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Застосувавши інтегральне перетворення Лапласа отримали розв’язок даної задачі:
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Fi –температурні функції, через які визначаються інтегральні характеристики

температури,

i –коефіцієнти,

які залежать від товщини

оболонки та теплофізичних

характеристик основного матеріалу та матеріалів покривів [4,5].
Отриманий у роботі аналітичний розв’язок можна рекомендувати для аналізу
розподілу температурного поля в таких захищених покривами оболонкових елементах
конструкцій, як трубопроводи, циліндричні реактори, автоклави, тощо.
Література:
1.
Підстригач Я.С. Вибрані праці / Я.С. Підстригач. - Київ: Наук. думка, 1995. - 460 с.
2.
Shevchuk V.A. Modeling and computation of heat transfer in a system «bodymultilayer coating» / V.A. Shevchuk // Heat Transfer Research. - 2006. - 37, No. 5. - P. 412-423.
3.
Гембара Н.О. Моделювання теплопровідності оболонок з двостороннім
багатошаровим покриттям / Н.О. Гембара, Й.Й. Лучко // Вісник Тернопільського
національного технічного університету. Науковий журнал.-2013.-№1.-С.222-230.
4.
Гембара Н.О. Моделювання теплопровідності пластин і оболонок з багатошаровим
покриттям / Н.О. Гембара, В.М. Гембара // 11-й Міжнародний симпозіум українських
інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ. – 15-17 травня 2013. –
С.30-31.
5.
Гембара Н. О. Розподіл температури в корпусі автоклава з внутрішнім
двошаровим захисним покриттям / Н.О. Гембара // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник
наково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 373–378.

Жигір А.Д.
студент
Фоглер О.М.
доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів
Національного технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського»
ПЕРСПЕКТИВНІ АНОДНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ
АКУМУЛЯТОРІВ
Завдяки своїм унікальним характеристикам, літій-іонні акумулятори (ЛІА) знаходять
широке застосування в різних галузях: в енергосистемах для згладжування піків
навантаження, в якості тягових акумуляторів для електротранспорту, в системах
накопичування енергії, що виробляється альтернативними джерелами, джерел безперебійного
живлення і т.д.
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У багатьох ЛІА, доведених до стадії комерціалізації, анод виготовляють з графітів (в
першу чергу синтетичних), до переваг яких можна віднести їх відносно високу оборотну
питому ємність (теоретично – 372 мА·ч/г та 841 мA·ч/см3), здатність до заряду/розряду
відносно великими струмами і спрможність витрумувати значну кількість циклів
заряду/розряду [1, с.638].
У той же час, сучасні ЛІА з негативним електродом на основі графіту не можуть
забезпечити всі зростаючі потреби, оскільки його практична ємність наблизилася до своєї
теоретичної межі.
Відомо, що енергоємність будь-якого акумулятора залежить від ємності активних
матеріалів позитивного і негативного електродів. Таким чином, підвищити енергоємність
акумулятора можна, замінивши існуючі активні матеріали в акумуляторі на більш енергоємні.
В якості одного з перспективних матеріалів для негативного електрода ЛІА може
розглядатися кремній, оскільки він має найвищу теоретичну ємність в порівнянні з іншими
матеріалами. Найбільш багатий літієм інтерметалід має склад Li4,4Si (Li22Si5), що відповідає
питомій ємності 4200 мАч/г, це на порядок перевищує теоретичну ємність графіту [1, с.638].
Однак, майже трикратне збільшення питомого об’єму і серйозні зміни структури, викликані
сплавоутворенням приводять до руйнування електрода. Крім того, кремній має низьку
електронну провідність і низький коефіцієнт дифузії іонів літію [1, с.628].
Очікується, що зменшення розміру активних частинок кремнію до нанорівня матиме
позитивний вплив на циклічну поведінку електродів завдяки зменшенню внутрішніх
механічних напружень та підвищенню адгезії наночастинок кремнію до поверхні
струмовідводу.
Так, в [2, с.346] наведені дані циклічної поведінки електроду- плівки аморфного
кремнію товщиною 50 нм протягом 100 циклів при питомій ємності 3500 мАч/г; в [3, с.302]
було досягнено більш, ніж 1000 циклів з ємністю 1500 мАч/г на плівці аморфного кремнію
товщиною 77 нм. Комерційно виправданим використання нових електродів стає в тому
випадку, якщо ємність в розрахунку на одиницю поверхні буде не менше, ніж 2 мАч/см2. При
питомій ємності кремнію 4200 мАч/г такий результат може бути забезпечений при товщині
плівки не менше, ніж 2,26 мкм [4, с.1248]. Спроби збільшити товщину плівки приводили до
падіння кількості можливих циклів і погіршання електрохімічних характеристик. Так, при
збільшенні товщини плівки Si до ≈250 нм, оборотна ємність 3000 мАч г-1 була отримана
тільки протягом декількох десятків циклів, після чого вона істотно знижувалася [4, с.1250].
Крім того, було встановлено, що тонкоплівковим електродам властива деградація внаслідок
недостатньої адгезії плівки до основи, яка сильно залежить від умов обробки поверхні.
Останнім часом активно розвиваються напрямки по синтезу таких наноструктурованих
кремнієвих матеріалів, як кремнієві нанопроводи (нановіскери), кремнієві нанотрубки,
порожнисті кремнієві наносфери, які дозволяють залучити більший об `єм матеріалу під час
проникнення/екстракції літію в порівнянні з мікро - і наночастинки.
Так в роботі [5, с.9834] були проведні дослідження анодів - кремнієвих нановіскерів,
вирощених по ПЖК-механізму на сталевій основі з використанням золота в якості
каталізатора. Така морфологія анода сприяє ефективній релаксації механічних напружень, а
одномірні структури забезпечують спрямований транспорт носіїв заряду. Ємність анода на
основі кремнієвих нановіскерів при першій зарядці склала 4277 мАч/г, тобто була рівною
теоретичній. В другому циклі ємність знизилась на 15% і практично не змінювалася протягом
наступних 10 циклів. Дослідження мікроструктури показали, що середній діаметр
нановіскерів в процесі літування збільшується з 90 нм до 140 нм, але при цьому нанопроводи
не руйнуються і не втрачають контакту з основою.
Особливий інтерес представляють нанопроводи у вигляді системи «ядро-оболонка»
(core−shell) [6, с. 9640 ]. В таких системах кристалічне ядро забезпечує механічну міцність і
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електропровідність нановіскерів, а аморфна оболонка є основним елементом для оборотного
насичення (екстракції) іонами літія.
Найбільш кардинальним способом створення стабільних кремнієвих наночасток є
синтез композитів кремнію з іншими матеріалами, з яких найважливішим є вуглець.
Останнім часом певною популярністю користуються вуглецеві нанотрубки, перевагами яких
є підвищена електронна провідність та привабливі механічні властивості, які могли б
забезпечити достатнє демпфірування при змінах об’єму під час циклів заряду/розряду.
В роботі [7, с.534] були синтезовані аноди товщиною ~1 мм - вертикальні вуглецеві
нанотрубки (VACNTs) рівномірно покриті Si і тонким поверхневим шаром C. Отримані
аноди продемонстрували высоку електричну (> 20 S•м-1) провідність, стабільність протягом
більше 250 циклів та високу питому ємність, яка наближається до торетичногї межі (4200
мАч г-1), що вказує на ефективне електричне з'єднання всередині електрода і доступ
електроліту до Si [7, с.535]. Середні значення розрядної ємності електрода при швидкостях
С/5 та С/2 становили ≈3300 мАч•г-1 та ≈2000 мАч•г-1 відповідно. Зовнішнє C-покриття на
поверхні Si має вирішальне значення для зберігання ємності та високої кулонівської
ефективності, близької до 100%. Без шару C, Si -покриті VACNTs електроди показали значне
зниження питомої ємності ( ≈1% за цикл) [7, с.535].
Стабільність твердоелектролітної плівки (SEI) на границі між Si та рідким електролітом
є ще одним важливим фактором для отримання аноду з тривалим терміном функціонування.
Hui Wu та інші [8, с.313] розробили кремнієві нанотрубки з подвійними стінками,
покриті тонким шаром оксиду кремнію (DWSiNT). В цій конструкції тільки зовнішній
поверхневий шар контактує з електролітом. Дуже міцний зовнішній шар трубки не дає їй
розширюватися назовні, зовнішня стінка є механічно жорсткою, в той час, як внутрішня
стінка Si в процесі літування розширюється всередину в порожній простір. Структура
DWSiNT сприяє формуванню стабільної SEI; запобігає механічному руйнуванню анода.
Отриманий анод здатний витримувати більш, ніж 6000 циклів заряду/розряду, при цьому
зберігається 85% ємності після першого зарядного циклу. Среднє значення разрядної ємності
при швидкостях С/5 та 12С становили ≈ 2970 мАч•г-1 та≈1000 мАч•г-1відплвідно.
Стабільність поверхні SEI допомогає досягти высокої кулоновської еффективності (CE >
99,5%) після першого циклу [8, с.314]. Автори також дослідили ще два типу
наноструктурованих анодів: тверді кремнієві нанопроводи; порожнисті кремнієві нанотрубки
без SiO2 шару. При глибоком заряді/розряді майже повне завмирання спостерігалася для
твердих кремнієвих нановескерів менш, ніж через 200 циклів, порожнистих кремнієвих
нанотрубок без SiO2 шару приблизно через 400 циклів. Для зразків DWSiNT падіння ємності
не виявлялося після 300 циклів, після 500 і 900 циклів спостерігалося збереження ємності на
94% і 76% від початкової ємності відповідно.
Як показує аналіз літератури, висока питома ємність кремнію викликає увагу багатьох
дослідників до цього матеріалу, як альтернативі графіту для негативних електродах літійіонних акумуляторів. Основним недоліком цього матеріалу є катастрофічне збільшення його
питомої об’єму і серйозні зміни структури при літуванні, що приводить до руйнування
негативних електродів акумулятора. Основними факторами підвищення стабільності
електродів є перехід до нанорозмірних матеріалів, а також створення композитів кремнію з
іншими матеріалами.
Використання нано-технологій у створенні акумуляторів нового покоління дозволить
суттєво збільшити їх ємність. У той же час це є крок до їх мініатюризації. Можна очикувати,
що розвитком нано-технологій виробництво таких акумуляторів буде неминуче дешевшати.
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CLOUD COMPUTING FOR SYSTEM-LEVEL DIAGNOSIS IN DISTRIBUTED
INFORMATION STRUCTURES
The increasing complexity of distributed information systems has motivated researches on
using of cloud computing which integrate the advancement of several technologies, especially in
hardware (virtualization, multi-core chips), Internet technologies (Web services, service-oriented
architectures), distributed computing (clusters, grids), and systems management (autonomic
computing, data center automation). Artificial information systems with autonomic self-managing
and high-level guidance from humans will be the dominating types of the future information
systems generations.
Autonomic, or self-managing, systems rely on monitoring test probes and sensors, which
indicate the technical states of system units (hardware and software), on an adaptation engine
(autonomic manager) for computing optimizations based on monitoring data, and on control
means to carry out changes on the system.
System-level diagnosis aims at the identification of faulty units in a self diagnosable
distributed systems for elimination, repairing or recovering of these units. Identification is carried
out by means of system analysis and/or data mining of diagnosed system (e.g. for syndromes,
models of inter unit testing, system topology). Complexity of such analysis in a great extent
depends on the preliminary appreciation of diagnosis model and evaluation of diagnosis processes
characteristics.
System-level diagnosis aims at the identification of faulty units in a self diagnosable
distributed systems for elimination, repairing or recovering of these units. Identification is carried
out by means of system syndrome analysis and/or data mining of diagnosed system (e.g. for
syndromes, models of inter unit testing, system topology). Complexity of such analysis in a great
extent depends on the channel productivity, diagnosis model and system topology.
The increasing complexity of distributed information systems has motivated researches to
integrate coding techniques for diagnostic data flows. [1,2,3,4]. Autonomic, fault-tolerant selfmanaging systems rely on the technical states of system units (modules, services of built-in selfdiagnosis) [5].
The structure of self – diagnosable distributed system may be defined by diagnostic graph
G(V,E), where V is the set of system autonomic units and E is the set of directed links (v i , vj ), vi,
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