сягати 0.3 – 3.0 МПа, крім 

того, частота коливань, частіш за все, становить 50 – 150 Гц, відповідно – 

амплітуда коливного руху значно менша (рис. 1.32).   
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.   

Рис. 1.32 Амплітуда коливного руху середовища в залежності  

від частоти хвилі [122] 

 

Для ТАТД доцільним є використання імпульсних двонаправлених 

турбін, які на відмінність від турбін Уєлса не потребують попередньої 

розкрутки [122–124].  

Детальний аналіз характеристик перетворювачів акустичної енергії в 

механічну роботу представлено в роботах [125,126]. Оскільки гідродинамічні 

процеси в  проточних каналах OWC систем мають суттєві відмінності від 

процесів в резонаторах ТАД, доцільним буде проведення комплексу 

досліджень для пошуку найбільш раціональних конструктивних рішень.  

Резонатори термоакустичній теплових машин. Резонатор, це 

основний конструктивний елемент ТАТМ, який визначає особливості 

конкретного ТА апарата – термодинамічний цикл та робочу частоту. 

Резонатор має бути герметичним та забезпечити  роботу ТАТМ при різних 

значеннях тиску робочого середовища (рис. 1.33).  

В ТАТМ з лінійними резонаторами, рис.1.33а, реалізується 

термодинамічний цикл Брайтона. В цьому випадку в резонаторі присутній 

режим  стоячої хвилі, довжина резонатора становить ½ довжини акустичної 

хвилі.  
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Кільцеві та петельні резонатори, рис.1.33 б та рис. 1.33 с, дають 

можливість організувати в межах матриці термодинамічний цикл, подібний до 

циклу Стірлінга, що забезпечує досягнення к.к.д. на рівні 0,42 – 0,46 від к.к.д. 

циклу Карно [56]. На поточній момент для термоакустичних систем утилізації 

 

а 

                 б 

 
                                                                                                         в 

Рисунок 1.33 – Резонатори ТАТМ: а – лінійний резонатор [59]; б – 

петельний резонатор [115]; в – петельні резонатори низькотемпературних 

ТАТМ [127 – 129] 
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низькотемпературних викидів найбільш доцільним є використання в ТАД  

каскадних резонаторів, які запропонував  K. De Blok [129]. Каскадна 

конструкція ТАД забезпечує роботу ТАД з мінімальною різницею температур. 

 

1.6 Обґрунтування мети і постановка завдань досліджень 
 

 Проблема забезпечення потреб суспільства в енергії в максимально 

ефективний спосіб при раціональному використовуванню паливних 

енергетичних ресурсів зберігає свою актуальність довгий час. У відповідності 

до цього постійно вдосконалюються технології продукування енергії, її 

перетворення та енергозаощадження. Запроваджені певні критерії оцінки 

ефективності енергетичних технологій та їх впливу на довкілля.  

Зокрема, в судноплавстві введені в дію вимоги IMO, які регламентують 

склад викидів суднових двигунів СЕУ, встановлюючи обмеження щодо 

викиду  так званих парникових газів – GHG, таких, як CO2  та інших 

шкідливих для довкілля CO, NOX. Для вирішення цієї задачі в СЕУ 

застосовують нові економічні двигуни, здійснюють перехід на 

низьковуглецеві палива, скраплені гази – LNG, LPG. В перспективі 

розглядається можливість застосування безвуглецевих (carbon free) палив, 

таких, як скраплений амоній – NH3 або водень.  

В результаті вдосконалення суднових ДВЗ, особливо малообертових, 

маємо стійку тенденцію до зменшення температурного рівню теплових 

викидів СЕУ. В разі  роботі СЕУ на скраплених пальних постає питання 

раціонального використання їх кріогенного потенціалу. 

  Існуючи технології енергозбереження в більшості орієнтовані на 

використовування теплових викидів високого потенціалу, тому, в таких 

умовах їх застосування стає  недоцільним.  В судновій енергетиці задача 

створення ефективних систем енергозаощадження ускладняється жорсткими 

масо–габаритними обмеженнями.  
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Існує принципова можливість вирішення цих питань шляхом 

застосування в СЕУ термоакустичних систем утилізації потенціалу теплових 

викидів. На поточний момент розроблені теоретичні моделі термоакустичних 

теплових машин, створені зразки дослідних термоакустичних апаратів та 

систем енергозбереження  на їх основі.   

  Аналіз характеристик сучасних енергозаощаджуючіх термоакустичних 

систем та особливостей процесів енергоперетворення в термоакустичних 

апаратах показав низку чинників, які заважають впровадженню таких систем 

на практиці, а саме : 

- низька питома потужність термоакустичних апаратів; 

- втрати ефективності, які пов’язані з незворотними процесами 

теплообміну в термоакустичних перетвореннях; 

- складність безпосереднього отримання механічної енергії; 

- брак схемних рішень для енергетичних установок різних за потужністю 

та призначенню. 

Науково-прикладна проблема, яка вирішується в дисертації – 

підвищення ефективності використання  вторинних енергетичних ресурсів та 

зменшення викидів токсичних компонентів відпрацьованих газів шляхом 

раціональної організації перетворення енергії в термоакустичних системах 

утилізації низькопотенційної теплоти енергетичних установок. 

Мета дослідження – вдосконалення суднових енергетичних установок 

шляхом утилізації низькопотенційних теплових викидів термоакустичними 

технологіями та створення на їх основі обладнання екологічних систем 

енергозбереження.  

Задачі наукового дослідження  

1. Визначення кількісних та якісних показників резервів 

низькопотенційних теплових викидів суднових енергетичних установок, 

придатних для утилізації.  
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2. Аналіз сучасного стану та наявних тенденцій розвитку технологій 

утилізації скидної низькопотенційної  теплоти енергетичних установок та 

інших джерел.  

3. Обґрунтування доцільності використання термоакустичних технологій 

для утилізації низькопотенційних теплових викидів суднових енергетичних 

установок. 

4. Дослідження процесів енергообміну при термоакустичної утилізації 

низькопотенційної теплоти з урахуванням впливу неоднорідності розподілу 

температур на поверхні теплообміну на їх ефективність. 

5. Визначення особливостей коливального руху газу на процеси в 

імпульсних двонаправлених турбінах і елементах термоакустичного двигуна 

та їх вплив при перетворюванні  акустичної енергії в механічну роботу. 

6. Встановлення закономірностей процесів енергоперетворення в 

термоакустичних двигунах та їх елементах для забезпечення максимальної 

ефективності термоакустичної утилізації теплоти з потенціалом 110 – 530 К. 

7. Математичне моделювання процесів перетворення скидної енергії 

суднової енергетичної установки термоакустичними технологіями, як 

послідовного процесу в системі «суднова енергетична установка – теплові  

викиди – термоакустичний двигун –  довкілля».  

8. Обґрунтування енергозаощаджуючіх конструктивних і схемних рішень 

термоакустичних систем утилізації скидної енергії суднової енергетичної 

установки для отримання додаткової механічної роботи або електроенергії. 

9. Визначення ефективності застосування термоакустичних систем 

утилізації низькопотенційної скидної теплоти в судновій енергетиці, розробка 

рекомендацій щодо перспективних напрямів використання цих технологій в 

промисловості, відновлювальній енергетиці і кліматичних системах. 
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Висновки за першим розділом 
 

1. Аналіз структури енергоспоживання сучасного суспільства показав, що 

існує потреба в ефективних технологіях, здатних продукувати механічну 

роботу та електричну енергію за рахунок використання низькотемпературних 

теплових викидів на морському транспорті, так як в судновій енергетиці 

втрачається 70…80 відсотків обсягів низькотемпературних теплових викидів, 

оскільки їх утилізація з допомогою існуючих технологій енергозбереження 

технологічно складна або економічно недоцільна. 

2. Діючи обмеження IMO вимагають скорочення емісії шкідливих для 

довкілля викидів шляхом зменшення коефіцієнта енергоефективності суден в 

2020, 2030 і 2050 роках відповідно на 3%, 13% та 30%, що зумовлює 

необхідність створення та впровадження на суднах принципово нових 

технічних рішень, спрямованих на зниження споживання вуглецевих палив та 

утилізацію скидної теплоти.  

3. Розгляд сучасного стану термоакустичних технологій показав 

відсутність необхідних знань для створення ефективних термоакустичних 

систем енергозбереження, придатних для утилізації низькотемпературних 

теплових викидів суднової енергетичних установок та суднового обладнання. 

4. За результатами першого розділу сформульовані задачі досліджень 

спрямовані на створення ефективних суднових термоакустичних систем 

енергозбереження.  

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в [44,48,73,122,188]. 
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РОЗДІЛ 2  

Синтез термоакустичної системи використання теплових викидів 

суднових енергетичних установок та методи досліджень 

 

2.1 Енергетичні установки  з термоакустичною системою використання 

теплових викидів 

 

Виходячи з проведеного аналізу параметрів сучасних ЕУ, в тому разі і 

суднових, можна бачити загальну тенденцію до зменшення їх температурного 

потенціалу, що особливо характерно для суднових двопаливних МОД. За 

таких умов, застосування відомих типів теплоутилізаційних установок, 

побудованих на класичному циклі Ренкіна, стає недоцільним. Отже, для 

сьогодення існує велика потреба в створенні принципово нових суднових 

енергогенеруючих технологій використовування теплових викидів низького 

температурного потенціалу.  

Можливості застосовування конкретних технологій енергозбереження 

залежать від потенціалу наявних скидних теплоносіїв та їх об’ємів. 

Температурний рівень цих теплоносіїв визначається типом двигунів СЕУ, він 

залежить також від режиму навантаження, типу палива, параметрів 

зовнішнього середовища.  

Як було показано раніше, термоакустичні технології можуть стати в 

нагоді для вирішення цієї задачі. Враховуючі це, була запропонована 

універсальна схема енергетичної установки, яка передбачає використання 

термоакустичної системи для утилізації низькотемпературних теплових 

викидів, в тому разі кріогенних [48].  

Схема ЕУ установки з термоакустичною системою використовування 

скидної теплоти наведена на (рис.2.1).   Зрозуміло, що подібна термоакустична 

система використання теплоти низького потенціалу  може бути використана   

в судновій енергетиці, промисловості, відновлювальній енергетиці, 

комунальному господарстві, кліматичних системах.   
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2.2 Формалізація програми досліджень 
    

Результатом дисертаційних досліджень мають бути науково-технічні 

основи створення термоакустичних систем енергозбереження, здатних 

ефективно перетворювати скидну низькопотенційну теплову енергію СЕУ в 

механічну роботу, або в електричну енергію. В даному випадку, 

термоакустичні системи розглядаються, як складовий елемент СЕУ, який 

забезпечує підвищення ефективності СЕУ, зменшення споживання палива та 

зниження емісії шкідливих для довкілля речовин. 

Розроблену суднову термоакустичну систему доцільно розглядати, як 

багаторівневу структуру, що складається з кількох взаємопов’язаних 

підсистем, кожна з яких виконує свої функції і впливає на ефективність всієї 

ЕУ судна.  Практична реалізація такої СЕУ з термоакустичною системою 

енергозбереження можлива за умов вирішення низки науково-прикладних  

питань, які були окреслені вище.   

Складність СЕУ та відмінність в механізмах теплофізичних процесів 

енергоперетворення між елементами термоакустичної установки та базовим 

обладнанням  СЕУ потребує побудови відповідної математичної моделі,  

проведення низки експериментальних досліджень з використанням методів 

числового та фізичного моделювання.  

З огляду на складну структуру суднової енергетичної установки 

(рис.2.1), планування наукових досліджень здійснювалося з використанням 

принципів системного аналізу [130], що дало можливість розробити 

технологічну схему досліджень (Додаток А), структура якої  наведена на рис. 

2.2.   

Розроблена програма дисертаційного дослідження  дозволила розв'язати 

наявні задачі в найбільш раціональний спосіб, отримати нові знання відносно 

процесів, які визначають ефективність застосування  термоакустичних систем 

енергозбереження. 
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Рисунок 2.2 – Структура технологічної схеми досліджень (Додаток А) 
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Математичне моделювання  виконувалось з допомогою створеної  

багаторівневої математичної моделі СЕУ, в якій теплові двигуни 

розглядаються, як джерела скидної теплоти, а термоакустична система 

енергозбереження забезпечує утилізацію цих викидів та продукування 

механічної роботи або додаткової електричної енергії, що сприяє зменшенню 

споживання пального.  

СЕУ формалізована у формі математичної моделі макрорівня, яка 

побудована на базі балансових рівнянь збереження маси та енергії.  

Математична модель ТАД відтворює процеси енергообміну між 

зовнішньою підсистемою – джерелами теплової енергії, ТАД та його 

елементами, дозволяє дослідити вплив різних чинників на ефективність 

термоакустичних перетворень, в тому разі чинників мікрорівня.  

Експериментальні дослідження забезпечують можливість отримання 

нових знать відносно процесів, які мають місце в елементах ТАД та ТАТМ. 

Суттєву складність для фізичних експериментів зумовлює залежність 

теплофізичних параметрів робочого середовища від частоти акустичної хвилі. 

Таким чином, експериментальні установки  потребують наявності 

швидкодіючої контрольно-вимірювальної системи, яка має забезпечити 

вимірювання, регістрацію та послідуючу обробку дослідної інформації. 

Задачі досліджень: 

- виявлення особливостей процесів енергоперетворення в 

термоакустичних теплових машинах та їх елементах, турбінах двонаправленої 

дії та отримання закономірностей, відтворюючих ці процеси;  

- проведення CFD моделювання тепло та гідродинамічних процесів в 

термоакустичних апаратах на режимах виникнення термоакустичних явищ; 

- дослідження особливостей гідродинамічних процесів в решітці  турбін 

двонаправленої дії та резонаторах ТАТГ,  в умовах коливного руху робочого 

середовища.  
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Проведення експериментальних досліджень потребує наявності  

відповідного матеріальне забезпечення, яке  має дати можливість вирішити 

поставлені задачі, що потребує:  

- розробки та виготовлення дослідних стендів, діючих моделей 

низькотемпературних термоакустичних двигунів та їх елементів, моделей 

турбін двонаправленої дії; 

- модернізації комп’ютерної контрольно вимірювальної системи, та 

програмного забезпечення для проведення експериментальних досліджень в 

термоакустичних теплових машинах, комплектацію КВС датчиками, 

придатними для вимірювання теплофізичних величин в умовах акустичних 

пульсацій; 

- створення програми проведення експериментальних досліджень 

теплофізичних процесів в термоакустичних системах та методів аналізу 

експериментальної інформації та форми представлення результатів. 

Методологічне забезпечення експериментальних досліджень.  

Програмою експериментальних досліджень передбачено проведення фізичних 

експериментів з використанням експериментальних зразків ТАД, ІДТ та 

комп’ютерної контрольно-вимірювальної системи. Обчислювальні 

експерименти проводились з використанням відповідних CFD пакетів. Данні, 

отримані в фізичних експериментах, використовувались при заданні 

граничних умов в CFD моделях. 

Впровадження термоакустичних систем енергозбереження в 

судновій енергетиці, промисловості, кліматичних системах: 

- розробка рекомендацій щодо створення термоакустичних систем 

утилізації теплових  викидів ЕУ, з потенціалом  110 – 530 К;  

- обґрунтування схемних  рішень термоакустичних систем утилізації 

низькопотенційної скидної теплоти СЕУ для отримання додаткової механічної 

роботи або електроенергії; 
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- розробка  системи моніторингу та оптимізаційного керування ЕУ з 

теплоутилізаційними термоакустичними системами; 

- визначення за результатами впровадження рівня підвищення 

ефективності ЕУ утилізацією низькопотенційної теплоти енергогенеруючими 

термоакустичними системами в судновій енергетиці, промисловості. 

 

2.3 Математична модель суднової енергетичної установки з 

термоакустичною системою енергозбереження 

 

Математична модель ЕУ с термоакустичною системою 

енергозбереження (рис.2.1) синтезована в максимально повній постановці, не 

звужуючи її межами окремих типів ЕУ. В цій системи утилізації теплових 

викидів передбачається використання термоакустичного турбогенератора 

(ТАТГ) , до складу якого входять ТАТД та електрогенератор, з приводом від 

імпульсної двонаправленної турбіни [44,48]. В загальному випадку в 

термоакустичній системі можуть бути використані інші типи навантаження, 

такі, як лінійні електродинамічні генератори, п’єзогенератори, або 

термоакустичні машини зворотної дії  – термоакустичні рефрижератори. 

Розроблена модель суднової термоакустичної системи  

енергозбереження відтворює структуру СЕУ та функціональні зв’язки 

комплексу: «ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ – ТЕРМОАКУСТИЧНИЙ ДВИГУН – 

НАВАНТАЖЕННЯ» і складається з трьох взаємно пов’язаних підсистем : 

- підсистема високого потенціалу – джерела скидної теплової енергії,  

теплові двигуни (суднові), виробничі процеси, то що; 

- підсистема ТАТМ, в даному випадку це ТАД, навантаженням якого е 

електрогенератор з приводом від ІДТ; 

- підсистема низького потенціалу (стік теплової енергії) – довкілля або 

робочі речовини, з температурами, нижчими за температуру оточуючого 

середовища (кріогенні скраплені палива  – H2, LNG, LPG, NH3), тощо.   
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При створені математичної моделі ЕУ були прийняти припущення, а 

саме:  

- ТАД працює за рахунок різниці в температурі між джерелами теплової 

енергії високого та низького потенціалу; 

- джерелом енергії високого потенціалу є теплові викиди СЕУ, теплових 

двигунів або виробничих процесів, які існують у вигляді окремих 

матеріальних потоків різного температурного потенціалу;  

- зовнішні джерела низького потенціалу можуть мати температуру 

довкілля, або нижчу;  

- джерела енергії високого потенціалу – окремі ТД, двигуни та системи 

СЕУ, різні технологічні процеси, не пов’язані термодинамічними циклами з 

ТАД;  

- енергообмін між ТАД та джерелами теплової енергії здійснюється за 

рахунок окремих проміжних систем з транспортними теплоносіями; 

- навантаженням ТАД можуть бути енергогенеруючі агрегати, або ТАТМ 

зворотної дії. 

Потужність суднової енергетичної установки залежить від режиму 

експлуатації, працюючого обладнання та параметрів оточуючого середовища, 

і може бути представлена у вигляді суми 

 

      реж Ne NeСЕУ ГД СЕС
реж режNe = +     (2.1) 

 

В процесі роботи СЕУ продукує теплові викиди - 
i
jQ  у вигляді окремих 

матеріальних потоків різного температурного потенціалу, частина цих викидів 

може бути утилізована термоакустичною системою енергозбереження.   

Теплова схема СЕУ конкретного  судна  дозволяє організувати потоки 

скидної теплоти у найбільш раціональний спосіб, як для забезпечення потреб 

судна, так і для ефективної роботи суднової термоакустичної системи 

енергозбереження.  
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Застосування термоакустичних технологій дозволяє з допомогою  

одного, або декількох ТАД, утилізувати теплові викиді різних джерел та з 

різною температурою,– 
ДTA

i inQ , і отримати додаткову потужність, яку 

продукують термоакустичні турбогенератори 

     

 реж
ТАТГ ТАТГ

i реж

i

Ne Ne =     (2.2) 

 

В першому наближенні, потужність окремого термоакустичного 

турбогенератора можна оцінити, виходячи з екзегетичного потенціалу 

наявних теплових викидів, та експертно визначених параметрів ТАТД, а саме   

 

     
j,TAДTATГ j ТАД

iin carnot і ІДТ генNe Q    =     ,   (2.3) 

 

де  i  - елемент СЕУ, що розглядається,  j - теплоносій ВЕР;   

ДjTA
i inQ  – об’єм теплових викидів утилізованих термоакустичною системою; 

ТАД
і – «індикаторний» к.к.д термоакустичного двигуна, залежить від 

термодинамічного циклу – є об’єктом проектування та оптимізації [56]; 

j
C  – к.к.д. Карно, розраховується для конкретного теплового потока;  

ІДТ  –  к.к.д перетворювача акустичної енергії в механічну роботу, в даному 

випадку для ІДТ, к.к.д. може бути в межах 0,6 – 0,75 [121,124]; 

ген  – к.к.д. електричного генератора. 

Враховуючи, що 
ТАД
e  – ефективний к.к.д. ТАД залежить від 

термодинамічного циклу конкретного термоакустичного двигуна,  можемо 

записати, що  

 jТАД ТАД
e іC  =      (2.4) 
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Тоді сумарна потужність СЕУ (2.1), з урахуванням термоакустичної 

системи енергозбереження,  буде становити 

( )реж , ,Ne Ne Ne Ne Ne
n

СЕУ ГД СЕС ГД ДГ ТATГ
реж реж реж i реж i реж

i

Ne = + = + + ,   (2.5) 

при цьому потужність суднової електростанції (СЕС), до складу якої входять 

штатні ДГ та термоакустичні турбогенератори, визначається (ТАТГ),  як: 

 

 ( )реж , ,Ne Ne
n

СЕC ДГ ТATГ
i реж i реж

i

Ne = +                                          (2.6) 

Математична модель енергетичної установки з утилізацією теплоти 

термоакустичною теплової машиною представлена сукупністю: балансової 

моделі енергетичної установки, лінійної моделлю термоакустики,  

термодинамічною моделлю термоакустичного двигуна. 

Згідно з прийнятими умовами, СЕУ може бути представлена системою 

балансових рівнянь, які відображають енергетичні та матеріальні потоки 

скидних теплоносіїв СЕУ на різних експлуатаційних режимах [44,48,132, 133]. 

Балансові рівняння математичної моделі враховують теплофізичні 

параметри теплоносіїв підсистем високого та низького потенціалу, режими 

навантаження СЕУ та суднових двигунів, параметри зовнішнього середовища. 

Ці рівняння можуть бути завдані у вигляді у табличному вигляді, або як 

апроксимаційні залежності.  

В загальному вигляді система балансових рівнянь – потоків енергії, 

маси, екзергії – може бути записана, як: 

 

 

( )

( )

( )

реж

( ), ,...

( ), ,...

Ne Ne Ne

1

j
i ЕУ amb

j
i ЕУ amb

СЕУ ГД СЕС ТАТГ
реж реж реж

j j j
i i L H

T F Ne reg T

G F Ne reg T

Ne

Ex Q T T

 =

 =

  = + +  


= −


 ,    (2.7) 
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де – ( )ЕУNe reg  - ефективна потужність на різних експлуатаційних режимах;   

LT  - нижча температура циклу – температура довкілля, або іншого теплоносія. 

 Балансова математична модель суднової енергетичної установки 

описана рівнями, які встановлюють зв’язок теплофізичних параметрів 

матеріальних потоків теплових викидів від потужності двигунів: 

• температур скидних газів двигунів СЕУ, надувного повітря, речовин 

системи охолодження і мащення  СЕУ (рід.), інших матеріальних потоків; 

 

, ( )ГД gas ГД
реж режT f Ne=   ,  

, ( )ДГ gas ДГ
реж режT f Ne= ,  ( )ТГc ТГ

реж режT f Ne=                   (2.8)  

• витрат матеріальних потоків – повітря, відходячих газів, робочих 

речовин системи охолодження і мащення  СЕУ (рід.), палив; 

 

( )( )
, , , ,G ( ), G ( ), G ( )ДГ gasГД gas ГД ГД ТГ ТГ

реж реж i реж i реж i реж i режf Ne f Ne f Ne= = =− −                  

  (2.9) 

          
,G ( )ГД рід ГД

реж режf Ne= , , ,G ( )ДГ ГД
i реж i режf Ne= .                                          (2.10)  

Потужність головного двигуна СЕУ визначається, як 

режГД
реж

Ne
(Ne , % ,

N
.

e
. , ,

ГД
j j jГД

SMCR amb amb ambГД
SMCR

Ne f SMCR Speed T P  =
 

 , (2.11) 

при заданих параметрах довкілля 

 j=1,2,3 1 , 2 , 3 ._ _ _ISO Tropic Spec− − − . 

Умови однозначності для конкретної СЕУ залежать від її складу і  

задаються в залежності  від:  

• потужності суднового обладнання, яке продукує теплові викиди, це 

головні та допоміжні двигуни, парогенератори, технологічне обладнання, 

тощо; 

• режимів навантаження СЕУ; 
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• параметрів оточуючого середовища – (ISO, Tropic, Spec.). 

В  розробленій системі енергозбереження передбачено використання 

термоакустичного турбогенератора – ТАТГ, до складу якого входить ТАТД, 

поєднаний з електрогенератором.  

ТАТГ має забезпечити перетворення енергії теплових викидів 

( , ,...)j j j
i i iQ f T G=  в електричну енергію – 

ТАТГ
iNe , здійснивши послідовні 

процеси трансформації енергії  

2 2( , ,...)
j j j ТАТД ТАТГ

i i iQ f T G H E Ne Ne
• •

=      .   (2.12) 

Блок теплообмінників (рис. 2.3), в якому відбуваються перетворення 

теплової енергії в акустичну, це єдиний елемент ТАД, який взаємодіє з 

зовнішніми джерелами енергії.  

   а 

 

б 

Рисунок 2.3 – Теплообмінний вузол термоакустичного апарата та його 

складові елементи:  а – конструкція; б – схема блоку теплообмінників 

ТАТМ; енергетичні потоки в теплообмінному блоці [ 131,132,133]  
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Вочевидь, що нагрівач ТАД має забезпечити підведення до матриці та 

робочого тіла теплоти в кількості, достатньої для продукування потрібної 

акустичної потужності.    

Використовуючи балансову модель СЕУ (2.7), та положення лінійної 

теорії термоакустики Ротта – Свіфта, можна визначити характеристики та 

конструктивні особливості конкретного ТАД.  

Знаючи об’єми скидних теплових ресурсів та їх теплофізичні параметри, 

можна обчислити основні характеристики ТАД з допомого виразів  (2.13) та 

(2.14),  попередньо задавши основні конструктивні параметри ТАД,  а саме : 

– термодинамічний цикл та робочу частоту ТАД; 

– робоче тіло ТАД; 

– робочий тиск в резонаторі; 

– тип матриці, її геометричні та теплофізичні характеристики.  

Для  ТАД, що працюють за циклом Брайтона, згідно з рекомендаціями  [56], 

доцільно використати залежності (2.13):  
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     (2.13) 

В разі використання в ТАД циклу Стірлінга,  вживаємо  залежності (2.14): 
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де:   -   – масштабний фактор;   

 
2

2
0 0

1
2

v v

y y

 
 = − + , (2.15) 

критичний температурній градієнт;  

 

 1
crit

m p S

p
T

c u




 = , (2.16) 

нормалізований градієнт температури 

 

 
( )

m

crit

T

T


 =


. (2.17) 

Параметри, які входять в системи рівнянь  (2.13) та  (2.14), мають бути 

визначені в ході попереднього проектування.   

DeltaEC. Детальний розрахунок ТАД, та визначення характеристик 

акустичного середовища здійснюється при допомозі програми Delta EC [134]. 

Цей програмній комплекс, з відкритим кодом, дозволяє провести необхідні 

розрахунки та дослідити вплив конструктивних, та інших факторів на 

ефективність ТАТМ, визначити закономірності розподілу акустичної енергії в 

резонаторі конкретного апарата .  

DeltaEC використовує аналітичні рішення для структурних елементів 

конкретного ТАТМ. Програма інтегрує термоакустичну апроксимацію 

хвильового рівняння Ротта (2.18), використовуючи задані локальні значення 

параметрів, таких, як площі перетину резонатора та матриці, їх периметри, 

відповідні начальні та граничні умови, та відповідні граничні умови [56],  

яке представлено у вигляді системи з двох рівнянь:   
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Для сегментів резонатора ТАТМ – труби і конуси, які не є теплообмінниками 

або активними навантаженнями, задаються прості граничні умови 

 

dTm/dx=0,  та   d�̇�𝑡𝑜𝑡/dx=0. 

Повний потік потужності �̇�𝑡𝑜𝑡 через сегмент матриці не залежить від x, 

тому що допускається, що бічні стінки жорсткі і термоізольовані.  

Потік теплової енергії вздовж матриці забезпечують теплообмінники, цей 

потік, відповідно до прийнятої моделі  – �̇�𝑡𝑜𝑡 , змінюється залежно від теплоти: 

 

    totdH
q

dx
= ,         (2.20)  

де �̇� – це теплота,  на одиницю довжини в теплообміннику. 

Для стекових сегментів – матриці – використовуються більш складні 

диференціальні рівняння для Tm(x), отримані з рівняння енергії Рота, за умов   
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Алгоритм програмного комплекса Delta EC реалізує покрокове 

інтегрування по довжині сегментів ТАТМ системи рівнянь – моменту, 

щільності та енергії  (2.22). 

В DeltaEC використовується процедура DNSQ, яка є частиною  загальної 

математичної бібліотеки SLATEC. В програмі реалізований алгоритм 

модифікованого гібридного методу Пауелла. Бібліотека  у вільному доступі в 

репозитарії програмного забезпечення http://www.netlib.org [135].  
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(2.22) 

 

Ця система рівнянь може бути розв’язана за умов задання чотирьох 

граничних умов, для кожного з елементів ТАТМ.   В результаті інтегрування 

системи (2.22), отримаємо рішення відносно параметрів акустичної хвилі: 

𝑝1(𝑥),  𝑈1(𝑥),  𝑇𝑚(𝑥) і �̇�𝑡𝑜𝑡(𝑥).  

На рис. 2.4 показаний приклад розрахунку параметрів акустичного 

середовища в ТАД системи утилізації теплових викидів СЕУ з допомогою 

програми DeltaEC. 

 

 

 

http://www.netlib.org/
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2.4 Дослідження процесів енергообміну в низькотемпературних ТАД  

 

ТАД систем енергозбереження зв’язані з зовнішніми джерелами енергії 

з допомогою проміжних систем, в яких циркулюють проміжні теплоносії. 

Згідно з [56], термоакустичні перетворення відбуваються в теплообмінному 

вузлі ТАД,  де частина повного потоку енергії – 2H
•

, для даного випадку 

теплова енергія – 
TAД
inQ , трансформується в механічну енергію у вигляді 

потужних акустичних коливань – 2E
•

 (рис. 2.5).  В цих рекуператорах проміжні 

теплоносії  – термоолії, вода, антифризи  циркулюють всередині трубок, а газ 

– робоче середовище ТАД – здійснює коливний рух в поперековому напрямку 

з зовні[ 56, 133,134]. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Теплообмінний вузол термоакустичного апарату [48,136] 

 

 

Теплообмінний вузол складається з теплообмінників – нагрівача, 

охолоджувача та розташованої між ними пористої матриці. В таких системах 

використовують трубчато-реберні рекуперативні теплообмінники типу 

«рідина-газ» з перехресним рухом робочих середовищ.  
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Як можна бачити, на рис. 2.6, рекуперативні теплообмінники 

низькотемпературних ТАД мають велику фронтальну поверхню та малий 

повздовжній розмір.  

 

       а      

                                      

б 

Рисунок 2.6 – Рекуперативні теплообмінники термоакустичних двигунів: 

а – загальний вигляд [70 –72]; б – розподіл температур теплоносіїв в 

перехресно-поточних теплообмінниках [138-140] 

 

Цей розмір, згідно з рекомендаціями [56,132,141], не має перевищувати  

подвійну амплітуду коливного руху робочого середовища –2   (рис. 2.7). 

 

 
( ) ( )0.05 0.1 0.05 0.1

2

m mP P

C f RT


   

− −
 =       (2.23) 

Відомо, що теплообмінники з перехресним рухом теплоносіїв формують 

на виході неоднорідне поле температур в кожному з теплоносіїв (рис. 2.6). 
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В даному випадку, цей фактор має велике значення, оскільки по газовій 

стороні ці теплообмінники забезпечують підвід теплової енергії до робочого 

тіла та матриці ТАД.  

  

Рисунок 2.7 – Подвійна амплітуда коливного руху в залежності від робочої 

частоти при різних тисках, температура 298 К, гелій  

  

Згідно з MRS 2 HCH Q
• •

= , та 
FTT MRS
TAD TADE E=  з урахуванням положень FTT (Finite 

Time Thermodinamic), можемо показати пряму залежність потужності ТАД від 

термічного опіру нагрівача, тим самим встановивши безпосередній зв’язок 

між інтенсивністю теплообміну з робочими характеристиками ТАТМ. 
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  (2.24)    

    

Аналіз впливу неоднорідності температури поверхні теплообмінників на 

процеси перетворень в ТАД.  

Згідно з лінійною моделлю термоакустики, потужність ТАД залежить від 

кількості теплоти, яку нагрівач здатен підвести до робочого тіла та матриці та 
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інтенсивності процесів термоакустичних перетворень [48,56,146]. В ТАД 

найбільш доцільним є використання теплообмінників з плоскими ореберними 

трубками. Відомо, що термічний опір таких теплообмінників можна визначити 

подібно до термічного опіру плоскої стінки, враховуючи наявність оребрення.  

Основні рівняння, які формалізують ці процеси, узагальнює система 

рівнянь (2.25) 
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 (2.25) 

Згідно з лінійною моделлю термоакустики, осереднена за часом зміна 

акустичної потужності   2dE  на елементі каналу dx  може бути виражена в 

комплексній формі, як   

 2 1 1
1 1

1
Re

2

dE dp dU
U p

dx dx dx

 
= + 

 
 , (2.26) 

де 1U  та 1p  – комплексно спряжені параметри.  

Як показано в [56], в елементі матриці ТАД довжиною dx, за наявністю 

повздовжнього температурного градієнту – mdT dx , та присутності  в 

робочому середовищі акустичних коливань, генерується додаткова акустична 

енергія, яку позначимо, як : 

                        
2 2

1 1 1 1

1 1
Re

2 2 2

reg

k

dE r
U p gp U

dx r

= − − +  ,      (2.27) 
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де r  – в’язкісна складова акустичного опору;  
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m v
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 −
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−
 (2.28) 

kr  – терморелаксаційна складова акустичного опору;   

 
Im[ ]1 1 k

k m

A f
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−−
=   (2.29) 

1p – акустичний тиск; 1U  – об’ємна швидкість;  g – коефіцієнт «підсилювання» 

перетворення акустичної енергії в матриці. 

Перші дві складові в рівнянні (2.27) є дисипативними і пов’язані з 

в’язкістними та терморелаксаційними процесами. Вони не залежать від 

повздовжнього градієнту температур – mdT dx .  

Третя складова –  1 1
1 Re

2
gp U – характеризує приріст акустичної 

енергії, при цьому коефіцієнт «підсилювання» акустичної енергії в матриці g

визначається, як: 
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де kf , та f  – термоакустичні функції Ротта;  – стала Прандтля. 

Припускається, що комплекс теплофізичних та геометричних 

параметрів в (2.30)  залежить лише від типу матриці та теплофізичних 

параметрів робочого тіла і не залежить від повздовжньої координати. В такому 

випадку,  можемо записати, що:  
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Тоді,  вираз (2.30), з урахуванням (2.31) можемо записати, як 
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Ключовим моментом лінійної теорії термоакустики є припущення, що 

об’ємна швидкість 1U , температура робочого середовища gasT  та температура 

матриці мT  є функціями виключно повздовжньої координати – х.  

За умов використання рекуперативних теплообмінників це ствердження 

не є коректним [142], тому вираз (2.30) потребує уточнення, що в свою чергу 

призведе до модифікації рівнянь (2.13та 2.14), (2.33),  (2.27) та  (2.30). 

З метою вивчення цього явища була розроблена математична модель 

процесів в матриці ТАД. Схема побудови цієї моделі показана рис. 2.8. 

Припускаємо, що конструкція розподільчих колекторів теплообмінників 

забезпечує рівномірний розподіл витрат транспортних теплоносіїв по трубках 

теплообмінників. В теплообмінниках використовується трубчато-реберна 

поверхня теплообміну.  

Вважаємо, що частина теплової енергії, що підведена нагрівачем – HQ , 

перетворюється в механічну енергію у формі акустичних коливань – 2E , а 

решта теплоти відводиться в довкілля з допомогою охолоджувача LCQ . В 

межах теплообмінного вузла ТАД втрати теплової енергії назовні відсутні.  

Розглядаємо елемент теплообмінного вузла ТАД, який складається з 

двох окремих трубок – нагрівача та охолоджувача, кожна довжиною lZ  та 

матриці, повздовжній розмір якої – lM. 

Враховуючі складність процесів в теплообмінному вузлі ТАД, для 

створення математичної моделі були прийняті певні припущення:   

• розглядаємо сталий робочий режим ТАД, тобто розподіл температур в 

елементах теплообмінного вузла є стабілізованим і незмінним;  

• рекуперативні теплообмінники мають трубчато-реберну конструкцію, 

рідина в трубках здійснює один прохід; 

• в трубках рекуперативних теплообмінників рухаються проміжні 

транспортні теплоносій – термоолія та вода; 
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• приймаємо, що розподіл температурного поля в матриці ТАД 

визначається розподілом температур по зовнішнім поверхням рекуперативних 

теплообмінників;  

•  враховуючи високу теплопровідність матеріалу трубок 

теплообмінника, вважаємо, що температури поверхні трубок в кожному 

поперековому перетині є однаковими і змінюються лише по довжині трубки і 

дорівнюють температурам транспортних теплоносіїв;  

• робоче середовища ТАД – газ, який здійснює коливних рух впоперек до 

руху рідинного теплоносія;  

• термічний опір кожного з теплообмінників, нагрівача та охолоджувача 

визначає коефіцієнт тепловіддачі на внутрішній поверхні трубок, як величина, 

значно нижча за коефіцієнт теплообміну ззовні [98, 99,142,143].  

 

 

Рисунок 2.8 – Схема побудови математичної моделі [142] 

 

При цих припущеннях, комплекс mT в рівнянні (2.32) також стає 

функцією двох координат – x та z, тобто 
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Температуру в об’ємі матриці будемо шукати у вигляді функції   

 

 ( , ) ( ) ( )mT x z z x=  ,     (2.35)  

при цьому 
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де 1( )z  та 2( )z – локальний коефіцієнт теплообміну на внутрішній поверхні 

трубок нагрівача або охолоджувача;  

1  та 2 – внутрішній периметр трубок нагрівача  та охолоджувача;  

1 1pG c  та 2 2pG c – водяні еквіваленти транспортних теплоносіїв в нагрівачі та 

охолоджувачі.  

Вважаємо, що розподіл температури теплоносіїв в теплообмінниках 

визначається, як показано в  [144 –146]  
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Тоді, температури в матриці, в залежності від температур поверхні 

теплообмінників, приймаємо у вигляді 
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Значення 1м  та  2м  задаємо, виходячи з рекомендацій [101,106]. За таких 

умов, функції ( )z  та ( )x  мають вигляд  
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та 

   2 2 3( ) ( )
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x C C C
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 = − −       (2.42) 

Граничні умови задаємо у вигляді: 

         при 0,  0x z= = ,  маємо температури 10  T T= , 

,  x Zx L z L= =  маємо температури 20  T T= , 

, _x ZL L   ,       1 2mTT T

x x x

 
= =

  
.  

  1 2 10 1 10mC C T T= − =  (2.43) 

       1 3 20 202m mC C T T= +  =  . (2.44) 

Умови вибору водяних еквівалентів теплоносіїв  1 1pG c  та 2 2pG c : 

при 0,  0,x z x Xl= = = , 
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0,  0,z x x Xl= = =   маємо  
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1 1
L
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z

pG c

mT e T

 

−   (2.46) 

Тепер, враховуючі отримані вирази, після підстановки (2.41) та (2.42) в 

(2.35), отримаємо функцію розподілу температури в об’ємі матриці у вигляді 

 

1 1 1 1 2 2

1 1 1 1 2 2
Z Z (Z-l )

10 10 20( , )
Z

p p pG c G c G c

m m

x
T x z T e T e T e

lx
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 = − −
 
  

 (2.47) 

Відповідно, градієнт температури в матриці  

 

 

1 1 2 2

1 1 2 2
Z (Z-l )

10 20( , )

Z
p pG c G c

m

T e T e
gradT x z

lx

  
− −

−
= −  (2.48) 

Середня температура в об’ємі матриці може бути визначена шляхом 

інтегрування 
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                      (2.49) 

Після підстановки  (2.36) та інтегрування (2.49), отримаємо  
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Тоді можемо записати, що  
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Вираз (2.47) формалізує розподіл температури в матриці ТАД в 

залежності від розподілу температур на поверхні теплообмінників. 

Використовуючи його, та вирази (2.50) та (2.51), можемо дослідити вплив 

неоднорідності температур теплоносіїв на розподіл температури в об’ємі 

матриці та коефіцієнт підсилення матриці. 

Для верифікації математичної моделі розглянуто два випадки, які 

відрізняються типом теплообмінників, використаних в ТАД. Вважаємо, що в 

ТАД можуть використовуватись  «ідеальні» або «реальні» теплообмінники. За 

«ідеальні» приймаємо теплообмінники, які здатні  забезпечити однорідні поля 

температур на своїй  поверхні, і відповідно,  в робочому тілі та по фронту 

матриці. Це можуть бути теплообмінники з внутрішніми джерелами енергії, 

такі, як електричні нагрівачі, радіоізотопні нагрівачі, термоелектричні 

охолоджувачі, теплообмінники з фазовими переходами – теплові труби або 

термосифони, тощо.  

В якості «реальних» розглядались рекуперативні трубчато-реберні 

теплообмінники з плоскоовальними ореберними трубками, такі, як 

використовувались в роботах [147-150], та ореберними еліптичними [151].   
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Теплоносії: в охолоджувачі – вода (температура на вході 293 К), в 

нагрівачі – термоолія «Shell Thermia Oil» (температура 473 K) [152]. 

Температурний напір між теплообмінниками та матрицею задаємо, рівним 

20 К, згідно з рекомендаціями [153 – 156]. Режим течії транспортних рідин в 

каналах теплообмінників ламінарний, швидкість руху теплоносіїв в трубах 

теплообмінників 0.6 – 1.0 м/с.   

За  умов досліджень, процеси теплообміну в трубках рекуперативних 

теплообмінників ТАД відбуваються в межах начальних участків, як 

гідродинамічному –
1(Re) /L d−

, так і тепловому – 
1(RePr) /TL d−

 [145,146] .   

В розрахунках, для транспортних теплоносіїв, був використаний локальний 

коефіцієнт теплообміну, який визначався згідно з рекомендаціями [146] 
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0.024( )

( ) 7.55

1 0.0358Pr(Re )
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d

zNu z
d

z

= +

+

     (2.52) 

де: Pr – стала Прандтля; Re – стала Рейнольдса; dекв – еквівалентний діаметр 

плоскої трубки. 

В разі використання теплообмінників з круглими трубками для 

розрахунку локальної тепловіддачі можна використовувати вираз [146] 
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   (2.54) 

 

Такий підхід дозволив врахувати залежність фізичних якостей робочих 

речовин від температури та ефектів начальної ділянки на гідродинаміку та 

теплообмін в плоскій трубі.  
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На рис. 2.9 та 2.10 показані результати розрахунків розподілів ( , )MT x z  

та комплексів ( , )MT x z в матриці термоакустичних апаратів з різними типами 

теплообмінників – «ідеальному» та реальному.   

 

а 

 

б 

Рисунок 2.9 – Розподіл температури в матриці ТАД :  а –   однорідний 

розподіл температур на поверхні теплообмінників; б – ТАД з реальними 

рекуперативними теплообмінниками 



136 
 
 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.10 – Розподіл питомого градієнту температур в матриці ТАД: а – 

при однорідному розподілі температур в теплообмінниках; б – реальні 

рекуперативні теплообмінники 

 

На рис. 2.11 наведені результати розрахунку відношення (2.55) 

( , ) / ( , )idealreal
M MT x z T x z  , яке було розраховано  по об’єму матриці. 
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Розрахунки показують, що в матриці «реального» ТАД розподіл коефіцієнта 

підсилення матриці значно відрізняється від розподілу в ідеальному випадку. 

 

 

Рисунок 2.11 – Відношення ( , ) / ( , )real idealT x z T x z  в матриці ТАД з 

рекуперативними теплообмінниками  

 

Кількісно, вплив неоднорідності розподілу температур по фронту 

матриці на можливу потужність ТАД можна оцінити з допомогою 

нормованого інтегрального комплексу MT
−

 , який був отриманий шляхом 

інтегрування рівняння (2.40) по об’єму матриці: 
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  (2.55) 

 

Результати моделювання показали, що неоднорідність температурного 

поля по фронту матриці, яку формують рекуперативні теплообмінники, може 
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знизити коефіцієнт «підсилювання» перетворення енергії в матрицею в 1.1 – 

1.35 рази [142,143]. В свою чергу, це зменшить можливу потужність  ТАД та 

призведе до втрати ефективності термоакустичної системи енергозбереження.  

Для урахування ефектів неоднорідності розподілу температур на поверхні 

теплообмінників та в матриці на характеристики ТАД, при розрахунку в 

виразах (2.13) та (2.14), слід використовувати модифіковані значення 

градієнтів температур.   

Для верифікації отриманих результатів, були виконані розрахунки в якості 

вихідної інформації, використовувались данні проектування та випробування 

термоакустичних теплоутилізаційних установок проекту FP7 [71, 147-150].   

Результати розрахунків, наведені на рис. 2.12, показують добре 

узгодження даних експериментів та числового моделювання, що дозволяє 

використовувати розроблену методику для урахування впливу 

теплообмінників на характеристики термоакустичних двигунів при 

моделюванні ТАД систем використання теплових викидів [143]. 

 

 
Термоакустична установка «Aster». Теплова потужність 1 мВт. 

Нагрівач  

1,2*0,6*0,04 (м), 

термоолія 

Охолоджувач 

1,2*0,6*0,04 (м), 

вода 

Акустична потужність, кВт 

Tin, 0C 

180 

Tout, 0C 

120 

Tin, 0C 

20 

Tout, 
0C 

30 

Проект, 

кВт 

Експеримент, 

Astor 

Розрахунок за 

моделлю автора 

Tin ср = 149 Tin ср= 25 118 97 102 

Термоакустична установка «Astor», теплова потужність 20 кВт (експеримент) 

159 117 18 27 2,5 1,2 1,27 
 

Рисунок 2.12 – Верифікація математичної моделі  
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2.5 Алгоритм математичної моделі суднової енергетичної установки 
 

Математична модель суднової енергетичної установки з 

термоакустичним теплоутилізаційним контуром представлена у вигляді 

взаємопов’язаних процедур, рис. 2.13.    

Джерелами теплової енергії є двигуни СЕУ, головні та допоміжні. 

Скидну теплоту цих двигунів утилізують термоакустичні двигуни, які здатні 

працювати за рахунок зовнішніх джерел енергії, при малих температурних 

перепадах. 

 

 

Рисунок 2.13 – Структурна схема математичної моделі СЕУ с 

термоакустичним теплоутилізаційним контуром 
 

Вихідні дані для процедур «Головний двигун» та «Допоміжний двигун» 

задаються, а результати отримують розрахунком або з технічної документації 

виробників за допомогою офіційних сайтів фірм-виробників та онлайн 
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сервісів, таких, як CEAS, WIN GTD2, https://www.wartsila.com/marine/engine-

configurator ,та інші. 

Параметри оточуючого середовища для процедур «Головний двигун» та 

«Допоміжний двигун» задаються згідно з [40 – 43 ], як:  

 

  j=1,2,3 1 ,2_ ,3ISO Tripic Spec− − − .    (2.56) 

 

Процедура «Головний двигун» 
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. (2.57)  

 

Результати роботи процедури головній двигун: 
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Процедура «Допоміжний  двигун»  
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. (2.59) 

Результати роботи процедури допоміжний двигун 
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. (2.60) 

https://www.wartsila.com/marine/engine-configurator
https://www.wartsila.com/marine/engine-configurator
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Процедура «Термоакустичний двигун» 

 

Для процедури «Термоакустичний двигун» вихідними даними є  

результати роботи попередніх процедур, «Головний двигун» (2.58) та 

«Допоміжний  двигун» (2.60), які формалізує результуюча система балансових 

рівнянь – потоків енергії, маси, екзергії, де i  – елемент СЕУ, що розглядається. 

Процедура «Термоакустичний двигун» побудована на основі одновимірній 

лінійної моделі термоакустики.  

В разі, коли ТАД працює за циклом Брайтона, в процедурі 

використовується система (2.61) 
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 , (2.61) 

 

при роботі ТАД є за циклом Стірлінга використовується система (2.62) 
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 .  (2.62) 

 

До процедури «Термоакустичний двигун» входить програмний 

комплекс DELTA EC для визначення параметрів акустичного середовища в 

резонаторі та детального розрахунку термоакустичного двигуна.  



142 
 
 

Розрахунок імпульсної двонаправленої турбіни (ІДТ) реалізовано у 

середовищі MathCAD та CFD-пакетів у відповідності до рекомендацій, 

наданих в роботах [122-126].  

Рівняння (2.57) та (2.59) моделюють головні та допоміжні двигуни СЕУ, 

а рівняння  (2.61) та (2.62) – термоакустичний двигун. На базі цих рівнянь 

синтезована математична модель низькотемпературної теплоутилізаційної 

термоакустичної установки.    

 Результуюча потужність СЕУ з термоакустичною теплоутилізуючою 

установкою визначається, як  

( )реж , ,Ne Ne Ne Ne Ne
n

СЕУ ГД СЕС ГД ДГ ТATГ
реж реж реж i реж i реж

i

Ne = + = + + .  (2.63) 

В (2.63) до складу суднової електростанції входять штатні дизель-

генератори та термоакустичні турбогенератори, які продукують додаткову 

потужність як кінцеві елементи теплоутилізаційного контуру. Таким чином, 

розроблена математична модель дозволяє визначити, наскільки ефективним 

може бути використання термоакустична система в кожному конкретному 

випадку. 

 

2.6 Методи експериментальних досліджень  процесів в термоакустичних 

теплових машинах 

Для проведення фізичного моделювання досліджень теплофізичних 

процесів в ТАТМ був розроблений та оснащений спеціальний стенд модульної 

конструкції, який дозволяв використовувати різні експериментальні 

установки (рис. 2.14)  [133,137,157, 158].     

Постановкою завдань дисертаційної роботи передбачено проведення 

низки фізичних експериментів, які можна згрупувати у відповідності до 

поставлених завдань: 

- встановлення та вивчення особливостей теплофізичних та 

гідродинамічних процесів в елементах низькотемпературних 
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термоакустичних теплових машин на режимах виникнення термоакустичних 

коливань;  

 

а 

 

б 

Рисунок 2.14 – Схеми експериментальних установок для дослідження 

ТАТМ: а – ТАД з RC навантаженням; б – термоакустичний турбодвигун; 1 

– матриця ТАД; 2 – нагрівач; 3, 12 – охолоджувачі; 4 – блок живлення; 5 – 

амперметр; 6 – вольтметр; 7 – термопари; 8 – датчики тиску; 9 – зонди 

термоанемометра; 10 – навантаження ТАД, RC  або ІДТ; 11 – вентилятор; 

13 – насос; 14 – бак; 15 – блок контролерів; 16 – комп’ютер; 17 – 

терморегулятор; 18 – осцилограф; 19 – діодний міст; 20 – реостат 
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- дослідження факторів, які впливають на характеристики 

низькотемпературних ТАД систем використовування  низькотемпературних 

джерел енергії, в тому разі теплових викидів СЕУ; 

- досліджування комплексу теплофізичних та гідродинамічних процесів в 

резонаторах термоакустичних двигунів, які виникають при використання 

імпульсних двонаправлених турбін в якості корисного навантаження. 

Вивчення комплексу теплофізичних процесів в ТАД передбачає 

отримання та аналіз  великих обсягів експериментальної інформації, що в свою 

чергу потребує використання контрольно вимірювального обладнання. В НДЛ 

термоакустики була створена мікропроцесорна контрольно вимірювальна 

система [158–160], орієнтована на роботу в складі термоакустичних систем.  

Відповідно до задач дисертаційних досліджень були розроблені нові 

експериментальні зразки ТАТМ та їх елементів, що зумовило подальшу 

модернізацію наявної контрольно вимірювальної системи.  

 

Термоакустичний двигун.  До складу стенду входили дослідні 

термоакустичні двигуни, показані на рис.2.15, які відрізнялись структурними 

елементами, але мали однакову матрицю (Табл. 2.1).  

 

     

 а                                       б 

Рисунок 2.15 – Термоакустичні двигуни в складеному вигляді: а – 

термоакустичні двигуни;  б – керамічна матриця 
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Конструкція експериментального стенду дозволяла проводити 

дослідження з різними термоакустичними двигунами (ТАД) – з прямими або 

петлевими резонаторами, (рис. 2.16) та їх окремими структурними 

елементами. Блок живлення стенду мав максимальну потужність 3 кВт, був 

обладнаний контрольними приладами та терморегулятором, який підтримував 

задану потужність нагрівача. Вимірювання параметрів живлення нагрівача 

здійснювалось з допомогою універсальних мультиметрів типу ВС 38Б, та 

приладами КВС.  

Охолоджувач ТАД прокачувався водою відцентровим насосом,  

температура води  в системі охолодження підтримувалась постійною з 

допомогою повітряного охолоджувача з примусовим обдувом.  

 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Експериментальний стенд з дослідним ТАД  
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Процеси запуску низькотемпературних ТАД досліджувалися з 

допомогою наявної КВС та  дослідного ТАД.  

Для цих експериментів  ТАД був препарований додатковими 

термопарами, схема розташування яких показана на рис. 2.17 та рис. 2.18,  в 

таблиці 2.2 наведено відповідність номерам термопар. В цьому циклі дослідів 

змінювалась лише електрична напруга, яка подавалась до електричних 

нагрівачів.   

Такі умови експерименту дозволяли дослідити вплив на процеси запуску 

ТАД групи чинників динамічного характеру, а саме швидкості наростання 

температурних градієнтів між теплообмінниками та стеком, та повздовжнього 

градієнту температур безпосередньо в стеку.  

 

Таблиця 2.1– Основні параметри дослідних ТАД 

Діаметр матриці, та 

теплообмінників 
м 50∙10-3 

 

Довжина матриці  м 50∙10-3 

 
 

 

Пористість матриці - 0,78 

Еквівалентний діаметр 

керамічної матриці 
м 1,08∙10-3 

Об’єм стеку ТАД м3 0,098∙10-3 

Довжина охолоджувача м 18∙10-3 

 

Еквівалентний діаметр 

охолоджувача 
м 1,7∙10-3 

Діаметр резонатора м 48∙10-3  

Нагрівач резистивний, 4 

елементи, потужність 
Вт 20 - 800  
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Рисунок 2.17 – Схема експериментальної установки для дослідження 

процесів запуска низькотемпературного термоакустичного двигуна: 1 – 

матриця; 2 – нагрівач; 3 – охолоджувач; 4 – труба; 5 – блок живлення; 6 – 

датчик тиску; 7 – зонд термоанемометру; 8 – блок контролерів; 9 – РС 

 

 

Основні вузли та обладнання цього стенду використовувались також в 

дослідженнях імпедансу ТАТМ. Стенд дозволяв проводити дослідження ІДТ 

з використанням різних джерел акустичної енергії – керованого гучномовця, 

або ТАД. 

 

Таблиця 2.2 – Відповідність термопар при схемі розташування, рис. 2.18 

 

№ 

п/п 

Позначення 

на схемі 

Розшифрування 

1 t1 Температура нагрівача (th he) 

2 t2 Температура між нагрівачем та с (tshield) 

3 t3 Температура гарячої сторони стеку (tstack hot) 

4 t4 Температура холодної сторони стеку (tstack cold) 

5 t5 Температура охолоджувача (tc he) 

6 t6 Температура навколишнього середовища (tambient) 
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Рисунок 2.18 –  Схема розташування термопар на експериментальній 

установці: 1 – стек; 2 – нагрівач; 3 – охолоджувач 

 

Характеристики ІДТ в однонаправленному потоці та при роботі в 

резонаторі ТАД при наявності акустичної хвилі досліджувалась з 

використанням  установки, схема показана на   рис. 2.19. 

Для вимірювання гідродинамічного опору використовуються 

мікроманометри двох типів   МП 501 та  МК-240 та диференціальні датчики 

тиску типу  MPXV [161].   

Гідродинамічний опір ІДТ вимірювався на режимах загальмованої ІДТ 

та при робочих режимах, коли ІДТ оберталася та була поєднана з електричним 

генератором. Навантаженням електрогенератора слугував шунт. Частота 

обертання турбіни визначалась з допомогою мультіметра типу В7-38 та 

цифрового осцилографу SDS 1074CFL, який був підключений до однієї з 

обмоток генератора. Перелік контрольованих параметрів при дослідженні ІДТ 

наданий в табл. 2.3. 
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Робота ІДТ також досліджувалась на моделі ТАД, де  акустичні 

коливання генерувались з допомогою керованого гучномовця, рис. 2.20.   

Керуючий сигнал від програмованого генератора подавався на 

еталонний одноканальний підсилювач типу MMF LV 103  потужністю 100 Вт.  

Це давало можливість задавати частоту гармонійного сигнала та змінювати 

інтенсивність акустичної хвилі в у відповідності до задач досліджень. Така 

схема дозволяла одночасно контролювати частоту обертання ротору ІДТ, 

електричну напругу та форму пульсацій струму. 

Ротор ІДТ жорстко пов’язаний з трьохфазним безколекторним 

електричним генератором типу Sankyo F2JGL.  Вихідна напруга з генератора 

подавалась на випрямляч, якій було виготовлено з використанням діодів 

Шотки, в якості навантаження було використано лабораторний реостат типу Р 

517-М.  

Відомо, що зворотній зв’язок між потужною акустичною системою та 

гучномовцем може впливати на вихідний сигнал підсилювача, що в свою чергу 

веде к спотворенню форми акустичного сигналу. З метою запобігання цьому, 

в системі був передбачений контроль за рухом діафрагми гучномовця з 

допомогою датчика акселерометра.  

 

Рисунок 2.19 – Схема експериментального стенду для дослідження 

гідравлічного опору ІДТ: 1 – лемніската; 2 – манометр похилий 

диференційний; 3 – турбіна; 4 – вентилятор; 5 – ЛАТР; 6 –  осцилограф SDS 

1074CFL; 7 – діодний міст; 8 – амперметр; 9 – вольтметр; 10 – магазин опорів 
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Для вимірювання коливної швидкості середовища використовувався Hot 

Wire Anemometer DISA 5500, вихідний сигнал якого надходив до  КВС.  

 

 

а 

 

 

б 

Рисунок  2.20  – Експериментальна установка: а – схема дослідного стенда; 

б – зовнішній вигляд експериментального стенду для дослідження 

імпульсної акустичної турбіни з допомогою керованого гучномовця  
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Таблиця 2.3 – Перелік контрольованих параметрів на стенді з ІДТ 

Параметр Датчик Інтервал Прибор 

Частота обертання,  

об-1 

Обмотка 

генератору 
0-10000 

КВС 

Осцилограф  

SDS 1074CFL, 

(контроль) 

Частота звуку,  Гц MPXV7007 DP 10 – 500 Гц 

Акустичний тиск, Па MPXV7007  DP -7….+7 кПа 

Коливна швидкість, 

м/с 

DISA, зонд 

термоанемометра 
3 – 20 м/с 

КВС 

Термоанемометр 

Струм, А 

Цифровий 

мультіметр  

0 – 2 Осцилограф 

SDS 1074CFL 

(контроль) 
Напруга, В 0 – 50 

 

Дослідження характеристик ТАД з двокомпонентним  робочим 

тілом. Для проведення цих досліджень була виготовлена спеціальна 

експериментальна установка. В дослідженнях моделювались умови роботи 

ТАД в складі системи охолодження ДВС, де він має утилізувати скидні теплові 

ресурси з температурою від 355 К. Ці обставини потребували створення 

спеціальної установки, яка суттєво відрізнятися від попередніх.   

Схема установки та зовнішній вигляд «двофазного» ТАД показані на 

рис. 2.21 та рис. 2.22. Теплота підводиться до нагрівача «парового» ТАД 

гарячою водою, температура якої підтримується за допомогою електронного 

лабораторного термостату VEB MZW UP 15 C. 

Температура робочого середовища в термостаті задавалась 

електроконтактним термометром типу ТПК – 100, з точністю +/–10С, який 

здійснював керування нагрівачем термостата. Датчик вологості і температури 

ДВТц-001 забезпечував точність вимірювання вологості – (3–5%), 

температури – (0.5–1.5 ° С).  
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Буферна ємність ТАД була занурена в термостабілізований  нагрівач, 

заповнений водою. Температура нагрівача та охолоджувача ТАД 

вимірювались з допомогою термопар ТХК (тип L).   

 

        

а                                                                               б 

Рисунок 2.21 – Експериментальна установка для дослідження 

термоакустичного двигуна з двофазним робочим тілом з рекуперативним 

(а) та електричним термостабілізованим (б) нагрівачами: 1– матриця; 2 – 

нагрівач ТАД; 3 – охолоджувач; 4 – ТАД; 5– нагрівачі; 6 – термостат; 7 – 

бак; 8 – батарея термопар 

 

З метою візуального контролю робочого процесу з вологим тілом цей 

ТАД був зроблений прозорим.  Витрата гріючої рідини визначались об’ємним 

способом, з використанням зразкової мірної ємності – 1000 мл та  

електронного секундоміру.  

Кількість теплоти, що підведена, розраховувалась відповідно до різниці 

температур гріючої рідини на вході та виході з нагрівача. Ця різниця 

вимірювалась з допомогою термопарної батареї, яка була попередньо 

тарована. Використання такої термопарної батареї суттєво підвищило точність 
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вимірювань малих температурних перепадів.  Всі трубопроводи були 

ізольовані для запобігання теплових втрат.    

 

      

                

Рисунок – 2.22  Теплообмінний вузол  ТАД з вологим робочим тілом,  

 

Комп’ютерна контрольно вимірювальна система (КВС) 

використовувалась для визначення та регістрації експериментальних даних. 

КВС була розроблена в НДЛ термоакустики спеціально для вивчення процесів 

в термоакустичних апаратах та їх елементах (рис. 2.23).   

Вимірювання температури і вологості в резонаторі здійснювалось з 

допомогою  прибору контролю вологості та температури типу «Рег-Мик» И2 

з датчиком ДВТц-001 [162]. 
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Ця контрольно – вимірювальна система побудована як багаторівнева 

структура. Нижній рівень системи забезпечує отримання сигналів від сенсорів, 

які розташовані в точках вимірювання. Вихідні сигнали датчиків надходять до 

елементів другого рівня – контролерів.    

Блок контролерів, побудований з використанням продукції фірми  ICP 

DAS, складається з – програмовано логічних контролерів (ПЛК) типу  µPAC 

та блоків розширення. ПЛК мають власну операційну систему Mini OS7 

[163,164].  

Основою блока контролерів є програмований логічний контролер (ПЛК) 

типу ICP DAS µPAC 7186EX-SM [163].   

 

 

а                                     б 

Рисунок 2.23 – Комп’ютерна контрольно-вимірювальна система: а -елементи 

КВС; б – структурна схема комп’ютерної системи вимірювання параметрів 

термоакустичних систем 

Даний ПЛК забезпечує керування периферійними зовнішніми модулями 

розширення (ЗМР), прийом даних вимірювань від ЗМР та подальший обмін 

даними з віддаленими комп’ютерами.  ПЛК має 16-ти бітну внутрішню шину, 

працює на частоті 80 МГц, шина вводу - виводу має інтерфейси протоколів 

RS485, RS232, Ethernet LAN, табл. 2.4.   
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Таблиця 2.4 – Характеристики ПЛК μPAC 7186EX-SM 

 

Параметр μPAC 7186EX-SM Характеристика 

Максимальна частота 

процесора 

80186-сумісний 

 

80 МГц 

Оперативна пам’ять Об’єм 512 кб 

Енергонезалежна 

пам’ять EEPROM 
Об’єм 16 кб 

Електронний диск Flash 512 кб 

Часи реального часу  Так 

 

Для збору та первинної обробки сигналів від термопар використовується 

термостабілізований контролер термопар типу ICP DAS I-7018P, табл. 2.6. 

Фіксований IP address контролера µPAC 7186EX-SM забезпечує 

можливість зв’язку з віддаленими зовнішніми модулями збору даних та з 

персональними комп’ютерами.  

Для візуального контролю за роботою ТАД  та ходом експериментів, в 

якості дублюючого засобу вимірювання та регістрації дослідної інформації, 

використовувався цифровий 4-х канальних осцилограф SDS 1074CFL. Зв’язок 

з КВС та осцилографом забезпечувався з допомогою  інтерфейсу USB.  

Крім того, осцилограф SDS 1074CFL  забезпечував вимірювання різниці 

фаз між гармонійними сигналами від датчиків тиску та термоанемометра.  

Вимірювання та регістрація сигналів з частотами від 101 – 106, а це 

сигнали датчиків тиску, струму, вихідні сигнали анемометрів, напруги тощо, 

використовувався мікроконтролер STM32F407VGT6 [97], який підключався 

безпосередньо до ПК з допомогою інтерфейсу USB.  
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Цей мікроконтролер працює на частоті до 168 МГц, має 32-бітну 

архітектуру (рис. 2.24), що забезпечує можливість регістрації високочастотних 

сигналів різної природи. 

 

Таблиця 2.5 – Специфікації модулю розширення I-7018P 

Тип модуля АЦП 

 

Кількість аналогових входів АЦП 8 

Тип аналогових входів АЦП Диференціальний (за напругою, 

током або з термопари) 

Максимальна частоти вибірки 10 Гц 

Роздільність АЦП 16 біт 

Вхідний діапазон за напругою от -15 ~ +15 мВ до -2.5 ~ +2.5 В 

Тип термопари J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, L2 

Смуга пропускання 15.7 Гц 

Точність каналового вводу 0.1% 

Похибка вимірювання температури ± 0.150С 

 

 

Рисунок – 2.24. Плата мікроконтролеру STM32F407VGT6 

 

Роботу блока контролерів КВС забезпечував стабілізований зовнішній 

блок живлення типу  MDR 60-24. 
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Датчики контрольно-вимірювальних пристроїв.  Для вимірювання 

температури використовувались термопари хромель-копель – (тип L) ГОСТ 

6616-74. Контроль за температурою повітря здійснювався з допомогою  

зразкового термометра ТЛ-4.  

Вимірювання рівня звукового тиску в резонаторах ТАТМ здійснювалось 

з допомогою диференціальних датчиків тиску типу MPXV виробництва NXP 

Semiconductors. Для різних значень акустичного тиску використовувалися 

відповідні датчики, а саме MPXV2002DP – (робочий діапазон 2000 – 2000 

кПа), MPXV5005DP – (робочий діапазон 5000 – 5000 кПа), та MPXV7007DP – 

(робочий діапазон 7000 – 7000 кПа).  

Датчики тиску типу MPXV мають температурну стабілізацію та лінійну 

вихідну характеристику, що значно спрощує обробку результатів 

вимірювання.   

На рис. 2.25 наведено графік залежності вихідної напруги датчика 

MPXV7007DP від тиску [164], що вимірюється, характеристики датчику. 

 

   

 

 

 

 

 

а                                                 б 

Рисунок 2.25 – Датчик вимірювання акустичного тиску на резонаторі ТАД:  

а – датчик MPXV7007DP;  б – залежність вихідної напруги датчика від 

акустичного тиску [161] 

 

Всі датчики MPXV  пройшли статичну та динамічну перевірку. При 

виконанні статичних  випробувань датчики одночасно були підключені до 
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однієї ємності, тиск в якій вимірювався з допомогою водяного U манометру та 

зразкового манометра типу МО-1227.  

Для подальшого використання обиралися датчики, у яких різниця в 

показах не перевищувала 0,1% від показів манометра. Динамічна перевірка  

датчиків здійснювалась з допомогою КВС на чверть хвильовому резонаторі, в 

якому гармонійна акустична хвиля генерувалась керованим гучномовцем.  

Використовувався зразковий акустичний підсилювач – VRF, 

потужністю 100 Вт, частота акустичних коливань задавалась звуковою платою 

ПК. Датчики перевірялися на частотах від 50 до 1000 Гц. Відхилення показів 

датчиків тиску не перевищувало 0,2% від середнього рівню на всьому 

діапазоні частот.  

Пульсації та амплітуди коливальної швидкості робочого середовища в 

резонаторі  вимірювалися з допомогою термоанемометрів 55D00 фірми DISA.  

Термоанемометр 55D00 фірми DISA оснащений датчиками, де в якості 

вимірювального елементу використовується металева нитка діаметром 0,003 – 

0,005 мм та довжиною 1,0 – 1,2 мм. Такий датчик має малу теплову 

інерційність і забезпечує термоанемометру високу чутливість та широкий 

частотний діапазон.  

Вихідні сигнали термоанемометру DISA 55D00 надходять в аналоговій 

формі, контролери КВС здійснювали АЦП перетворення інформації, що дало 

можливість для накопичення та подальшого аналізу експериментальної 

інформації з допомогою ПК.   

Для підвищення інформативності та точності вимірювання акустичних 

параметрів в резонаторі ТАД датчики тиску та зонди термоанемометра 

змонтовано єдиним блоком (рис. 2.26) так, щоб вони знаходилися в одному 

поперечному перетині резонатору [165,166].  

Комбінований датчик дозволяє здійснювати одночасну регістрацію 

трьох параметрів акустичної хвилі: акустичного тиску, коливальної швидкості 

та температури 1 1, ,p u T .  Вимірювання пульсацій швидкості та температури з 
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частотою  акустичної хвилі забезпечував двохнитяний зонд (рис. 2.27), що був 

розташований на осі резонатору в перетині виміру тиску. 

   

а                                                                     б 

Рисунок – 2.26 Комбінований датчиків термоанемометру та акустичного 

тиску: а – датчик  встановлений на резонаторі дослідного ТАД; б – суміщення 

показів двониткового датчика термоанемометра та датчика акустичного тиску 

  

Одна нитка зонду налагоджена на визначення швидкості і розташована 

перпендикулярно осі резонатора, друга нитка була налаштована на 

вимірювання температури і розташована повздовж осі резонатору, 

перпендикулярно перетину.  Відстань між нитками зонду термоанемометра 

складає 0,001 м. Для вимірювання поля швидкості в площині перетину зонд 

термоанемометра має можливість позиціонуватись по висоті каналу, завдяки 

спеціальному координатному механізму. 

Визначення акустичної потужності в резонаторі  здійснювалось з допомогою 

двоточкового метода двох датчиків, розробленого Fusco [167], який був 

доопрацьований Biwa [168]. На поточний момент цей метод є найбільш 

поширеним  в практиці термоакустики.   

Відомо, що акустична потужність в резонаторі площиною resA  може 

бути розрахована, якщо відома акустична інтенсивність  resA , тобто,  

 resE I A=    (2.64) 
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Акустична інтенсивність визначається, як 

 ( )
1

Re
2

I PU pu= =   (2.65) 

де I – інтенсивність звукової хвилі; u  – коливальна швидкість часток газу;  

p – комплексно спряжене значення .p  

 

                 

 

Рисунок – 2.27   Датчики термоанемометру одно та двонитковий 

   

Згідно цього методу, акустична інтенсивність в точці «0», яка 

розташована посередині ділянки АВ  (рис. 2.28), визначається за результатами 

вимірювання  акустичного тиску в  точках А та В наступними виразами 

 

          ( )2 2
Im( ) 2Re( ) sin ,

8
A B A B

A
I H p p H p p 


 = − +
  

                  (2.66) 

 

 

Рисунок  2.28 – Резонатор радіуса r0 з двома датчиками тиску A і B [167,168] 
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  (2.69) 

де,  Im(H) та  Re(H) – уявна та дійсна складові комплексної величини;  

 – різниця фаз між сигналами Ap  та Bp ;    

k – комплексно спряжене значення хвильового числа k
a

= . 

Найбільшу проблему при вимірювання акустичної інтенсивності 

(потужності) викликає визначення різниці фаз   між сигналами датчиків, 

розташованих в точка А та В.  Саме цей фактор  суттєво ускладнює 

застосування методу двох датчиків, оскільки передбачає необхідність 

забезпечення достатньо великої бази – x  між двома датчиками тиску, а 

також потребує наявності складного обладнання для вимірювання різниці фаз 

[168]. 

Наявна комп’ютерна система вимірювання, регістрації та обробки  

експериментальних даних дозволяє використовувати комплексну форму 

представлення параметрів для визначення акустичної потужності.  

Такий підхід допускає обійти складнощі, які пов’язані з визначенням 

різниці фаз апаратним методом.  В цьому разі, акустичний тиск та коливальна 

швидкість визначаються методом двох датчиків  за виразами (2.64) та (2.65)  

 

1 2 ,
2cos( / 2)

p p
p

k x

+
=


     (2.70) 

 1 2 ,
2 sin( / 2)

s

kF p p
u

j k x

−
=


 . (2.71) 
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Комплексні значення модулю та фази розраховуються за виразами (2.66) та 

(2.67), за стандартними процедурами. 

 

     2

1

1 N

k k

k

x x
N

=

=   ,      (2.72)  

 
2

1

1 Im( )
( )

Re( )

N
k

k
k

x
x arctg

xN


=

  =     
    (2.73) 

 

Використання такого методу обробки інформації суттєво спростило 

процедуру визначення акустичної потужності. Оскільки використовувалась 

цифрова контрольно вимірювальна система, вся інформація проходила 

попередню додаткову фільтрацію, завдяки чому вилучались шуми різної 

природи та молодші гармоніки. Така фільтрація суттєво покращувала умови 

аналізу результатів вимірювань [166,169]. 

На рис. 2.29 та 2.30 показано співставлення результати одночасних  

вимірювань  коливної швидкості в резонаторі ТАД  методом двох датчиків 

(метод Fusko – Biwa) та з допомогою термоанемометра. Амплітудні значення 

тиску не перевищують 3000 Па.  

 

 

Рисунок 2.29 – Пульсації акустичного тиску в резонаторі в перетинах А та В  
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Можна бачити, що пульсації акустичного тиску по обом перетинам 

мають вигляд, близький до гармонійних коливань, амплітуда коливань тиску 

симетрична відносно нульових значень, при суттєво різних значеннях 

акустичного тиску (акустичній потужності ТАД).   

На рис. 2.30 показані середньоквадратичні значення коливальної 

швидкості, які визначені за різними методиками: методом двох датчиків (vTSM) 

та шляхом безпосереднього вимірювання термоанемометром (vDISA) [159,160].   

 

 

Рисунок  2.30 – Осцилограми вихідних сигналів термоанемометра та датчика 

тиску   

Різниця у наведених значеннях може бути пов’язана з тим, що існує 

відстань  
380 10vx − =   м між перетинами вимірювання швидкості «А» та 

розрахунку «0» (за методом 2-х датчиків), а отже, розрахована за методом двох 

датчиків швидкість, завжди буде меншою через синусоїдальний характер 

розподілу амплітуди швидкості в резонаторі ТАД. Крім того, до різниці 

можуть привести і інші факторі гідродинамічної природи, такі, як наявність 

вторинних течій, що виникають при акустичному тиску, що перевищує 140 dB 

SPL. 
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Амплітуда повздовжньої коливної швидкості в перетині «А», згідно 

експериментальним даним, сягає 11v   м/с, що збігається с теоретичними 

рішеннями / 4500 /1,205 / 340 10,98Sv P C= = =  м/с. 

Амплітуда повздовжньої коливної швидкості в перетині «В», згідно 

експериментальним даним, сягає 7.2 – 7.5 м/с, що збігається с теоретичними 

рішеннями / 3000 /1.205 / 340 7.42s Su P C= = =  м/с. 

 

 

Рисунок 2.31 –  Коливна швидкість визначена за різними методами 

вимірювання – двох датчиків та прямого вимірювання 

 

Виходячи з наведених результатів, можна стверджувати, що 

запропонований алгоритм непрямого контролю акустичних параметрів ТАА, 

за допомогою методу двох датчиків, може бути використаний в СКС для 

контролю та оптимізації ТАП. 

 

2.7 Оцінка похибки вимірювань 

 

В ході експериментальних досліджень теплофізичних процесів в ТАТМ 

інформація отримувалась з допомогою прямих та непрямих методів 
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вимірювання. Достовірність експериментальних даних забезпечується 

використанням сучасного комп’ютерного вимірювального комплексу, 

високою точністю  вимірювальних приладів, апробованими методиками 

проведення вимірювань. При проведенні експериментів та  обробці 

експериментальних даних враховувалась можлива систематична похибка 

вимірювань [170].  

З метою мінімізації впливу випадкової похибки всі дослідження 

проводилися декілька разів, що дало можливість оцінити величину випадкової 

похибки. Відомості про прямі вимірювання фізичних величин, прибори та 

датчики контрольно вимірювальної системи, наведені у табл.2.6. 

Обладнання експериментальних стендів та наявна КВС забезпечували 

багатократне вимірювання показів датчиків на кожному з режимів, що 

зменшувало випадкову похибку: 

• опитування даних термопар ХКТ ГОСТ 6616-74 (тип L) здійснювалось з 

допомогою контролеру ICP DAS I-7021P, розрядністю 16 біт та з частотою  

опитування 15.7 Гц; 

• пульсації акустичного тиску з частотами від 20 до 200 Гц вимірювались 

датчиками типу MPXV з власною частотою 10 кГц,  

• частота опитування контролера датчиків тиску контролером 

STM32F407VGT6  була 10 кГц, розрядністю 32біт. 

З урахуванням похибок приладів та похибок апроксимуючих залежностей 

загальна похибка вимірювань не перевищує  2/5%.  

Похибка визначення акустичної потужності з допомогою 

модифікованого метода двох датчиків, при використанні наявної КВС не 

перевищує  5% [169]. 

Похибка вимірювання термоанемометром амплітудного значення 

повздовжньої коливної швидкості, згідно з паспортними даними, не 

перевищує  3%. 
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Таблиця 2.6 – Данні про прямі вимірювання фізичних величин, прибори та 

датчики  контрольно вимірювальної системи 

 

 

Параметр Датчик/прилад Діапазон 
Абсолютна 

похибка 

Напруга, В Універсальний 

вольтметр В7-46 

10 – 200   0, 08 

Струм, А 0.1 – 2   0,10 

Акустичний  

тиск, частота 

до 500 Гц, кПа 

MPXV25025  DP -2.5 – 2,5   кПа   0.065 

MPXV5005    DP -5.0 – 5.0   кПа   0.065 

MPXV7007    DP -7.0 – 7.0   кПа  0.090 

Атмосферний 

тиск 

Манометр  

МКВ –250 
250 мм. в. с. 0,02 

Тиск, повітря 
Манометр  

ММН – 240 
240 мм.в.с. 0,1 

Атмосферне 

повітря 

Барометр-анероїд 

БАММ-1 

80 – 106 кПа ±0,2 

Частота,  
Частотомір  

Ч3-64/1М 

10 – 500 Гц;  

 
 1×10-7 

Напруга   Осцилограф  

SDS 1074CFL 

0 – 200 В   0.05 

Фаза  π/2  0,5 

Температура 

повітря 
Термометр ТЛ-4 15 – 100 0С  0,5 

Температура  

Термометр 

електроконтактний 

ТПК – 100 

20 – 100 0С  1 

Термопари тип L  

(хромель-копель)  
15– 700 0С   0.5 

Датчик  DISA  15 – 50 0С   5% 

Вологість,% 

Honeywell HIH-3602-A. 20 - 100  0,5 

«РегМік» И2 датчик 

ДВТц-001. «РегМік» И2 
30 - 90  3 
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Похибку непрямих вимірювань, при нормальному розподілі похибок 

прямих вимірювань, можна оцінити з допомогою середньо квадратичного 

відхилення, за формулою 

      

2n
y 2

y i
ii 1

x


 

=

 
=   

 
   ,                                                       (2.74) 

 де y   – середньо квадратичну відхилення результатів прямих вимірювань 

величин ix . 

Електрична потужність, яка підведена до нагрівача ТАД, визначалась, як 

  

 нагр нагр нагрQ U I= , Вт    (2.75) 

 

Відповідно потужність електрогенератора з приводом від ІДТ буде 

   ген ген генNe U I= , Вт.     (2.76) 

Відносна похибка вимірювання потужності електричного нагрівача ТАД 

та електричного генератора, які розраховувались за даними прямих 

вимірювань напруги та електричного струму визначалась, як 

 

                         2 2
Qнагр нагр нагрU I  =  +                           (2.77) 

                          
2 2

ген ген генNe U I  =  +     (2.78) 

 

Відносні випадкові похибки вимірювань напруги /U U U =   та сили 

току /I I I =  визначались за результатами оцінки точності прямих 

вимірювань, наведених в табл. 2.6. 

 К.К.Д. перетворення теплової енергії в електричну 

розраховувалось як  

           

 Ne / Qген ген in =     (2.79) 
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Тоді відносна похибка визначення К.К.Д генератора становить 

  

    

2 22 2
U UI I

нагр геннагр генU I U I


  


      
=  + + +      

      
   (2.80) 

  

Таблиця 2.7 – Розрахунок похибки визначення  К.К.Д. ТАТГ 

 

Параметр Значення 
Абсолютна 

похибка 

Максимальна 

відносна похибка 

Напруга, В 10 – 200   0,08 ±0.018 

Струм, А 0.1 – 5   0,10 ±0,022 

Потужність 

нагрівача, Вт 
1 – 300   0,02 ±0,025 

Потужність 

генератора, Вт 
0,1 – 12   0,02 ±0,065 

К.К.Д. ТАТГ 0,02 – 0,045  0,003 ±0,072 

 

 

Висновки за другим розділом 
 

1. Запропонована принципова схема енергетичної установки з 

термоакустичною системою енергозбереження, яка призначена для утилізації 

низькотемпературних теплових викидів, відмінність якої полягає в 

можливості  використання виключно скидної теплоти різних потенціалів 

енергетичної установки, в тому разі її кріогенних палив.  

2. Синтезована математична модель суднової енергетичної установки з 

термоакустичною системою енергозбереження, яка дозволяє визначити 

ефективність застосування термоакустичної системи для різних типів 

суднових енергетичних установок. 

3. Запропонована математична модель теплопередачі до робочого тіла та 

матриці, яка дозволяє визначити вплив неоднорідності температурного поля 

на поверхні теплообмінників на характеристики термоакустичних двигунів, і 
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відповідність якої підтверджена співпадінням з результатами інших 

дослідників.   

4. Використання в термоакустичних системах енергозбереження 

проміжних систем, які забезпечують енергообмін між джерелами енергії та 

ТАД, призводить до втрат ефективності, пов’язаних, як з незворотністю 

процесів теплообміну, так і з формуванням неоднорідності температур в 

елементах вузла термоакустичних перетворень ТАД, що може знизити 

потенційну потужність такого двигуна в 1.1 – 1.3 рази.  

5.  Запропоновані методи експериментальних досліджень та додатково 

розроблене обладнання дозволяють отримати необхідну інформацію щодо 

особливостей теплофізичних процесів в низькотемпературних 

термоакустичних турбінних двигунах суднових систем енергозбереження. 

6.  Обладнання експериментальних установок, методи фізичного 

моделювання та обробки результатів, їх точність забезпечують можливість 

вирішення поставлених задач. 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в [44,48,131,132, 

133,136,137,141,142,143,157,165,166]. 
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РОЗДІЛ 3 

Дослідження процесів енергообміну в низькотемпературних 

термоакустичних двигунах 

 

В суднових термоакустичних системах енергозбереження основним 

джерелом теплової енергії є теплові викиди енергетичного обладнання СЕУ – 

двигунів головних та допоміжних. Зменшення верхнього температурного 

порогу роботоспроможності ТАД є актуальною задачею, оскільки розширює 

можливості використання термоакустичних технологій та сприяє підвищенню 

ефективності та екологічності СЕУ.  Вирішення цієї задачі потребує нових 

технічних рішень, які здатні забезпечити роботу ТАД в таких умовах.  

Суттєвою познакою ТАД систем суднових енергозбереження є використання 

рекуперативних теплообмінників для енергообміну між зовнішніми 

джерелами теплоти та теплообмінним вузлом термоакустичного двигуна. 

Зрозуміло, що саме процеси взаємодії цих теплообмінників з робочим тілом 

ТАД та матрицею призводять до виникнення термоакустичних пульсації.    

Згідно з лінійною теорією термоакустики, ТАТМ працює як 

термоакустичний двигун при умові, що повздовжній градієнт температури в 

матриці MT   
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Аналізуючи експериментальні данні різних дослідників (рис. 3.1) та 

результати власних дослідів (рис.3.2), можна бачити, що в багатьох випадках 

повздовжній градієнт температур в матриці на момент запуску ТАД – 
m

onsetT  

значно перевищує градієнт робочого режиму, тобто 
m

onset
critT T  .  

В момент виникнення термоакустичних пульсацій з’являється потужний 

споживач теплової енергії – матриця ТАД, тому температура нагрівача 

зменшується. Можливою причиною цього явища  може бути невідповідність 

потужності наявного нагрівача, потенційній енергоємності матриці.  

 

     

  а                                                    б     

Рисунок 3.1 – Формування розподілу температури повздовж матриці в 

процесі виникнення термоакустичних пульсацій: а – ТАД з електричним 

нагрівачем; б – ТАД з SCORE, джерело теплоти зовнішній пальник 

[84,132] 

Використовуючи вираз для повної потужності, отриманий Свіфтом  в [56],  

можемо записати, що 
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Отже, при відсутності акустичних коливань, коли  1 1 0_0,p U= = , 

розподіл температури в матриці визначається виключно механізмом 

теплопровідності  від  2H QH=  

  

 2H

( ) ( )

m h

solid solid solid solid

dT Q

dx Ak A k Ak A k
= =
− + − +

                           (3.5) 

     

  

Важливо підкреслити, що в виразах (3.2) та  (3.4) присутні члени, які 

окреслюють  параметри акустичної хвилі, тобто апріорі розглядається випадок 

присутності акустичних коливань. 

В сучасних СЕУ температури теплових викидів мають певні обмеження, 

тому дослідження, спрямовані на забезпечення запуску ТАД при мінімально 

можливих температурах, мають значний інтерес особливостей виникнення 

термоакустичних коливань в низькотемпературних ТАД . 

В ТАД систем енергозбереження температурний градієнт в матриці 

формується з допомогою рекуперативних теплообмінників з проміжними 

 
 

Рисунок 3.2 – Зміна температур стеку, акустичного тиску та коливальної 

швидкості в процесі набору потужності термоакустичним двигуном [80] 



173 
 
 

теплоносіями. Зрозуміло, що рекуперативні нагрівачі суттєво відрізняються 

від електричних. Тому, при застосування ТАД в складі реальних 

низькотемпературних систем енергозбереження СЕУ, процеси теплообміну 

між цими теплообмінниками та вузлом термоакустичних перетворень ТАД  

будуть суттєво впливати на роботоспроможність обладнання.  

На поточний момент не існує єдиного, загальновизнаного  пояснення  

механізму виникнення спонтанних термоакустичних коливань в 

термоакустичних двигунах. Встановлення нових фактів та визначення 

теплофізичних закономірностей, які пов’язані з цими явищами, має певне 

науково-прикладне значення. 

 У відповідності до поставленої задачі дисертаційних досліджень, для 

вивчення комплексу процесів, які мають місце безпосередньо при запуску, або 

формують необхідні умови для пуску низькотемпературних ТАД, була 

проведена низька експериментів. 

 

3.1 Експериментальні дослідження процесів запуску 

низькотемпературних ТАД 

 

Вивчення процесів запуску ТАД виконувались з допомогою 

експериментального зразку ТАД, який працював в режимі стоячої хвилі (цикл 

Брайтону), робоче середовище – атмосферне повітря [137,172,173]. Цей ТАД 

був обладнаний мідним нагрівачем з реберною поверхнею, в теплообміннику 

використовувались електричні керамічні гріючи картриджі. Дослідний ТАД  

препарований термопарами, схема розташування яких показана на рис. 2.16 та 

рис. 2.17, перелік термопар наведено на таблиці 2.2 (Розділ 2). Кожен з дослідів 

проводився за умов температурної стабілізації ТАД, коли температури по обох 

сторонах матриці та резонаторі ТАД були однакові, та дорівнювали 

температурі довкілля. В ході проведення дослідів змінювалась лише 

електрична потужність, яка підводилась до електричних нагрівачів, витрата 

води, що циркулювала в охолоджувачі, підтримувалась постійною. 
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Експериментальні данні вимірювались та регіструвались наявною 

комп’ютерною КВС, частота опитування напруги термопар була 15 Гц.  Такі 

умови експерименту дозволяли дослідити вплив потужності нагрівача та  

температури його поверхні  на формування повздовжнього температурного 

градієнту в матриці,  та на процеси запуску ТАД.  

В ході досліджень режимів пуску ТАД фіксувались такі параметри:  

• температурні тренди основних елементів ТАД; 

• температура стінки резонатору; 

• акустичний тиск в резонаторі; 

• напруга та сила електричного струму.  

Момент запуску фіксувався з допомогою датчиків акустичного тиску  та 

по вигляду температурних трендів, які в момент запуску ТАД змінюють свій 

характер (рис. 3.3) [174].  

 

     

а                                                                                     б 

Рисунок 3.3 – Експериментальні дані у вигляді суміщення температурних 

трендів матриці в процесі набору потужності ТАД:  а – з осцилограмою 

акустичного тиска; б – з осцилограмою коливальної швидкості  
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На рис. 3.4 показаний процес запуску ТАД у вигляді часового тренду, 

який показує формування розподілу температур в різних точках дослідного 

ТАД. Результати вимірювань, у вигляді температурних трендів, на різних 

режимах запуску двигуна наведені на рис 3.5 – 3.8.   

На рис. 3.9 та в таблиці 3.1 показані данні аналізу отриманих результатів. 

Можна бачити, що температура запуску ТАД  та час, потрібний для цього, 

залежать від скорості розігріву матриці (стеку), яка в свою чергу визначається 

потужністю електричного нагрівача.  

 

 

 

Рисунок 3.4  – Температурні тренди запуску та сталої роботи ТАД, 

потужність нагрівача  W=125 Вт 

 

При потужності нагрівача  W=125 Вт (рис. 3.5), ТАД запустився на 90 

секунді, при цьому температура виникнення термоакустичних пульсацій  

onset
mT  була 1600С, при цьому різниця температур на стеку onsetT  сягала 

1350С, повздовжній градієнт температури в матриці – mT   становив 2,7 К/мм. 

Подальше зменшення потужності нагрівача призвело до більш повільного 
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зростання температур теплообмінників, ТАД не запускається, навіть при 

досягненні стартових значень температурного градієнту на матриці, коли 

формально забезпечені всі необхідні умови для виникнення термоакустичних 

коливань (рис. 3.7). 

У випадках, коли потужність нагрівача була нижчою – 100 та 80 Вт, 

відповідно – рис. 3.5 та рис.3.6, термоакустичні коливання виникали при 

більших температурах onsetT , при цьому значно зростав час, потрібний для 

появи акустичних пульсацій (табл. 3.1).      

 

Таблиця 3.1 Параметри запуску та сталої роботи дослідного ТАД 

P,  Вт 

Потужність 

нагрівача 

onsetT , 

К 

onset
mT , 

К/мм 

m

wT , 

К/мм 

onset , 

сек 

H CT T− , 

сталий 

режим 

sAp , 

Па 

acP ,  

Вт 

125 135 2.7 4,5 90 200 2021 6,2 

100 150 3,0 4,0 150 150 1753 4,9 

80 170 3,4 3,9 330 190 965 2,1 

60 – – 3,4 – 160 – – 

 

Цей випадок показує, що існують інші фактори, які є також необхідними 

для  виникнення самочинних термоакустичних коливань в резонаторі. 

Пояснити цей факт можна тим, що на режимах запуску ТАД,  одночасно з 

розігрівом елементів ТАД, в порожнині резонатору формуються 

термоакустичні потоки.  

Базуючись на результатах експериментів, було зроблено припущення, 

яке пов’язує пускові якості ТАД з особливостями процесів теплообміну між 

матрицею, нагрівачем та резонатором. 

На рис. 3.9 надані данні узагальнення дослідних результатів, які 

показують, повздовжний градієнт температури, потрібний для запуску ТАД, 

зменшується при зростання потужності нагрівача.  
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Рисунок 3.5 – Температурні тренди запуску ТАД,  

потужність нагрівача W=125 Вт 
 

Тобто збільшення потоку теплоти, який підводиться в ТАД, призводить 

до самочинного виникнення  термоакустичних коливань. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Розподіл температур в період пуску ТАД,  потужність 

нагрівача W=100 Вт   
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Рисунок 3.7 – Температурні тренди запуску ТАД, потужність нагрівача  

W= 80Вт 

 

 

Рисунок 3.8  – Температури нагрівача стеку та теплообмінників, запуск 

ТАД не відбувся, потужність нагрівача  W= 60Вт 

 

Пояснити цей факт можна тим, що на режимах запуску ТАД, одночасно 

с розігрівом елементів ТАД в порожнині резонатора формуються потоки 
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термоконвекційної природи [174–176], які визивають певні гідродинамічні 

збурення.  

Локальна зміна температури в газовому середовищі призводить до 

відповідної переміни його густини, що в свою чергу має викликати появу 

пульсацій тиску в резонаторі.  

 

 
 

Рисунок 3.9 – Градієнт температури в матриці – mT  та onsetT  в залежності 

потужності нагрівача 

 

За умов експериментів тільки ці термоконвекційні потоки можуть бути 

причиною самочинного виникнення  термоакустичних коливань. Подальше 

вивчення сукупності процесів в резонаторі ТАД під час запуску проводилось 

методами CFD моделювання [174,176]. 
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3.2 Математичне моделювання процесів запуску ТАД  
 

Аналіз експериментальної інформації показав, що існує залежність 

температури запуску ТАД –  onsetT  від потужності нагрівачів, що можна бачити 

на рис. 3.10.  

За результатами експериментів було встановлено, що повздовжній 

градієнт температури в матриці не є достатньою умовою для виникнення 

самочинних акустичних коливань в резонаторі ТАД.  

Враховуючі ці обставини можна стверджувати, що температура запуску 

ТАД залежить від швидкості прогріву матриці (рис. 3.9), або від пов’язаних з 

цим чинників.  

Найбільш вірогідною причиною виникнення спонтанних 

термоакустичних коливань можна вважати явища, які  виникають в резонаторі 

ТАД в процесі підвода теплоти.  

 
 

а б 

 
 

в г 

Рисунок  3.10 – Температурні тренди основних елементів ТАД під час 

запуску: а – потужність нагрівача 125 Вт; б – потужність нагрівача 100 Вт;  

в – потужність нагрівача 80 Вт; г – потужність нагрівача 60 Вт,( запуск не 

відбувся) 
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На рис. 3.11 – 3.14 показані результати розрахунків розподілу швидкості 

термоконвекційних течій  та завихреності в прилеглій до нагрівача частині 

резонатора.  

 

   

  а     

 

    б      

 

Рисунок  3.11 – Моделювання запуску ТАД, розподіл параметрів по осі 

резонатора: а – швидкість термоконвекційних течій; б – завихреність в 

резонаторі 
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Збільшення інтенсивності термоконвекційних течій призводять до 

зростання рівню завихреністі в об’ємі порожнини. Завихреність характеризує 

наявність коливних процесів, безпосередньо в зоні конвекційних течій.  

а 

б 

Рисунок  3.12 – Моделювання запуску ТАД, розподіл параметрів в 

поперековому  перетині резонатора: а – швидкість термоконвекційних течій 

в резонаторі; б – завихреність в об’ємі резонатору 
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Наведена інформація свідчить, що в зоні термоконвекційних течій 

присутні пульсуючі об’єми, частота коливань яких лежить в діапазоні 15 – 100 

Гц. Таким чином, можемо припустити, що саме цей механізм ініціює початок 

термоакустичних коливань.  

а 

 

б 

 

 

Рисунок 3.13 – Моделювання запуску ТАД: а – розрахункова модель;  

б  – візуалізація термоконвективних течій 



184 
 
 

    

     а 

 

    б 

 

Рисунок 3.14 – Моделювання запуску ТАД: а – розподіл швидкості в 

резонаторі; б –  розподіл завихреністі  

 

В разі, коли власні частоти завихреністі співпадають з резонансною 

частотою акустичної хвилі або кратні їй, маємо умови для розвитку 

резонансних явищ.  В той момент, коли буде сформований достатній 
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повздовжний градієнт, в матриці виникають самочинні термоакустичні 

коливання, відбувається старт ТАД [176]. 

 

3.3 Дослідження робочих процесів в  ТАД з двокомпонентним робочім 

тілом 

 

Як було показано в [177,178], використання двокомпонентного робочого 

тіла, а саме вологого повітря, в деяких випадках призводить до зниження 

температури виникнення термоакустичних пульсацій при температурах 355 – 

361 К. Цей ефект може стати в нагоді для суднових низькотемпературних 

термоакустичних систем енергозбереження.  

Експериментальні дослідження. В ході виконання дослідів вивчалися 

робочі процеси та характеристики ТАД з вологим робочим тілом. 

Моделювались умови утилізації теплових викидів систем охолодження 

суднових ДВЗ.  Дослідження проводилися з допомогою експериментального 

 

Рисунок 3.15 – Завихреність в залежності від потужності нагрівачів 
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ТАД, характеристики якого надані в Таблиці 3.2, схема установки показана на 

рис. 2.20, а зовнішній вигляд на рис. 2. 21. 

Вимірювання здійснювалися з допомогою штатної комп’ютерної 

контрольно-вимірювальної системи, яка регіструвала температурні тренди в 

контрольних точках ТАД, визначала акустичну потужність та параметри 

робочого середовища в резонаторі.  

Методика проведення експериментальних досліджень. Режим 

однокомпонентного робочого тіла (Dry). На початку досліджень визначались 

характеристики експериментального ТАД, робочим тілом якого було кімнатне 

повітря з відносною вологістю 40 – 45%, при температурі 290 – 295 К. Ці 

досліди проводилися з метою забезпечення можливості порівняння роботі 

ТАД  при використанні різних робочих середовищ [180].  

Результати вимірювань надані в табл. 3.2. Можна бачити, що за таких 

умов мінімальна температура виникнення термоакустичних коливань onsetT  

становила 435 К (рис.3.16 – 3.17) .   

Режим двокомпонентного робочого тіла (Wet). З метою моделювання 

умов роботи ТАД в системі утилізації теплоти системи охолодження ДВЗ 

температура нагрівача підтримувалась на рівні 358 – 364 К. Для підтримки 

температури нагрівача  використовувалась спеціально розроблена електронна 

система термостабілізації, яка керувала його роботою. 

Для отримання двокомпонентного вологого робочого тіла в 

термобуферну частину резонатора ТАД додавалась дистильована вода, в 

об’ємі 20 мл. Така кількість води гарантувала створення в робочому 

середовищі ТАД стану близького до насичення, при температурах 358 – 364 К. 

1. ТАД встановлювався в термостат таким чином, що термобуферна 

порожнина була повністю занурена у воду.  

2. В матриці ТАД, з допомогою електричного нагрівача та охолоджувача, 

формувався повздовжній градієнт температури на рівні 1.3*10-3 К/м. 
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Температура нагрівача підтримувалась на рівні 363 К, температура на вході в 

охолоджувачі була 293 – 295 К. 

3. Температура води в термостаті поступово підвищувалась, починаючи з 

323К. Крок підвищення температури був 10К до температури 353. В інтервалі 

температур 353 – 363 К температура в термостаті зростала  кроком 2К. 

Покрокове підвищення температури відбувалося тільки після стабілізації 

температури в гарячій порожнині ТАД.  

4. Такий режим виходу на режим забезпечував поступове випаровування 

частини води для створення майже 100% вологості в робочому середовищі при 

заданій температурі. 

5. Вологість в порожнинах резонатора ТАД – зоні нагрівача  та резонаторі 

на відстані 100 мм від охолоджувача – контролювалась з допомогою датчиків 

вологості типу Honeywell HIH-3602-A. 

6. Момент виникнення термоакустичних коливань фіксувався з допомогою 

датчиків акустичного тиску. 

Результати аналізу експериментальних вимірювань показані на рис. 

3.16,  рис. 3.17  та в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 Параметри ТАД на режимах з «сухім» та вологим 

 робочим тілом 

 Режим сухе робоче тіло - повітря Режим вологе робоче тіло  

Реж. Вологість  40 – 50%, T0 = 300 K Вологість 90 –95 %,  T0 = 365 K 

№ 

 
Q,  Вт 

Потужн. 

нагр. 

onsetT  

К 

onset
mT  

10-3 

К/м 

Рs, 

Па 

Ne, 

Вт 
Q, Вт 

Потужн.

нагр. 

onsetT  

К 

onset
mT

10-3 К/м 

Рs., 

Па 

Ne, 

Вт 

1 60 – – – – 0 59 1,2-1,3 4950 14,3 

2 80 170 3,4 1230 1.5 80 61 1,2-1,3 4870 14,1 

3 100 150 3,1 1540 4.1 100 62 1,2-1,3 4950 14,0 

4 125 141 2.9 1870 6.2 125 61 1,2-1,3 4960 14,1 

5 150 139 2.8 2240 7.4 150 59 1.19 4890 14,2 
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Експерименти показали, що робота ТАД в режимі з вологим робочим 

середовищем має такі відмінності: 

• запуск двигуна відбувається при значеннях onsetT  = 59 – 62 К, що 

суттєво менше, ніж  в режимі Dry; 

• суттєво зростає його акустичний тиск та потужність, рис. 3.16 та 

рис.3.17; 

• наявність електричного нагрівача не впливає на роботоспроможність 

ТАД, про що свідчать результати, отримані на режимі №5, коли електричний 

нагрівач був відключений;  

• повздовжній градієнт температури в стеку при вологому робочому 

середовищі становив  1,2 – 1,3 10-3 К/м, на відмінність від звичайних умов, 

коли цей градієнт не менше за 2,8 10-3 К/м. 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Акустичний тиск в резонаторі ТАД при роботі з вологим 

(двокомпонентним робочим тілом - Wet) та  з сухим повітрям (Dry) 
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Рисунок 3.17 – Потужність ТАД при роботі на режимах – з вологим 

(двокомпонентним робочим тілом - Wet) та  з сухим повітрям (Dry) 

 

Для візуального спостереження ефектів конденсації та випаровування 

води при роботі ТАД при високої вологості робочого тіла було розроблено та 

виготовлено прозорий зразок (рис. 3.18).  

Теплота до цього ТАД могла підводитись шляхом занурення «гарячої» 

частині резонатора в термостат, або з допомогою нагрівача – рекуперативного 

теплообмінника, скрізь якій прокачувалась вода з температурою 363 –365 К.  

На рис.3.18 можна бачити  наявність конденсації води в матриці ТАД та 

поверхні охолоджувача. Відносна вологість в резонаторі ТАД на відстані 0.150 

м від охолоджувача сягала 60 – 70 %, при температурі середовища на рівні 303 

– 308 К. 

Як показали дослідження, і в цьому випадку ТАД запускався лише за 

умов попереднього розігріву гарячої порожнини резонатору – зовнішнім 

нагрівачем або шляхом занурення в термостат. 
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  На рис. 3.19 показані температурні тренди, отримані в різних точках 

ТАД в процесі запуску. В цей час відбувається випаровування частини води та 

поступове підвищення вологості середовища.  

В термін 400 до 480 сек. починає стрімко зростати температура гарячої 

сторони резонатору та стеку, коли їх температура сягає рівню 820С – в ТАД 

виникають самочинні пульсації, про що свідчить стабілізація температури 

стеку на рівні 80 – 850С. 

 

   

 

Рисунок 3.18  – Конденсація вологи в матриці  та резонаторі ТАД 

.   
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Вид температурних трендів має нестабільний характер, що поясняється 

процесами конденсації і потраплянням крапель води на термопари. 

 

  

Рисунок 3.19 – Приклад запуску ТАД з вологим повітрям і звичайним 

1,1' – th he та t'h he; 2 – tshield; 3,3' – tstack hot та t'stack hot; 4 – tc he 
 

 

Висновки за третім розділом 

1. Експериментальні дослідження процесів запуску термоакустичного 

двигуна показали, що повздовжній градієнт температури матриці не є 

достатньою умовою для виникнення самочинних термоакустичних коливань.    

2. Методами CFD моделювання встановлено, що процес самочинного 

виникнення термоакустичних коливань ініціюють термоконвекційні течії, які 

формуються при прогріві теплообмінників та матриці термоакустичного 

двигуна.  

3. Фізичні експерименти дозволили визначити комплекс умов, які 

зменшують температуру виникнення термоакустичних коливань – це 
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наявність  сумісного існування повздовжніх градієнтів температури та 

вологості.  

4. В результаті дослідів робочих процесів в експериментальному 

термоакустичному двигуні з вологим робочим середовищем було 

встановлено, що використання ефектів фазового переходу дозволяє 

забезпечити виникнення термоакустичних пульсацій при температурі  гарячої 

сторони матриці 355–357 К, при цьому повздовжний градієнт температури в 

матриці становив  1,6 – 1.8 К/мм, а питома потужність ТАД зросла в 1.5 – 2 

рази.  

5. Застосування термоакустичних двигунів для утилізації теплових 

ресурсів з температурами на рівні 355 – 365 К, можливо за рахунок 

використання енергії фазового переходу в багатокомпонентному  робочому 

середовищі, яке складається з інертного газу або суміші інертних газів та 

рідини, що випаровується.  

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в [172, 173,174,175, 

176, 177, 179, 180, 181]. 
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РОЗДІЛ 4 

Поліпшення процесів в термоакустичних машинах з імпульсними 

двонаправленими турбінами 

 

4.1 Обґрунтування напрямків підвищення ефективності перетворення 

енергії в термоакустичних турбінних двигунах 

 

Скорочення енергетичних втрат при перетвореннях теплоти в акустичну 

енергію, і далі в механічну роботу, є головним напрямом підвищення 

ефективності термоакустичних турбінних двигунів. Робота турбінних 

двигунів, при відсутності однонаправленного руху робочого середовища, 

лише за умов акустичних коливань, вочевидь має суттєві розбіжності, 

особливості яких мають бути досліджені [122].  

Експериментальні дослідження комплексу теплофізичних процесів в 

резонаторі термоакустичного турбодвигуна виконувались на дослідних 

стендах, які розглянуті в Розділі 2.  

На рис. 4.1 та 4.2 показані  основні конструктивні параметри 

експериментального зразка імпульсної двонаправленної турбіни [182].  

 

 

Рисунок 4.1  – Схема  проточної частини імпульсної двонаправленної 

турбіни 
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Рисунок 4.2  – Ескіз дослідного турбогенератору в зборі: 1 – ротор турбіни, 

2 – статор, 3 – генератор, 4 – обтікач, 5,6  - осі турбіни, 7,8 – кріплення 

 

Ротор турбіни, направляючі апарати та обтікачі  були виготовлені 

методом 3D друку з PLS пластика. Розміри конструктивних елементів 

дослідної  ІДТ надані в таблиці 4.1.  

 

Таблиці 4.1. Конструктивні параметри ІДТ 

Елемент  Розмір, м 10-3 Кількість 

Резонатор ТАД, діаметр внутрішній 46 – 

Статор ІДТ, діаметр зовнішній 76 – 

Турбіна, діаметр лопатей зовнішній 75 – 

Ротор турбіни, діаметр  50 – 

Ширина лопатки ротору 20 – 

Кількість лопаток ротору – 24 шт. 

Ширина лопаток статору 16 – 

Кількість лопаток статору – 18 шт. 
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Гідродинамічні та акустичні характеристики середовища в резонаторі  

ТАТД, при наявності акустичних коливань, визначалися з допомогою 

комбінованих датчиків, до складу яких входили датчики акустичного тиску та 

датчики термоанемометра. Це дозволяло одночасно вимірювати пульсації 

акустичного тиску та коливної швидкості.  

На рис. 4.3 показані результати вимірювань. Суміщення сигналів 

датчиків термоанемометра та акустичного тиску показує на наявність в 

резонаторі гармонійних коливань в робочому середовищі, а фазова 

розбіжність між сигналами / 2   свідчить про режим стоячої хвили.  

Так, при амплітуді 

акустичного тиску 4900 Па, та 

частоті акустичних коливань 

150 Гц, амплітудне значення 

коливної швидкості, визначене 

термоанемометром, становило 

11.3 м/с, що на 8 % 

відрізняється від 

розрахункового значення.  

Вимірювання з 

допомогою термоанемометра 

розподілу коливної швидкості по висоті резонатора показало наявність 

однорідного розподілу швидкості по висоті резонатора, що повністю 

узгоджується з лінійною моделлю акустики. В ході дослідів вивчався вплив 

конструкції елементів ІДТ на їх гідродинамічний опір.  

На рис. 4.4 наведені результати визначення втрат гідродинамічного 

опору в резонаторі з ІДТ при односпрямованому потоці з різними рівнями 

навантаження турбіни. Мінімальний опор має резонатор з нерухомою 

 

Рисунок 4.3 – Суміщення показів датчиків 

термоанемометра та тиску в резонаторі 

ТАТД 
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турбіною. В разі обертання ІДТ, при підвищенні її навантаження – 

гідравлічний опір збільшується. 

В подальшому, данні цих досліджень використовувались для 

верифікації коректності результатів CFD моделювання. 

На рис. 4.5 показані результати вимірювань термоанемометром коливної 

швидкості перед ІДТ. 

 

Датчик термоанемометра розташовувався по центру резонатора, при 

цьому нить датчика була орієнтована перпендикулярно осі резонатора.  

Вимірювання указали, що в разі наявності акустичних хвиль при амплітуді 

тиску Ps < 3000 Па, в резонаторі формується плоский фронт акустичної хвилі, 

що відповідає лінійній теорії акустики (рис. 4.5).   

У випадку більш потужних акустичних коливань, Ps > 3500 Па, сигнал 

термоанемометра показує на виникнення додаткових пульсацій та 

деформацію фронту коливної швидкості, (рис. 4.5а) та (рис. 4.5б). 

Отриманні данні свідчать, що на режимі холостого ходу акустичні хвилі 

в резонаторі ТАД мають вигляд гармонічних коливань, це підтверджують 

вихідні сигнали термоанемометра  та датчика тиску.   

 

Рисунок 4.4 – Залежність гідравлічного опору ІДТ від швидкості  

потоку при різних навантаженнях 
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Криві акустичного тиску мають чітку синусоїдальну форму, в той час 

вихідний сигнал анемометру свідчить про появу вторинних течій, які 

формують неоднорідний розподіл швидкості.   

На рис 4.6 в) та рис. 4.6  г) надані суміщення вихідних сигналів датчиків 

тиску та термоанемометра.  

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

Рисунок 4.5 – Вихідний сигнал термоанемометра в каналі з акустичною 

хвилею, частота 150 Гц:  а –  Ps = 1500 [Па] (3,6 м/с);  б –  Ps = 2000 [Па]  (4.9 

м/с);  в – Ps = 2500 [Па] (6,1 м/с);  г –  Ps =3000 [Па] (7,3 м/с)        

 

Вважаючи на ці обставини, подальше використання термоанемометра 

для вимірювання структури середовища в резонаторі з ІДТ було визнано не 

доцільним. 

При навантаженні ТАТД маємо іншу картину, в резонаторі, по обидві 

сторони ІДТ, виникає інтерференція акустичних хвиль, що може бути  

результатом зростання фазової розбіжності звукового тиску відносно 

коливань середовища (коливна швидкість) та взаємодії акустичної хвилі, 

генерованої гучномовцем та віддзеркаленою компонентою.  
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На рис. 4.6 надані ілюстративні осцилограми – результати вимірювання 

акустичного тиску та коливної швидкості по обидві сторони від ІДТ, при 

різних режимах навантаження ТАТД.   

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 4.6 – Вихідні сигнали датчиків термоанемометра та акустичного 

тиску при наявності ефектів турбулізації та інтерференції: 

а – Ps =3500 [Па]; б –  Ps =4000 [Па]; в –  Ps =4500 [Па];  г – Ps =5000 [Па] 

 

Отримані данні показують, що в умовах робочих режимів ТАТД 

акустична хвиля являє собою результат інтерференції «несущої» хвилі та 

вторинних хвиль, пов’язаних з ефектами віддзеркалення, які є слідством 

зростання імпедансу ІДТ, в залежності від ступеню її навантаження.  

 

4.2 Обґрунтування напрямків зниження масогабаритних показників 

термоакустичних турбінних двигунів  

 

Підвищення частоти обертання роторів турбінних двигунів є одним з 

дієвих способів зниження їх масогабаритних показників. З метою вивчення 

впливу частоти акустичних коливань на характеристики ІДТ, були виконані 

відповідні вимірювання [122,182]. 
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  Експериментальні дослідження залежності частоти обертання ІДТ від 

частоти акустичної хвилі в резонаторі проводились на установці, яка являла 

собою чвертьхвильовий резонатор з керованим гучномовцем (рис. 2.19). В цих 

дослідах, довжина резонатора була фіксована, а акустичні коливання були 

генеровані з допомогою керованого гучномовця. Результати цих досліджень 

представлені на рисунку 4.7.  

 

 
 

Рисунок 4.7 –  Залежність частоти обертання ІДТ від частоти 

акустичної хвилі в чверть хвильовому резонаторі 

 

Дослідним шляхом встановлено, що ІДТ здатна ефективно працювати на 

частотах, кратних резонансній, а саме  для даного випадка  – 40 Гц , 160Гц, та 

320 Гц. Про це свідчать чітко виражені локальні максимуми акустичної 

потужності та обертів  ІДТ, які співпадають між собою.  

Отриманий результат показав принципову можливість роботи ІДТ при 

частотах акустичних коливань, які перебільшують розрахункову частоту ІДТ. 

З метою більш детального вивчення цього ефекту були проведені досліди з 

використанням експериментального ТАД. Характеристики ІДТ (рис.4.8) в 
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складі ТАТД досліджувалися на установці, яка давала змогу змінювати 

довжину резонатора, тим самим регулювати його резонансну частоту.  

  

 
 

Рисунок 4.8  – Залежність обертів ІДТ від частоти акустичної хвилі  

в резонаторі ТАТД 

 

Дослідження проводились при постійному навантаженні генератора 

ІДТ. За рахунок регулювання електричної напругі на нагрівачі ТАТД 

інтенсивність акустичної енергії в резонаторі підтримувалась постійною. 

Таким чином, змінюючи довжину резонатора (робочу частоту), можна 

було дослідити вплив частоті акустичних коливань на характеристики ІДТ. 

Результати вимірювань показали, що в діапазоні частот (80 – 250) Гц оберти 

ІДТ зберігались в межах 4200 – 4500 об/хв., що підтверджує можливість 

роботи ІДТ в широкому діапазоні частот.  

Отже, експериментально встановлено, що ІДТ здатна ефективно 

працювати в широкому діапазоні частот, що дає можливість зменшити 

габарити ТАТД (рис. 4.9).  

Основним  фактором, який визначає потенційну потужність ІДТ, є 

акустична енергія, що зосереджена в резонаторі. Акустична потужність ТАД 
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визначається ефективністю процесів термоакустичних перетворень, які 

залежать від досконалості конструктивних рішень, реалізованих в 

конкретному ТАТД, та зовнішніх чинників.  

Як було показано, термоакустичні перетворювачі енергії, за своєю 

природою, є резонансними системами, а їх ефективна робота можлива за умов 

утримання взаємно пов’язаних параметрів на заданих межах. Таким чином, 

зміна температури довкілля призводить до зміни деяких параметрів, які 

впливають на характеристики ТАТД.  

 

Рисунок 4.9 Залежність довжини резонатора від робочої частоти, при 

різних робочих середовищах 

Перш за все, від температури середовища залежить частота акустичної 

хвилі. Суттєво зростає тиск в резонаторі, що призводить до зростання 

амплітуди коливної швидкості в акустичній хвилі і амплітуди коливного руху.  

На рис. 4.10  показані залежності, які ілюструють вплив температури 

довкілля на параметри акустичної хвилі в резонаторі ТАТД.  Результати надані 

у нормованому вигляді відносно базових параметрів.  

Базовими значеннями для розрахунків прийняті – температура 293 К та 

атмосферний тиск 101305 Па, робоче середовища – повітря, та аргон, довжина  

резонатору складала 1,5 м. Показані результати свідчать, що коливання 

температури довкілля, які можливі в умовах машинних відділень суден не 
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будуть мати значного впливу на характеристики ІДТ. Зміна частоти вочевидь 

впливає на процесі термоакустичних перетворень в матриці ТАТД та на 

інтенсивність теплообміну між теплообмінниками та робочим середовищем.  

 

Рисунок 4.10 – Вплив температури довкілля на параметри акустичної хвилі 

в резонаторі ТАД 

 

Зміни температури робочого середовища будуть впливати на 

акустичний імпеданс резонатора, що може призвести до збільшення втрат 

акустичної енергії (рис. 4.11).  

 

Рисунок 4.11 – Вплив температури довкілля на акустичний імпеданс в 

резонаторі, робоче середовище повітря, або аргон 
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4.3 Поліпшення характеристик термоакустичного турбінного двигуна 

шляхом CFD моделювання процесів в його елементах 

 

Експериментальні дослідження показали наявність складної 

гідродинамічної картини в резонаторі ТАТГ в областях, безпосередньо 

прилеглих до ІДТ. Вочевидь, ці ефекти можуть впливати на ефективність як 

ІДТ, так і ТАТД в цілому.   

Задача – шляхом CFD моделювання дослідити причини виникнення 

вторинних течій, оцінити їх вплив на характеристики ТАТД  та запропонувати 

дієві механізми зниження цих втрат [122,185]. 

В ході проведення досліджень була створена CFD модель 

експериментальної ІДТ. Для цього, об’єкт розроблений в CAD програмі, був 

імпортований в CFD пакет (рис. 4.12). Ці дослідження виконувались з 

допомогою різних програмних продуктів, що дало можливість порівнювати 

адекватність моделювання. 

Для перевірки коректності побудови розрахункової CFD моделі та 

створення економічної за часом схеми обчислень були проведені тестові 

розрахунки, в яких моделювались натурні експериментальні дослідження 

опору ІДТ в однонаправленному потоці, (див. рис. 4.4).  

Вирішувалась задача в 3D постановці для стислого середовища – 

повітря. В цих розрахунках була використана стандартна k-e модель 

турбулентності. Вважаючи на складність задачі, на першому етапі досліджень 

розрахунки були обмежені режимом з нерухомим ротором турбіни.  

На рис. 4.13 показані  результати CFD моделювання ділянки резонатора 

з ІДТ. Можна бачити, що результати CFD розрахунків та фізичних 

експериментів мають задовільний збіг, оскільки різниця між ними не 

перевищує 10%.  

Наявні відхилення в результатах можна пояснити складністю 

визначення та урахування шорсткості поверхней ІДТ, та деякими 
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конструктивними відмінностями, які були зумовлені можливостями наявного 

3D принтера. 

                

          

Рисунок 4.12 – Експериментальний зразок ІДТ та його CFD модель 

 

Рисунок 4.13 – Гідравлічний опір зразку ІДТ, порівняння 

експериментальних даних з результатами CFD моделювання 

Шляхом CFD моделювання  була досліджена гідродинамічна структура 

потоку в резонаторі с ІДТ. Розрахунки робились для діапазону швидкостей 3 
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– 25 м/сек, що повністю охоплює діапазон амплітудних значень коливної 

швидкості, які могли бути досягнути в ході експериментів.  Про складність 

гідродинамічної картини свідчать данні, показані на рисунках 4.14 – 4.21. 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Розподіл статичного тиску в каналі резонатору з ІДТ 

при різних швидкостях потоку 

 

 

 

Рисунок 4.15– Розподіл швидкості в каналі резонатору з ІДТ при різних 

витратах потоку 
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Рисунок 4.16 – Розподіл статичного тиску в каналі резонатору з ІДТ 

при різних швидкостях потоку 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Розподіл швидкості в каналі резонатору з ІДТ при 

різних витратах потоку 
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Рисунок 4.18 – Турбулентна кінетична енергія в резонаторі з ІДТ при 

різних витратах потоку 

 

 

 

 

Рисунок 4.19 – Розподіл швидкості по перетину резонатора 

 

CFD моделювання показало, що в таких умовах наявні значні втрати 

енергії, які пов’язані з виникненням інтенсивних вторинних течій. Результати 

розрахунків, приведені на рис. 4.22 для однонаправленного потоку, свідчать, 
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що найбільші втрати тиску і потенційної енергії мають місце в задньому 

лопатковому вінці статору. Ці втрати  складають 61,5% від повного перепаду 

тиску в ступені.  

 

 

 

Рисунок 4.20 – Розподіл тиску по поверхні ІДТ при різних швидкостях 

потоку 

 

        
 

Рисунок 4.21 – Розподіл тиску по серединній поверхні ІДТ при різних 

швидкостях потоку 
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На рис 4.23 показаний повздовжній перетин резонатору, на якому 

представлена візуалізація поля швидкості потоку за ІДТ з нерухомим ротором.  

  

Рисунок 4.22 – Втрати тиску по довжині проточної частини ІДТ  

 

В потоці формуються інтенсивні тангенціальні течії, які призводять до 

значних втрат енергії.  

На вході до ІДТ маємо однорідний розподіл швидкості, за  турбіною, 

після лопатей статору, потік отримав тангенціальну складову. Крім того, 

можна бачити зони відриву потока на лопатях статора.   

   

 
 

Рис.4.23  Осьовий потік при нерухомому роторі. Відрив потока на лопатях 

статора та формування циркуляційних течій в резонаторі 5xu м сек=   

Втрата тиску в 

лопатях заднього 

статору 

0                            25                        50    
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На рис. 4.24 – 4.26 показані графіки розподілу компонентів швидкості 

u ,u ,ux y z  на вході та на виході з ІДТ, діаметр резонатора 0,05 м, швидкість 

потока в резонаторі перед ІДТ – 5 м/сек.   

Як показують результати розрахунків, на вході в турбіну маємо тільки 

осьову швидкість – u x , тангенціальні складові –u ,uy z відсутні   

 
 
 

Рисунок 4.24   Розподіл швидкості Ux потоку в резонаторі  

IN – перед ІДТ,   OUT – за турбіною, Us=5 m/s,  0 об
-1

  

 

 

 
 

 

Рисунок 4.25  Розподіл швидкості Ux потоку в резонаторі  

IN – перед турбіною   OUT – за турбіною, Us=5 m|s 

 

За турбіною в резонаторі сформований закручений потік, в якому 

тангенціальна складова швидкості сягає майже 60% від повздовжньої 

складової, рис. 4 26.  Такі циркуляційні течії мають високу стабільність та 
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акумулюють значну енергію рис. 4.27. Крім того, в таких умовах на поверхні 

резонатора можуть формуватися вихрові структури типу Гертлера-Тейлора, 

що також є енерговитратним механізмом.  

 
 
 

Рисунок 4.26 Розподіл складової швидкості Uz до (IN) та після  (OUT) ІДТ 

                

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 

Рисунок 4.27 Розподіл окружної швидкості по довжині 

резонатора з ІДТ: а – швидкість 5 м/сек; б – швидкість 10 м/сек 
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На рисунку – 4.28 показані візуалізація розподілу тиску на поверхні ІДТ 

та картина ліній току на поверхні обтікача турбіни.   

 

        

а                                                               б   

Рисунок 4. 28 – Розподіл тиску на поверхні нерухомої ІДТ – (а); лінії току 

на поверхні обтікача – (б) 

 

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що наявна 

конструкція лопатей статора ІДТ формує в резонаторі закручений 

тривимірний потік.   

 

4.4 CFD моделювання роботи двонаправленої турбіни в умовах 

акустичних пульсацій 

 

Для визначення найбільш раціональних конструкцій при осцилюючому 

русі середовища розроблені 3D моделі декількох варіантів ІДТ, які 

відрізнялися параметрами турбінної решітки, а саме – кутом повороту потоку 

нерухомого лопаткового апарату та конструкцією обтікачів (рис.4.29 та рис. 

4.30).  

 
 

Рисунок 4.29  – Профілі моделей турбінних лопатей 
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В подальших розрахунках, граничні умови на вході в розрахунковий 

відрізок визначали параметри акустичних хвиль з заданими частотою 50 – 100 

Гц та акустичним тиском 2000 – 5000.  

 

 
Вар 1 

 
Вар 2 

 

 
Вар 3 

 
Вар 4 

 

Рисунок – 4.30   3D моделі варіантів конструкції імпульсної 

двонаправленної  турбіни 

 

Для проведення розрахунків характеристик потоку та ІДТ були 

використані власні експериментальні данні, а саме  – частота акустичних 

коливань,  амплітуда акустичного тиску та оберти ротора ІДТ. В якості 

граничних умов задавалися – коливна швидкість середовища в перетинах, що 

оточують турбіну, робочий тиск в резонаторі  та робоча рідина.  

Для детального вивчення особливостей течій в проточній частині ІДТ 

була створена її оновлена 3D модель – рисунок 4.31 та приклад її реалізації – 

рисунок 4.32 – адаптивна сітка та локальна сітка. 
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Рисунок 4.31 – Розрахункова CFD модель ІДТ 

 

                    

Рисунок 4.32 – Тримірна адаптивна сітка CFD моделі 

 

При роботі ІДТ в пульсуючому середовищі крутний момент на роторі 

ІДТ змінюється з частотою акустичної хвилі, типовий вигляд характеристики 

крутного моменту показаний на рис. 4.33.   

На рисунку  4.34 показані результати розрахунку крутного моменту на 

роторі ІДТ в залежності від величини обертів, при різних рівнях акустичного 

тиску.  
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Рисунок 4.33  – Крутний момент на роторі ІДТ, в під дією акустичної 

хвилі, 5sin(2 )xu ft m s= , частота 60 Гц 

 

 

Рисунок 4.34 – Крутний момент на роторі ІДТ, акустична хвиля, 

5sin(2 )xu ft m s= , частота 60 Гц 

 

Попередні експериментальні дослідження показали, що при роботі ІДТ 

в резонаторі в зонах, безпосередньо прилеглих до турбіни, виникають 

інтенсивні радіальні течії, які можна розглядати, як квазістаціонарні 
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періодичні структури. Методи CFD моделювання дозволили дослідити 

механізм виникнення та формування структур течій в резонаторі з ІДТ.  

На рис. 4.35 та рис. 4.36 можна бачити, що вектори коливної скорості на 

виході з лопаткового венця статора ІДТ розташовані під кутом до осі 

резонатора. При періодичній зміні напряму коливної швидкості, яка зумовлена 

акустичними пульсаціями, вектори швидкості також змінюють свій напрям.   

 

       

   

Рисунок 4.35 – Вектори швидкості коливного потоку в  моменти 

максимуму коливної швидкості, при  2 n +  

 

Так, ситуація показана на рис.4.35, відповідає максимальним значенням 

коливної швидкості, які мають місце при фазі акустичної хвилі у 2 n + .  

В момент, коли коливна швидкість змінює свій напрям, фаза  - n + , 

тобто в цей час 0xu = , вектори швидкості стають перпендикулярними осі 

резонатора, рис. 4.36.  
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Можна вважати, що в резонаторі з ІДТ замість плоского фронту 

акустичної хвилі формується складна просторова структура, яка є 

суперпозицією двох хвиль – (x,y,z) sin(2 )x xu U ft= , та   

(x,y,z) sin(2 )x xu U ft= . 

 

 

 

Рисунок 4.36  – Моменти циклу n +  – зміна напряму коливного руху 

 

Це явище призводить до «ударного входу потоку» в соплову решітку, 

про що свідчить рис. 4.37, що має призвести до значного зростання втрат 

енергії та зниження ефективності  ІДТ.  

Якісна 2–D  та 3–D картина розподілу швидкості потоку в областях, 

прилеглих до ІДТ, показана на рис. 4.38 та на рис. 4.39, ці результати 

візуалізації  ясно свідчать про наявність ударного входу та зон відриву потока.  

Крім того, цілком ясні недоліки конструкції статорів та їх лопатей.  За 

таких умов, в резонаторі формуються потужні вторинні течії, які приводять до 

втрати ефективності ІДТ. Важливо підкреслити, що результати розрахунків, як 
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для пульсуючого середовища з працюючою ІДТ, так і для нерухомої турбіни 

в прямолінійному потоці, збігаються.  

 

 
 

Рисунок 4. 37 – Ударний вхід в статорну решітку та відрив потоку на 

виході з неї 

 

Більш детально структуру потоку можна бачити, взявши до уваги 

візуалізацію вторинних течій, рис.4.38 та 4.39. 

 Ці данні наведені для режимів зміни напряму коливного руху 

середовища в акустичній хвилі. Можна бачити вихрові структури, як в об’ємі 

резонатора, так і в міжлопатковому зазорі безпосередньо в турбінній решітці.  

Кількісні данні відносно гідродинамічної структури середовища в 

резонаторі ТАТМ, при працюючий ІДТ, отримані в ході CFD моделювання,  

показані на рис. 4.40 – рис. 4.44.  
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При розрахунках для задання граничних та початкових умов були взяті 

власні експериментальні данні. 

 

 
а 

 

 
б 

 

 
в 

 

Рисунок 4 38  Зони вторинних радіальних течій в резонаторі ТАТМ,  

Us = 10 м/сек, f = 100 Hz, 2500 об-1 : а - вектори напряму потоку;  

б та в - візуалізація вторинних радіальних потоків  



220 
 
 

 

    / 2 n  = + n  = +                      а 

 

 

 

б 

 

Рисунок 4.39  Структура потоку в областях, прилеглих до ІДТ:  а - 

моменти зміни напряму коливного руху ( = ); б - лінії току в резонаторі, 

 - момент максимальної швидкості (Us = 10 м/сек, f = 60 Hz, 2500 об-1) 

 



221 
 
 

 

 

Рисунок 4.40 Розподіл модуля швидкості в резонаторі з ІДТ 

 

 

Рисунок 4.41 Розподіл повздовжньої швидкості Ux  в резонаторі з ІДТ 
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Рисунок 4.42  Розподіл тангенціальної швидкості Uy  в резонаторі з ІДТ 

 

 

 

Рисунок 4.43  Розподіл тенденційної швидкості Uz  в резонаторі з ІДТ 

 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
, 
 U

y
 [

м
/с

ек
] 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
, 
 U

z 
[м

/с
ек

] 

Діаметр,  [м] 

Діаметр,  [м] 



223 
 
 

 

 

Рисунок 4.44  Радіальна швидкість потоку перед та після ІДТ в 

пульсуючому середовищі 
 

 

4.5 Дослідження впливу вторинних течій на характеристики імпульсної 

двонаправленної турбіни 

 

В умовах CFD моделювання встановлені втрати енергії, які пов’язані з 

виникненням вторинних течій внаслідок інтенсивних зворотних та 

тангенціальних потоків в резонаторі, та безпосередньо на вході в решітку 

двонаправленої турбіни.  При наявності осцилюючого руху середовища 

наслідком радіальних течій є «ударний» вхід потока до лопаткових венців 

статора, в результаті чого виникають вторинні течії [122,157].  

За внутрішні фактори вважаємо втрати, пов’язані з взаємодією робочого 

середовища зі складовими елементів ІДТ, це лопасті статора та ротор. 

Зовнішніми факторами будемо вважати втрати, пов’язані з виникненням в 

резонаторі вторинних радіальних течій, та взаємодію їх з спрямляючими 

апаратами.  
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Можливим шляхом запобігання цих втрат може бути профілювання 

резонатора та зміна конструкції соплового апарату ІДТ шляхом додавання 

прямолінійної ділянки  (рис. 4.44).   

З метою дослідження впливу подовженого соплового апарату була 

проведена серія розрахунків, в яких відносна довжина прямого відрізка L 

змінювалась в межах L = (0.25 – 2)S.  

Розрахунки показали, що при зростанні довжини прямолінійної ділянки 

імпульс вторинних тангенційних течій в резонаторі зменшується  рис. 4.45, 

при цьому зростає крутний момент на роторі турбіни рис. 4.46. 

 

 
 

Рисунок 4.45 –  Вплив подовження соплового апарату на інтенсивність 

вторинних тангенціальних течій 

 

В результаті аналізу експериментальних даних, та результатів CFD 

моделювання, були сформульовані вимоги до конструкції статору ІДТ, 

оскільки саме спрямляючий апарат ІДТ має запобігати виникненню вторинних 

тангенціальних течій в резонаторі. 
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Рисунок 4.46 – Залежність нормованного крутного моменту ІДТ від 

відносної довжини прямої ділянки статора 

   

 

Висновки за четвертим розділом 

 

1. Експериментально визначено, що, в разі наявності акустичних хвиль 

малої (Ps < 1500 Па) і середньої (1500 < Ps < 3500 Па) потужності, в резонаторі 

дослідного ТАТД формується плоский фронт акустичної хвилі, що відповідає 

положенням лінійності теорії акустики, в разі більш потужних  акустичних 

коливань  Ps > 3500 Па – виникають додаткові високочастотні пульсації, які 

призводять до деформації фронту коливної швидкості, значним втратам 

акустичної енергії, збільшенню фазовому здвигу, про що свідчить поява 

інтерференції.     

2. Зміна температури оточуючого середовища, а відповідно температури  

газу в резонаторі в межах 273 – 323 К, не оказує значного впливу на 

характеристики імпульсних двонаправлених турбін, але побічно впливає на 
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процеси термоакустичних перетворень в матриці ТАТД та теплообмінному 

вузлі ТАД.  

3. Експериментально встановлено, здатність ІДТ ефективно працювати на 

частотах, кратних резонансній, при цьому локальним максимумам 

акустичного тиску (акустичної потужності) відповідають максимальні 

значення обертів ІДТ. 

4. Робота ІДТ на частотах, які перевищують розрахункову в 2 –  4 рази, є 

напрямком зменшення масогабаритних показників ТАТД підвищенням 

частоти обертання ротору турбіни та зменшенням довжини резонатора.  

5. При роботі двонаправленної турбіни в резонаторі ТАТД можливо 

виникнення вторинних тангенційних течії, які призводять до наслідок 

ударного входу потоку в соплові лопаті, що призводить до  побічних втрат 

енергії та зниженню ефективності ІДТ. 

6. Застосування в сопловому апараті імпульсної турбіни двонаправленної 

дії лопатей з прямолінійним участком довжиною 0.25 – 2 від довжини хорди 

лопатей статора, зменшує інтенсивність вторинних тангенціальних течій та 

забезпечує зростання крутного моменту ІДТ до 9 – 10%.  

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в [122,157,158,179,180,182, 

183,184,185]. 
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РОЗДІЛ 5  

Методологія створення раціональних схемних рішень утилізації теплоти 

на базі термоакустичних технологій для транспорту, енергетики та 

кліматичних систем 

 

5.1 Побудова термоакустичних систем використання 

низькотемпературних теплових викидів суднових енергетичних 

установок 

Для порівняння існуючих та перспективних технологій використання 

низькопотенційних джерел енергії, які здатні забезпечити перетворення 

теплоти в механічну роботу та отримання електричної енергії, межи їх 

застосовування в судновій енергетиці представлено на рис. 5.1. Для 

визначення переваг від запровадження термоакустичних технологій на цьому 

рисунку нанесено додатково області використання технологій утилізації за 

циклом Ренкіна. 

 

Для практичної реалізації термоакустичних систем запропоноване 

методологічне підґрунтя, яке окреслює основні вихідні данні і етапи 

 

Рисунок 5.1 – Області використання технологій утилізації скидної 

теплоти в судновій енергетиці, установки з ORC:     –  Opcon Marine;                                                                                                            

–  Hydrocurrent 125 EJW;         – Climenton (проєкт) 
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проектування цих систем. Доцільність застосовування конкретного типу 

термоакустичної системи має бути встановлена на основі урахування різних 

чинників. Потрібно узгодження  характеристик енергетичної установки з 

термоакустичним утилізаційним контуром та об'єктів призначення з 

споживачами енергії і можливих джерел теплоти високого та низького 

потенціалів [186,188,199]. 

Узгодження  характеристик енергетичної установки з термоакустичним 

утилізаційним контуром та об'єктів призначення враховує: 

• наявні потреби споживачів в конкретних видах енергії – механічній, 

електричній, тепловій;  

• структуру та склад конкретної енергетичної установки, яка є джерелом 

теплових викидів (суднової, промислової, відновлювальної енергетики);  

• якісні показники джерел теплової енергії, а саме: температурного 

потенціалу, теплофізичних параметрів первинних теплоносіїв, залежність 

характеристик теплових викидів від режимів експлуатації енергетичного 

обладнання та зовнішніх факторів. 

До можливих джерел теплоти високого потенціалу належать: 

• теплові викиди енергетичних установок суднової енергетики, 

промисловості, транспортних засобів;  

• радіоізотопні елементи та сонячні фокусуючи концентратори 

випромінювання – температури, вищі за 1000 К;  

• геотермальні джерела теплоти та концентратори сонячного 

випромінювання;  

• електричні нагрівачі, які використовують низькокондиційну електричну 

енергію енергетичних установок відновлювальної енергетики – вітрових 

генераторів, морських хвильових генераторів.  

Серед можливих джерел теплоти низького потенціалу термоакустичних 

систем знаходяться: 

• довкілля – повітря та природні водойми;  
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• робочі речовини технологічних процесів, в тому разі кріогенні з 

температурами на рівні 4 – 240 К (скраплені: водень, метан, аміак, тощо).  

Для обґрунтування доцільності використання термоакустичних систем 

утилізації розглянуті теплові викиди суднового двопаливного малообертового 

двигуна при його роботі на різних типах палива, таких, як нафтове паливо  

MDO та скраплених газах – LNG та NH3, які показані на рис.5.2. 

 

а 

 

б 

Рисунок 5.2 – Теплові викиді малообертового двигуна 7Х82DF-1.0:  

 а  – при роботі на MDO  паливі;  б  – при роботі на кріогенних паливах  
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Наведена інформація вказує на низький температурний рівень 

відходячих газів та появу в СЕУ кріогенних джерел скидної теплоти. 

Використання низькотемпературних та кріогенних теплових джерел при 

регазифікації скраплених палив дає можливість, з допомогою 

термоакустичних технологій, реалізувати термодинамічно ефективний процес 

їх утилізації та отримати додаткову механічну роботу, що ілюструє рис. 5.3, де 

показана залежність К.К.Д. Карно – 
i
carnot  для різних за температурами 

джерел теплоти.   

Можна бачити, що ефективність цикла Карно для WHRS, працюючих на 

циклі Ренкіна, при температурах, характерних для сучасних СЕУ, суттєво 

знижується при зменшенні температури джерела енергії, що обмежує 

можливості їх використання.  

 

Термоакустична система енергозбереження дозволяє з допомогою  

одного або декількох ТАТД утилізувати скидну теплоту різних потенціалів  

jTAТД
i inQ  і отримати додаткову механічну роботу.  В таблиці 5.1 показані 

результати розрахунку К.К.Д.  ТАТД для різних температурних потенціалів. 

 

 

Рисунок 5.3  – К.К.Д. цикла Карно в залежності від температури джерела 

теплоти та температури стока теплоти 
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Досягнути максимального ефекту можна шляхом оптимізації теплової схеми 

енергетичної установки конкретного судна [48,185,186]. 

Таблиця 5.1  Залежність К.К.Д. ТАТД від температури стоку теплоти для  

МОД 7X82DF-1.0 

Джерело теплоти Сток теплоти ТАТД 

 Охолодження                

(Т=273+90), К 

Довкілля та кріогенні 

палива 
  

1 2 3 

Тн, К Тс, К К.К.Д. 

363 298 ISO 0,05 

363 240 NH3 0,10 

363 185 C2H6 0,14 

363 135 LNG 0,18 

ОНП (Т=273+150)  

403 298 ISO 0,08 

403 240 NH3 0,12 

403 185 C2H6 0,16 

403 138 LNG 0,19 

ОНП  (Т=273+180)  

453 298 ISO 0,10 

453 240 NH3 0,14 

453 185 C2H6 0,17 

453 138 LNG 0,20 

УПГ  (Т=273+200)  

473 298 ISO 0,11 

473 240 NH3 0,14 

473 185 C2H6 0,18 

473 138 LNG 0,21 
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Інформація на рис. 5.3 має принципове значення, в даному випадку вона 

показує, що при утилізації кріогенного потенціалу скраплених палив 

системою регазифікації можна отримати різну ефективність в залежності від 

потенціалу нагрівача, що буде використаний: охолоджувач надувного повітря, 

система охолодження двигуна, пара від УК. 

 

5.2 Схемні рішення термоакустичних енергозаощаджуючих систем 

суднової енергетики 

На підставі результатів підрозділу 5.1 розроблені різні варіанти схемних 

рішень  СЕУ з термоакустичними системами енергозбереження. Проведена 

оцінка ефективності застосування цих систем для утилізації теплових викидів.  

СЕУ з МОД. На рис. 5.4 показана принципова схема суднової 

термоакустичної системи  утилізації теплових викидів  двопаливного МОД.  

Ця схема передбачає можливість утилізації надлишків скидної теплоти 

УК, ОНП, системи охолодження та кріогенного потенціалу скраплених палив 

– NH3 та  LNG [48, 186]. 

 

Рисунок. 5.4. – Принципова схема утилізації ВЕР суднової енергетичної 

установки з ТАТМ: 1 – МОД;  2 – УК; 3 – ОНП; 4 – ТАТД; 5 – імпульсна 

двонаправлена турбіна; 6 – розподільчий вузол; 7 –  насос; 8 – цистерна 

LNG палива;  9,10 – охолоджувачі ГД 
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На рис. 5.5 – рис. 5.7 наведені данні об’ємів та параметрів скидної 

теплоти двигуна W12X92DF при роботі на різних типах палива [48]. 

 

 

Рисунок 5.6 –   Температури теплових викидів МОД  W12X92DF 

 

Рисунок 5.5  Об’єми скидної теплоти двопаливного МОД W12X92DF 
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Рисунок 5.7 – Потужність ТАТД для різних потоків теплових викидів 

 

Теплова схема СЕУ дозволяє організувати потоки скидної теплоти у 

найбільш раціональний спосіб  для забезпечення загальносуднових потреб в 

теплоті та досягненню максимальної ефективності системи енергозбереження.   

Можна бачити, що для цього МОД температури теплових викидів не 

перевищують 500 К, що ускладнює використання систем утилізації, основаних 

на класичному циклі Ренкіна.   

Результати розрахунку потужності ТАТД для різних джерел теплових 

викидів МОД W12X92DF показані на рис. 5.8. В даному випадку, в тепловій 

схемі СЕУ передбачалось використання окремих ТАТД для утилізації різних 

теплових викидів. Такий підхід дає можливість отримати найбільшу 

ефективність за рахунок використовування температурних джерел з 

максимальною різницею  температурних потенціалів.   

В разі використання всього наявного потенціалу скидної теплоті СЕУ – 

МОД, дизель генераторів, енергії регазифікації LNG палива, скидної теплоти 

ОНП та теплоти відходячих газів – сумарна потужність ТАТД може сягати 

4200 – 5319 кВт, що становить до 8,6%, при максимальній потужності двигуна, 

при цьому споживання пального СЕУ може знизитись на 7.5 - 10%.  
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В результаті застосування термоакустичних технологій за рахунок 

утилізації низькотемпературних та кріогенних теплових викидів  можна 

отримати додаткову потужність (рис.5.8). 

 
 

Рисунок. 5.8 – Потужність ТАТГ в залежності від джерел енергії, що 

використовуються 

 

Аналіз енергетичних потоків СЕУ показав, що штатна суднова система 

утилізації використовує менше ніж 40% від наявного потенціалу теплових 

викидів. Таким чином, більша частина скидної теплоти СЕУ, в тому разі 

кріогенна енергія LNG палива, втрачаються.  Для даного судна розроблена 

схема комбінованої термоакустичної системи енергозбереження [185 – 187]. 

 

Таблиця 5.2 Сумарна потужність ТАТГ при роботі СЕУ на різних паливах 

 

Паливо МОД    ,NeТATГ
i реж  СЕУ   CMCR

СЕУNe  / CMCR

СЕУ

TATDNe Ne  

MDO 4200 4900 0.068 – 0.067 

LNG 4508 5319 0.072– 0.073 

NH3 5323 6280 0.084 – 0.086 
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СЕУ з СОД. В якості об’єкту розробки обрана СЕУ судна  типу LNT A-

BOX [186–189], до складу якої входить середньообертовий ГД Wartsila 

12V50DF  потужністю 11700 кВт, та два дизель-генератори 6L21DF (рис.5.9).  

В запропонованій системі передбачено застосування двох різних за 

температурами контурів.  Високотемпературний контур – «УК – ОНП», з 

потенціалом до 4500ВТКQ  кВт скидної енергії та  низькотемпературний 

контур – «LNG – система охолодження ГД», де маємо до 450НТКQ  кВт 

кріогенного потенціалу LNG палива.  

 

 

 

Рисунок 5.9 – Схема утилізації ВЕР суднової енергетичної установки з 

ТАТД: 1 – ГД; 2 – УК; 3– ОНП; 4 – нагрівач ТАД; 5 – турбогенератор; 6 – 

МТП низькотемпературний ТАД з двокомпонентним робочим тілом; 7 – 

турбогенератор; 8–12 – охолоджувачі систем СЕУ 

 

Розрахунки показали, що використання ТАТД в системі 

енергозбереження танкеру A–BOX дає можливість отримати додатково 600 – 

750 кВт електричної енергії, що зменшить витрату палива на рівні 6 – 8.5%. 

Загалом для СЕУ з СОД потужність термоакустичної системи 

енергозбереження може сягати до 9% від потужності суднових двигунів 

[44,179]. 
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СГТУ. Доцільність використання термоакустичних технологій на 

суднах с ГТУ розглянута на прикладі СЕУ контейнеровозу «PERFECt Ship», 

модернізація контейнеровозу “CMA CGM Marco Polo” (спільна розробка  фірм 

GTT, CMA CGM та бюро  DNV GL).   

До складу СЕУ входять два агрегати COGAS/ COGES  потужністю 39270 

кВт, та два ДГ потужністю 4100 кВт [115, 191.192] (рис. 5.10).  Проектом 

передбачається використання в  СЕУ кріогенного палива LNG, отже в складі 

СЕУ має бути система регазифікації скрапленого палива.  

 

Таблиця 5.3   Склад СЕУ контейнеровозу «PERFECt Ship» (проєкт) 

 

Двигуни Потужність, кВт Потужність загальна, кВт 

 ГТД × 4,  

Siemens SGT-500 
18700  

18500×4+8500×2= 74000+17000 

Steam turbine  × 2 8500  

СЕС  ДГ ×2  4100   8200 

 

 

 

а                                                                                     б 

 

Рис. 5.10  СЕУ контейнеровозу «PERFECt Ship»: а – компоновка СЕУ; 

б – ТАТГ в системі регазифікації скрапленого газового палива: 1-ТАД,  

2- турбогенератор  
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Розрахунки показали, що використання в системі регазифікації ТАТД 

дає можливість утилізувати кріогенний потенціал скраплених палив  та 

додатково отримати механічну енергію (табл.5.4). 

 

Таблиця 5.4  Ефективність утилізації теплоти системи регазифікації 

скраплених газових палив СГТУ термоакустичними технологіями 

 

Термоакустична система регазифікації TATДNe , кВт /TATД
СЕУNe Ne  

Регазифікація LNG 1850 0.025 – 0.03 

Регазифікація NH3 3396 0.045 

 

5.3 Схемні рішення промислових  та енергетичних установок  
  

Базуючись на  результатах досліджень, було розроблено схему 

термоакустичної системи енергозбереження установки екопірогенезісу 

[192,193],  принципова схема якої наведена на рис. 5.11. Джерелом отримання 

ВЕР технологічного циклу є рекуперативний теплообмінник «газ-рідина», що 

розташований в витяжній трубі установки екопірогенезісу. Температура 

теплових викидів установки становить 475 - 620 К.  

Схемою блока утилізації ВЕР передбачено використання рідинної 

системи підводу теплоти до ТАД. В якості теплоносія пропонується 

використовувати кремнійорганічні теплоносії, що мають потрібні 

температурні характеристики.   

Система нагріву має бути закритого типу. Циркуляція теплоносія 

здійснюється насосом 8. В схемі установки передбачена буферна ємність - 

компенсатор об’єму 7. Теплоносій забезпечує розігрів регенератору 1 ТАД за 

допомогою рекуперативного нагрівача 2.  Для підтримки потрібного 

температурного градієнту регенератор контактує з охолоджувачем 3.  

Охолоджувач працює в складі системи охолодження, що оснащена 

насосом 8, допоміжним охолоджувачем 14, вентилятором 9. В якості 
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теплоносія передбачено використовувати прісну воду, яка зберігається в 

ємності 11. Згідно з проведеними розрахунками, термоакустична 

теплоутилізаційна установка здатна забезпечити отримання 90–110 кВт 

електричної енергії за рахунок утилізації 1 МВт скидної теплоти. 

 

Рисунок 5.11 – Принципова схема системи використання теплових 

викидів промислової енергетичної установки: 1-матриця ТАД; 2,3-

теплообмінники;4,5-електрогенератори, 6-термоакустичниї рефрижератор; 

7,11,18-ємності; 8-насоси;9-вентілятор; 10-терморегулятор; 12…14-

теплообмінникі; 15-піролізний блок 

 

Існує можливість з допомогою термоакустичних теплових насосів  

реалізувати технологічні схеми підвищення температурного потенціалу 

теплових викидів, тим самим здійснити повернення скидної теплоти в 

технологічні процеси [204, 206 ].  

 

5.4 Термоакустичні технології в енергетичних установках 

відновлювальної енергетики 

На рис. 5.12 показана принципова схема сонячної термофотоелектричної 

ЕУ з циліндричними концентраторами, яка призначена для одночасного 

продукування, як теплоти, так і електричної енергії [190]. Розрахунки 
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показують, що використання ТАТД дає можливість підвищити сумарну 

потужність термофоелектричної ЕУ до 30%  (табл. 5.5). При площі сонячних 

колекторів 120 м2 термоакустична установка здатна забезпечити отримання 

додатково 7 – 10 кВт електричної енергії. 

 

 Таблиця 5.5 Характеристики сонячної термофоелектричної комбінованої 

установки  

Потужність, кВт Температури теплоносіїв, К ТАД, кВт 

теплова  електрична  високого 

потенціалу 

низького 

потенціалу 

потужність  

10 3.7 473 - 493 289 – 299 1,16 – 1,05 

5  1.6 443 - 493 289 – 299 0.48 – 0,52 

 

 

Термоакустична система була запропонована для використання на 

заводі з вирощуванню продукції аквакультури (рис. 5.13). Проектом 

 

 

Рисунок  5.12 – Принципова схема сонячної  термофотоелектричної 

енергетичної установки  з термоакустичною системою:  

1 - термофотоелектричний елемент; 2 - сонячний концентратор;  

3 –   інверторний перетворювач; 4-ТАД; 5-ТАР; 6-розподільчій щит; 

 7-турбогенератор; 8-вентілятор; 9-охолоджувач; 10-насос; 11-компенсатор 
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передбачено застосовування сонячних колекторів для температурної 

стабілізації виробничого процесу  та для виробництва електроенергії (рис. 

5.14).  

Теплова схема підприємства дозволяє спрямувати надлишок теплоти 

для продукування електричної енергії з допомогою ТАТД.  

Використання модульних термоакустичних установок з агрегатною 

потужністю по теплоті 50 кВт забезпечує отримання додаткової електричної 

енергії (табл. 5.6). 

 

 

Рисунок 5.13 – Проект заводу вирощування об'єктів аквакультури, 

термоакустична установка 

 

 
 

 

Рисунок 5.14 – Термоакустична система в складі сонячної енергетичної 

установки: 1-сонячний концентратор; 2-ТАД; 3-ТАТН; 4-турбогенератор; 

5-вентілятор; 6-охолоджувач; 7-насос; 8-компенсатор 
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Термоакустичні технології можуть використовуватись безпосередньо в 

кліматичних системах, або реалізовувати когенераційні та тригенераційні 

схеми використання теплоти різного походження [190,191].  

На схемах сонячних термоакустичних систем, показаних на рис. 5.13 та 

рис. 5.14, передбачено використання двох  різних споживачів акустичної 

енергії – термоакустичного турбогенератора або термоакустичного теплового 

насоса (рефрижератора).  Розрахунки показали, що коефіцієнт трансформації 

теплової енергії для цих установок (СОР), в залежності від параметрів 

довкілля, становить 0,12-0,16, що є співставними з показниками інших 

кліматичних систем. 

 

Таблиця 5.6 Характеристики сонячної комбінованої установки (розрахунок) 

Площа колекторів,  

(модуль), м2 

Загальна теплова 

потужність, кВт  

Температури 

теплоносіїв, К 
ТАД, кВт 

Плоскі вакуумні 

колектори  96*2,6=250 
400 - 825 363 – 433 /288 10 

Вакуумні колектори 

трубчасті  – 160  
150 - 160 493 – 513/288 30 – 50 

 

 

Практичному використанню термоакустичних технологій сприяє 

можливість використання типових конструктивних рішень для установок 

різного призначення. Прикладом можуть стати модульні термоакустичні 

установки сонячної енергетики та систем регазифікації скраплених палив. 

 Термоакустичні технології, завдяки своїм якостям, придатні для   

створення принципово нових технічних рішень в різних областях 

промисловості, транспорта, кліматичних систем.  

Основні науково-технічні результати дослідження, згідно з 

поставленими завданнями, спрямовані для використання 

низькотемпературних джерел енергії в судновій енергетиці. Але наявність 

значних об’ємів низькотемпературних джерел енергії в інших галузях дає 
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змогу використовувати ці результати для вирішення більш широкого кола 

завдань, деякі з них приведені на рис. 5.14. 

 

 
 

Рисунок 5.14 Можливі перспективні напрями застосування 

термоакустичних технологій  
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Висновки за п’ятим розділом 
 

1. На основі результатів досліджень запропоноване методологічне 

підґрунтя, створення термоакустичних систем використання 

низькотемпературних джерел теплоти з потенціалом  в межах 110 – 530 К, в 

тому числі теплових викидів різних за типом енергетичних установок.  

2. Розроблені схеми суднових енергетичних установок з 

термоакустичними системами утилізації скидних теплових ресурсів з 

температурами 110 – 530 К, які придатні для використання на суднах з різними 

типами головних двигунів, в тому разі з двопаливними, які забезпечують 

отримання додаткової потужності на рівні 5–10 %, а саме: з МОД на 5 – 8 %, 

із СОД на 6 – 9 %, з ГТД на 3,0 – 4,5 %, та зменшення споживання палива в 

межах 4 – 10 %. 

3.  Використання термоакустичних турбінних двигунів в розробленій 

системі регазифікації скраплених газоподібних палив дозволяє утилізувати 

потенціал кріогенних палив відносно потенціалу скидних теплоносіїв або 

довкілля, та отримати додатково механічну роботу в об’ємі 1,2 – 3 % від 

потужності двигунів, які споживають газове паливо, новизна якого 

підтверджена патентом на корисну модель [234]. 

4. Розрахунками визначено, що використання аміаку в якості палива для 

суднових двигунів замість природнього газу  призведе до збільшення 

потенційної потужності термоакустичних турбодвигунів системи 

регазифікації скрапленого газового палива в 1.2 – 1.5 рази.  

5. Розроблено схеми енергозберігаючих термоакустичних систем 

утилізації теплових викидів промисловості, які призначені для використання 

теплових ресурсів з температурами 475 – 620 К, з агрегатною потужністю 10 – 

1000 кВт на базі модулів потужністю 10 і 100 кВт. 
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6. Обґрунтовано для впровадження термоакустичну систему сонячної 

фотоелектричної станції з параболічними концентраторами з максимальною 

температурою теплоносіїв до 500 К, яка дозволяє підвищити загальну 

електричну потужність комбінованої установки до 30 %. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в [44, 48, 186, 187, 188, 

189, 191, 192, 193, 194, 198199, 234]. 
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РОЗДІЛ 6  

 

Розробка рекомендацій для проектування  термоакустичних  теплових 

машин та апробація результатів наукового дослідження при їх 

впровадженні  

6.1 Рекомендацій з проектування термоакустичних установок  

 

Результати дисертаційної роботи дозволили отримати нові знання 

відносно процесів, які впливають на ефективність термоакустичних двигунів 

та термоакустичних систем енергозбереження в цілому, що дало можливість 

поширити сферу використання термоакустичних технологій на суднову 

енергетику, та на основі власних досліджень сформулювати  рекомендації 

щодо проектування  суднових термоакустичних систем енергозбереження та 

їх складових елементів.  

 

Термоакустичний двигун 

• Отримані нові наукові результати обґрунтували використання 

термоакустичних турбінних двигунів при використанні теплових викидів з 

температурним потенціалом в межах 110 – 530 К [48,80,81] з  агрегатною 

потужністю від 100 до 1000 кВт та питомою масою від 12,5до 25 кг/кВт.  

• В суднових системах енергозбереження найбільш продуктивним є 

використання ТАД з термодинамічним циклом Стірлінга. Ці ТАД мають 

К.К.Д. на рівні 0,38 – 0,42 відносно циклу Карно, досягнення максимально 

можливої ефективності можливо за умов забезпечення однорідних в 

поперековому перетині розподілів температури в матриці та однофазному 

робочому тілі [147,159].  

• Розширення області застосовування термоакустичних двигунів з циклом 

Брайтона можливо за рахунок утилізації низькотемпературних теплових 

викидів суднових систем охолодження з потенціалом 358 – 368 К, що 

досягається завдяки використанню ефекту фазового переходу в 
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двокомпонентному робочому тілі, один з компонентів якого здійснює фазовий 

перехід в матриці, при цьому підвищується питома потужність ТАД в 2,3 – 4 

відносно потужності ТАД з однокомпонентним робочим тілом [145,201].  

• ТАД з циклом Брайтона здатні працювати без окремого рекуперативного 

нагрівача, що досягається підводом теплоти ззовні до  високотемпературної 

частини резонатора, при цьому досягаються максимальні однорідності 

розподілу температури робочого тіла та щільність теплового потоку по фронту 

матриці (розділ 3.3).  

 

Теплообмінники термоакустичного двигуна 

• В рекуперативних теплообмінниках  з перехресним рухом теплоносіїв 

доцільним є використання оребрених плоскоовальних або еліптичних трубок. 

Повздовжний розмір теплообмінників має бути в межах 0.9 … 1.1 подвійної 

амплітуди коливного руху [145,201]. 

• В нагрівачах раціонально використовувати  теплоносієм – воду або 

термоолію, а в охолоджувачах – воду або інші рідини. Конструкція 

розподільчих колекторів теплообмінників ТАД має забезпечити рівномірну 

витрату рідини по каналам трубчатої теплообмінної поверхні [147,150]. 

• Для забезпечення рівномірного розподілу температури зовнішньої 

поверхні теплообмінників та підвищення їх теплової потужності доцільним є 

використання ефектів фазового переходу рідинного теплоносія, для чого в 

якості нагрівачів слід використовувати конденсаційні теплообмінні або 

гравітаційні термосифони, а охолоджувачами можуть слугувати випарні 

теплообмінники з рідинами, що легко випаровуються, що має місце в системах 

регазифікації скраплених газоподібних палив [ 234,235].  

• В ТАД з циклом Брайтона доцільним є використання двокомпонентних 

робочих тіл, один з компонентів якого здійснює фазовий перехід в матриці 

ТАД. За рахунок ефекту фазового переходу досягається однорідне 

температурне поле в матриці та підвищення потужності ТАД [203,211].  
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Перетворювач акустичної енергії 

• Раціональним перетворювачем для ТАД є осьові імпульсні турбіни 

двонаправленної дії, які забезпечують перетворення коливальної акустичної 

енергії  в механічну роботу [ 123].  

• Підвищення ефективності осьової імпульсної турбіни двонаправленної 

дії досягається виконанням зовнішнього краю лопаток статора з 

прямолінійною ділянкою, довжина якої має бути не менше ніж 1.5 – 1.75 

довжини хорди цих лопастей [ 148]. 

 

   Склад термоакустичних систем 

• Раціональним рішенням впровадження термоакустичних двигунів є 

застосування модульного принципу комплектації на основі двигунів 

потужністю 10 та 100 кВт , що забезпечить створення термоакустичних 

установок з агрегатною потужністю до1000 кВт, або вищою. 

• До складу термоакустичної установки доцільно залучити комп’ютерну 

систему дистанційного керування та оптимізації робочих процесів [165 – 167].  

 

Матриці та резонатори термоакустичних двигунів 

• Результати випробування експериментальних термоакустичних 

двигунів підтвердили висновки та рекомендації інших дослідників відносно 

вибору матриць та конструкцій резонаторів. 

 

6.2 Реалізація результатів наукового дослідження в практику 

проектування та створення термоакустичних теплових машин 

  

Результати наукового дослідження представляють певний інтерес для 

вдосконалення та підвищення енергетичної ефективності технічних рішень в 

різних галузях виробництва, оскільки дозволяють, за рахунок утилізації 

низькотемпературних викидів енергетичних установок та використання 
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відновлювальних джерел теплоти,  отримати механічну роботу  або 

електричну енергію. 

Використання модульного принципу побудови термоакустичних систем 

є доцільним рішенням, оскільки забезпечує гнучкість при компоновці 

енергетичного обладнання, та дає можливість ефективно використовувати 

системи при часткових навантаженнях.  

Результати дисертаційної роботи запропоновані для застосовування 

промисловим підприємствам та проєктним організаціям. 

ДП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» використовує результати роботи при 

проектуванні нових видів газотурбінної техніки. 

Проєктні організації суднобудування використовують результати 

наявних досліджень в ході проведення проектних робіт.  Так, проєктне бюро 

«Zaliv Ship Design» розглядає можливість використання результатів 

досліджень  – в процесі проектування нових суден та при розробці проектів 

модернізації суден з існуючими судновими енергетичними установками. 

Компанія «Сі-Джоб Миколаїв» передбачає впровадження  

термоакустичних систем регазифікації при розробці перспективних проектів 

суден з енергетичними установками, призначеними для використання 

маловуглецевих та безвуглецевих палив, та при виконанні  дослідно-

конструкторських робот для підвищення ефективності та екологічності 

суднових енергетичних установок за рахунок утилізації низькотемпературних 

теплових викидів.  

ПрАТ «УкрНДІТСМ» розробляє проєктні пропозиції з модернізації 

модульної станції регазифікації скрапленого природнього газу 

продуктивністю до 500 нм3/годину, в яких передбачено використання 

термоакустичних установок регазифікації скрапленого газу.   

Перспективним напрямом для впровадження термоакустичних 

енергозберігаючих систем можна вважати газотранспортну систему України, 
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де існують потреби в комплексному використанні теплових викидів 

турбокомпресорних агрегатів. 

Термоакустична система  здатна продукувати  як електричну енергію, 

так і забезпечити роботу термоакустичного рефрижератора. Перспективним 

напрямом застосування ТАТД є модульні установки регазифікації скраплених 

газів на станціях розподілу газового палива.  

 

Таблиця 6.1 –  Пропозиції щодо використання термоакустичних систем 

енергозбереження в судновій енергетиці 

 

Судна з ДВЗ на рідкому паливі або кріогенних паливах  

Zaliv Ship Design,     C-Job Mykolayev,        MDEM 

QUANTUM 9000   

 
  

WHRS  SRC  

MAN 9S80ME-C9.2-GI    (2019) 

Термоакустична WHRS 

МОД W12X92DF    (2019) 

  

WHRS  

Штатна система 

ТА система 

регазифікац

ії LNG, 

додаткова 

ТА система 

регазифікації 

LNG 

Потужність 

термоакустичної 

WHRC системи  

Ne,% кВт кВт кВт кВт 

50 1290 700 650 2550 

75 2166 910 970 3950 

85 2709 980 1150 4500 

100 3836 1120 1280 5400 

 

https://www.facebook.com/cjobnikolayev/?__cft__%5b0%5d=AZWzK-CRzvywD-Ko7x_kyqXfi4KtjmtXVEqoXY62hU3mEiVmITWpCPHRFkDkpi5cLqR9QmTumlkJA0DPa5PU8DkautWMQzouRD37x2l03lbunf2i-o8SLb1JwadmefAZfdUdkCexvIHA0qtjBm_hZaw8&__tn__=-UC%2CP-R
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Таблиця 6.2 –  Проєктні пропозиції з впровадження термоакустичних 

систем в промисловості 

Газотранспортна система, 

утилізація теплоти ГТД ГП 

 

Теплові викиди 

промисловості 

 

 

 Станції регазифікації СПГ 

 

 

Температурі до 600 К 

 

Температура СПГ 111 К. 

Генерація електричної енергії,    модуль 

установки Ne = 100 – 1000 кВт 

Температура теплоносіїв до 

600 К, модуль установки 

Ne = 100 – 1000 кВт 

 

АТ «Завод «Екватор» використовує результати дисертаційної роботи 

при розробці нових зразків обладнання систем кондиціонування та 

охолодження автономних модулів різного призначення. 

На підприємстві ТОВ «Суднобудівний завод «ОКЕАН» рекомендації з 

використання термоакустичних технологій застосовуються при плануванні 

робіт з модернізації суднових енергетичних установок суден, розробці 

перспективних зразків енергетичного обладнання широкого спектру 

використання та в ході виконання заходів, пов’язаних з реконструкцією 

виробничих потужностей підприємства.  

 «Jiangsu University of Science and Techology» (Китай)  та «Китайсько–

Український міжнародний центр судноплавства і передачі технологій Цзянсу 
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Морська інженерія» сприяє впровадженню результатів дисертаційної роботи 

при розробці спільних проектних пропозицій щодо створення 

енергозберігаючих термоакустичних установок для китайської промисловості 

та суднобудівних підприємств, та виготовлення суднового та енергетичного 

обладнання. 

 

6.3 Реалізація результатів наукового дослідження термоакустичних 

теплових машин в відновлювальної енергетиці 

 

Виробнича компанія  «Zelena Planina DOO» (Чорногорія) в проекті 

завода для вирощування продукції аквакультури передбачає використання  

термоакустичної сонячної установки потужністю 25 кВт з джерелом теплоти 

від сонячних концентраторів з вакуумними трубами.  

Розроблені схемні рішення термоакустичних систем, призначених для 

використання в промисловості, енергетиці (в тому разі відновлювальної). 

Термоакустичні технології дають потенційну можливість використання малих 

об’ємів низькотемпературних теплових ресурсів за допомогою ТАД 

агрегатною потужністю від 1 кВт.  

Результати дисертаційного дослідження дозволяють розробити та 

запропонувати для різних за профілем підприємств попередні науково 

обґрунтовані технічні пропозиції з упровадження термоакустичних систем 

використання низькотемпературних та кріогенних джерел скидної енергії. 

Наведені пропозиції мають практичне значення і викликали певний 

інтерес у фахівців промисловості та проєктних організацій, що сприяє 

подальшому розвитку цього наукового напряму та створенню принципово 

нових технічних рішень на основі термоакустичних технологій.  
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Таблиця 6.3 – Проектні пропозиції з впровадження термоакустичних 

систем в відновлювальної енергетиці 

 

Відновлювальна енергетика 

Генерація електричної енергії.  

Термоакустичні рефрижератори.  

Термоакустичні теплові насоси. 

Сонячні системи з параболічними 

та панельними вакуумними 

концентраторами. 

 
 

 

 
 

.  

Температура теплоносіїв 363 – 513 К. 

Агрегатна потужність установок 10 – 100 кВт. 

 

 

6.4 Використання результатів дослідження при підготовці фахівців 

 

Наукові та прикладні результати дослідження використовуються в 

навчальному процесі при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня 

«Магістр» в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова (м. Миколаїв) за спеціальностями: 135  «Суднобудування»,  за 

освітньо-професійною програмою  «Суднові енергетичні установки та 

устаткування»; 44 «Теплоенергетика», за освітньо-професійною програмою 

«Теплоенергетика»; 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології», за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи 
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управління та автоматика» та «Мікропроцесорні системи управління 

технічними засобами суден». 

Курс лекцій з термоакустичних технологій енергозбереження 

викладається в університеті Jiangsu (КНР) в рамках програми міжнародного 

науково-технічного співробітництва між  КНР та Україною. 

 

Висновки за шостим розділом 

 

1. Результати дисертаційного дослідження дозволяють на етапі 

концептуального проєктування визначити доцільність використання 

термоакустичної системи енергозбереження в складі суднових енергетичних 

установок, розробити та обґрунтувати теплову схему СЕУ для отримання з 

допомогою ТАТД додаткової потужності, яка становить, відносно потужності 

наявної СЕУ: для системі регазифікації LNG – 1.5 – 1.9%, та в системі 

регазифікації аміаку до 2,6%, для системи утилізації теплових викидів 

охолодження двигунів та надувного повітря – 1.5 – 2.5%, для комплексної 

термоакустичної системи утилізації теплових викидів СЕУ – 7.1 – 8.5%.  

2. В газотранспортній системі термоакустичні установки агрегатною 

потужністю 100 – 1000 кВт здатні забезпечити продукування електричної 

енергії та роботу термоакустичних кліматичних систем за рахунок утилізації 

теплових викидів ГТД компресорних станцій.  

3. Запровадження термоакустичних технологій в відновлювальній 

енергетиці дозволяє  створити модульні термоакустичні установки сумарною 

потужністю 10 – 100 кВт, та розробити лінійку термоакустичних 

кондиціонерів (теплових насосів). 

4. На основі наукових досліджень розроблено рекомендацій для створення 

та проектування модульних термоакустичних систем різного призначення – 

ТАТГ, або термоакустичних теплових насосів агрегатною потужністю: 10 – 

100 кВт, що забезпечує можливість оперативної зміни їх функціонального 
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призначення, шляхом застосування різних за типом блоків споживання 

акустичної енергії.   

5. Результати дисертаційного дослідження використано: при розробці 

проектів модернізації суднових енергетичних установок - ТОВ 

«Суднобудівний завод «ОКЕАН»», «Zaliv Ship Design», «Сі-Джоб Миколаїв», 

м. Миколаїв; в промисловості при розробці нових видів продукції різного 

призначення – ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», АТ «Завод «Екватор»», ПрАТ 

УкрНДІТСМ (Україна); «China–Ukraine Transnational Transfer Center of 

Shipbuilding and Marine Engineering» (Jiangsu, Китай); при проектуванні 

виробничого комплексу DOO «Zelena Planina» (Чорногорія); в навчальному 

процесі при підготовці здобувачів вищої освіти в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв за спеціальностями 

«Суднобудування», «Теплоенергетика» та Навчально-науковий інститут 

автоматики та електротехніки НУК, спеціальність «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології». 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в [48, 123, 45, 60,189, 192]. 

 

Публікацій, які засвідчують апробацію матеріалів дисертацій, наведені в 

переліку джерел посилань [194 – 234].   
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ВИСНОВКИ ПО ДИСЕРТАЦІЙНІЙ РОБОТІ 

 

1. В судновій енергетиці присутні великі обсяги низькопотенційних 

теплових викидів з потенціалом в межах 110 – 530 К та об’ємом на рівні (4,3 – 

4.9) ×1015 кДж, утилізація частини яких в межах 2,5 – 8,5 % є значним резервом 

поліпшення техніко-економічних і екологічних характеристик суднових 

енергетичних установок. 

2. Утилізація скидної низькопотенційної теплоти суднових енергетичних 

установок та інших джерел з допомогою існуючих технологій, основаних на 

циклах Ренкіна або Каліна, потребує питомої додаткової маси на рівні 45 – 80 

кг/кВт, характеризується  наявністю шкідливих для довкілля робочих речовин 

і непридатністю для утилізації кріогенних викидів з температурами 110 – 240 

К, що значно обмежує їх використання в судновій енергетиці.  

3. Застосовування термоакустичних систем утилізації низькопотенційних 

викидів є доцільним для суднових енергетичних установок в порівнянні з 

існуючими  у зв’язку з наступними перевагами: висока надійність, відсутність 

шкідливих робочих речовин, прийнятні масогабаритні характеристики, 

придатність до масштабування, здатність використовувати будь–які зовнішні 

джерела теплової енергії, в тому разі кріогенні. 

4. Використання в низькотемпературних термоакустичних двигунах 

рекуперативних теплообмінників з проміжними теплоносіями призводять до 

виникнення неоднорідності полів температур в робочому тілі та матриці, що 

знижує ефективність термоакустичних перетворень в 1,1 – 1,3 рази, в 

порівнянні з теоретично досяжним рівнем ефективності для наявного 

температурного потенціалу.  

5. Обґрунтована доцільність використання в термоакустичних двигунах 

суднових систем енергозбереження: теплообмінників з фазовим переходом 

для забезпечення однорідності полів температур в робочому тілі в процесах 
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термоакустичних перетворень і двокомпонентних робочих тіл, для утилізації 

теплових викидів з потенціалом 355 – 365 К. 

6. Габарити термоакустичних двигунів можуть бути зменшені завдяки 

здатності імпульсної двонаправленної турбіни ефективно працювати на 

частотах, які кратні резонансним. 

7. Зниження втрат енергії при перетворенні коливального руху газу в 

однонаправлений обертальний рух привода можливо організацією більш 

плавної течії виходу за рахунок профілювання проточної частини, а саме 

статорних лопаток, довжина прямолінійної частини яких має бути не менше 

1,5 – 2,0 довжини криволінійної ділянки, унаслідок чого ефективність 

перетворення зростає на 7 – 9 відсотків. 

8. Ефективність утилізації теплоти низькопотенційних джерел суднових 

енергетичних установок, в межах температурних потенціалів 110 – 530 К, 

відносно потенціалу довкілля при використанні термоакустичних процесів і 

забезпеченні однорідності поля температур однофазного робочого тіла на 

рівні 0,95 – 0,99, відносно циклу Карно, досягає для циклу Брайтона рівня 15–

17%, а циклу Стірлінга – 40 – 42 %, при цьому знижує питому масу установок 

з 45 – 80 кг/кВт до 12,5 – 25 кг/кВт, у порівнянні з існуючими установками, 

працюючими на органічних теплоносіях. 

9. Експериментально встановлено, що повздовжній температурний 

градієнт в матриці термоакустичного двигуна є тільки необхідною умовою для 

виникнення самочинних термоакустичних коливань, а достатньою умовою є 

результат появи та розвитку термоконвекційних течій. 

10. Утилізація низькотемпературної скидної теплоти суднових 

енергетичних установок, в тому разі кріогенних викидів, термоакустичними 

процесами забезпечує отримання додаткової потужності на рівні 5 – 10 %, а 

саме  з МОД на 5 – 8%, СОД на 6 – 9%, з ГТД  на 3 – 4,5%, та зменшення 

споживання палива в межах 4  – 10%. 
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11. Для суднової енергетичної установки термоакустичні технології 

розширюють нижню межу робочого температурного діапазону суднових 

систем енергозбереження до 110 К, та дозволяють утилізувати кріогенний 

потенціал скраплених газоподібних палив (LNG, NH3) для отримання 

додаткової механічної роботи в об’ємі 1,2 – 3 % від потужності двигунів, які 

споживають кріогенне паливо. 

12. Схемні рішення суднових енергетичних установок з термоакустичними 

системами утилізації скидних теплових ресурсів з температурами 110 – 530 К  

мають питому масу 12,5 – 25 кг/кВт, яка придатна для використання на суднах 

з різними типами головних двигунів, в тому числі з двопаливними. 

13. Розроблено схеми енергозберігаючих термоакустичних систем 

утилізації теплових викидів  енергетичних установок, промисловості, 

відновлювальної енергетики, які призначені для використання теплових 

ресурсів  з температурами 390 – 430К, з агрегатною потужністю від 10 до 1000 

кВт на базі модулів потужністю 10 і 100 кВт. 

14. Обґрунтовано для впровадження термоакустичну систему для сонячної 

фотоелектричної станції з параболічними концентраторами, з максимальною 

температурою теплоносіїв до 500 К, яка дозволяє підвищити загальну 

електричну потужність комбінованої установки до 30%. 

15. Розроблені та науково обґрунтовані рекомендації к проектуванню 

термоакустичних систем утилізації низькотемпературних джерел теплової 

енергії суднової енергетики, промисловості, відновлювальній енергетики, 

кліматичних систем, що підтверджено наступними актами впровадження: ДП 

НВКГ «Зоря»–«Машпроект», АТ «Завод «Екватор»», ТОВ «Суднобудівний 

завод «ОКЕАН»», ПраТ УкрНДІТСМ, «Сі-Джоб Миколаїв», «Zaliv Ship 

Design», НУК імені адмірала Макарова  (Україна), «China–Ukraine 

Transnational Transfer Center of Shipbuilding and Marine Engineering» (Jiangsu, 

Китай), «DOO Zelena Planina» (Чорногорія). 
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16. Результати роботи є основою для подальшого розвитку наукових 

досліджень в напрямку впровадження ТАТМ в системах енергозбереження на 

транспорті,  в промисловості та відновлювальній енергетиці.   
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