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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РУХУ ДОМІШОК У ВОДІ ПІД ДІЄЮ МАГНІТНОГО АКСІАЛЬНО-

СИМЕТРИЧНОГО ПОЛЯ В ОБОЛОНЦІ LABVIEW 
 

О. А. Можаровська 
Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» 
вул. Боженка 84, м. Київ, 03150, Україна. Е–mail: mozharovskaya@inbox.ru 
Створено віртуальний інструмент для моделювання динаміки руху домішок під дією постійного аксіально-

симетричного магнітного поля, який дозволяє дослідити вплив індукції магнітного поля, витрати рідини, 
електропровідності та динамічної в’язкості води, розмірів кільцевого каналу системи на динаміку руху домішок 
під дією постійного аксіально-симетричного магнітного поля. Досліджено динаміку руху домішок під дією пос-
тійного аксіально-симетричного магнітного поля в оболонці LABVIEW. Визначено довжину розповсюдження 
магнітного поля для затримання зарядженої частинки в області дії магнітного поля,  що має бути більшою за 
амплітуду коливань частинки. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
МАГНИТНОГО АКСИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНОГО ПОЛЯ В ОБОЛОЧКЕ LABVIEW 

 
Е. А. Можаровская 
Украинский государственный научно-исследовательский институт  «Ресурс» 
ул. Боженка 84, г. Киев, 03150, Украина. Е–mail: mozharovskaya@inbox.ru 
Создан виртуальный инструмент для моделирования динамики движения примесей под действием постоян-

ного аксиально-симметричного магнитного поля, который позволяет исследовать влияние индукции магнитно-
го поля, расхода жидкости, электропроводности и динамической вязкости воды, размеров кольцевого канала 
системы на динамику движения примесей под действием постоянного аксиально-симметричного магнитного 
поля. Исследована динамика движения примесей под действием постоянного аксиально-симметричного маг-
нитного поля в оболочке LABVIEW. Определена длина распространения магнитного поля для задержания за-
ряженной частицы в области действия магнитного поля, которая должна быть больше амплитуды колебаний 
частицы. 

Ключевые слова: магнитное поле, динамика движения, LABVIEW 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Теоретичні дослі-
дження динаміки руху домішок у воді під дією пос-
тійного аксіально-симетричного магнітного поля 
описані в [1-3].  

Проведення експериментальних досліджень по-
требує значних матеріальних витрат. Наприклад, 
при дослідженні за повночинниковим експеримен-
том типу 33 необхідно провести 27 дослідів по 10 
вимірювань в кожній точці (для вірогідності 95 %). 
Тобто необхідно провести 270 вимірів. Також доці-
льно провести ряд паралельних досліджень. Тому 
перед натурним експериментальним дослідженням 
для запобігання невиправданих витрат необхідно 
провести не тільки ретельне планування експери-
менту, а й проведення його на комп‘ютерній моде-
лі. 

Для комп‘ютерного моделювання динаміки ру-
ху домішок у воді під дією постійного аксіально-
симетричного магнітного поля обрано програмне 
забезпечення від National Instruments, а саме 
LABVIEW. 

Метою роботи є дослідження динаміки руху 
домішок під дією постійного аксіально-
симетричного магнітного поля. 

Задачі: 
1. Створення віртуального інструменту для мо-

делювання динаміки руху домішок під дією пос-
тійного аксіально-симетричного магнітного поля. 

2. Дослідження динаміки руху домішок під дією 
постійного аксіально-симетричного магнітного по-
ля в оболонці LABVIEW. 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
В [1-3] встановлено закономірності руху зарядже-
ної часточки під дією постійного аксіально-
симетричного поперечного магнітного поля з ура-
хуванням сил взаємодії: магнітного поля з заря-
дженою часточкою, заряджених часточок між со-
бою та дії потоку на часточки.   Відповідно до дру-
гого закону Ньютона та закону зміни імпульсу,  з 
урахуванням сил взаємодії: магнітного поля з заря-
дженою часточкою, заряджених часточок між со-
бою та дії потоку на часточки диференційне рів-
няння руху частки відносно осі z [2]: 

 
,22 0

2
pHH arzzz +W=+W+ ww&&&  (1) 

 
де ( )mVB 22s=W  - визначає питому силу опо-

ру системи й відповідає за затухання коливань, с-1;  
σ – питома електропровідність водного сере-

довища, См/м;  
V – об’єм  частинки, м3;  
В – індукція магнітного поля, Тл;  
m – маса частинки, кг;  

mqBH =w  - визначає питому силу, яка на-
магається повернути систему в стан рівноваги й 
характеризує гармонічні коливання системи, с-1;  
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q – заряд частки, Кл;  
r0  – початкова координата частки, м;  

mVfa pp =  - прискорення, що надається 
часточці силою потоку гідросистеми, м/с2;  

( )396 idQf cpp ph=
r

 - питома сила потоку 

гідросистеми, Н/м3;  
310005,1 -×=h  – динамічна в’язкість води, 

Па·с; Q – витрата рідини, м3/с;  
( ) 221 ddd cp +=  - середній діаметр кільце-

вого каналу, м;  
d1 та d2- зовнішній та внутрішній діаметри 

кільцевого каналу, м;  
21 ddi -= - діаметральний зазор між повер-

хнями, м. 
Розв’язок лінійного неоднорідного диференцій-

ного рівняння другого порядку з постійними коефі-
цієнтами зі спеціальною правою частиною у вигля-
ді багаточлена (1) залежить від знаку дискримінан-
ту характеристичного рівняння, утвореного з лівої 
частини рівняння (1), тобто від співвідношення 2W   
та 2

Hw , яке після перетворень відповідає співвід-
ношенню В та В0. Гранична індукція В0 визначає 
характер руху зарядженої частки в постійному ак-
сіально-симетричному магнітному полі, Тл: 

( )VqB s20 = .  
В умовах низької електропровідності води  

0BB < , відбувається затухаючий коливальний 
рух зарядженої частки на межі, яка визначається 
параметром С0 [2]: 
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де ,0 W=a  

,22
2 W-= Ha w   

( ) ,2 2
00 HpH arC ww +W=   

,04 CC -=   
( ) ,20005 aCaC -= u   

,052401 u=+-= CaCab   
.42502 CaCab --=  

Максимальна відстань, яку частка проходить в 
магнітному полі, м: 
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Заряджена частинка під дією сили Лоренца в 

магнітному полі виконує коливальний рух на межі 
дії магнітного поля.  За рахунок ефекту Холла в рі-
дині виникають електричні поля, викликані елект-

ричним зарядом поверхні розділу фаз і сумарним 
об'ємним зарядом йонів. Внаслідок дії електрично-
го поля коливання часточки мають затухаючий ха-
рактер. Декремент затухання функції прямо пропо-
рційний питомій електропровідності води σ. Для 
затримання зарядженої частинки в області дії маг-
нітного поля необхідно, щоб довжина розповсю-
дження магнітного поля була більшою за амплітуду 
коливань частинки zmax.  

Зі збільшенням індукції магнітного поля В мак-
симальна відстань, яку проходить частка в магніт-
ному полі zmax зменшується за гіперболічним зако-
ном. Параметр С0 характеризує дрейф частки від-
носно початку координат. При збільшенні витрати 
рідини Q зміщується центр коливань часток в дода-
тному напрямку. 

Збільшення витрати рідини приводить до збіль-
шення швидкості часток в потоці, що в свою чергу 
приводить до збільшення сили, обумовленої напір-
ною характеристикою гідросистеми, а отже до лі-
нійного збільшення амплітуди коливань zmax. Збі-
льшення амплітуди коливань призводить до неке-
рованого впливу магнітного поля на частки домі-
шок в водній системі (проходження заряджених 
частинок крізь магнітну систему) і вимагає зміни 
параметрів магнітної системи. При неможливості 
збільшити zmax, необхідне збільшення значення ма-
гнітної індукції B. 

Вперше створено віртуальний інструмент (ВІ) 
для моделювання динаміки руху домішок під дією 
постійного аксіально-симетричного магнітного по-
ля в оболонці LabVIEW. ВІ дозволяє дослідити 
вплив: індукції магнітного поля, витрати рідини, 
електропровідності та динамічної в’язкості води, 
розмірів кільцевого каналу системи на динаміку 
руху домішок під дією постійного аксіально-
симетричного магнітного поля. Контрольні панелі 
та блок-схема ВІ представлені на рис. 1, 2 та 3. 

Визначені оптимальні значення витрати рідини, 
індукції магнітного поля та довжини магнітів для 
ефективного очищення води від йонів Ca2+, Mg2+, 
Fe2+ на основі встановлених закономірностей руху 
часточки в магнітному полі. При витраті рідини 
4,6×10-3 м3/с (швидкості руху часточок 1,3  м/с),  ін-
дукції магнітного поля 1,08  Тл максимальна відс-
тань,  яку частинки долають в магнітному полі ста-
новить 0,06 м. 

ВИСНОВКИ. 
1. Створено віртуальний інструмент для 

моделювання динаміки руху домішок під дією 
постійного аксіально-симетричного магнітного 
поля, який дозволяє дослідити вплив: індукції 
магнітного поля, витрати рідини, 
електропровідності та динамічної в’язкості води, 
розмірів кільцевого каналу системи на динаміку 
руху домішок під дією постійного аксіально-
симетричного магнітного поля. 

2. Досліджено динаміку руху домішок під дією 
постійного аксіально-симетричного магнітного 
поля в оболонці LABVIEW. Під дією аксіально-
симетричного поперечного магнітного поля 
відбувається затухаючий коливальний рух 
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зарядженої частки на межі дії магнітного поля. 
Декремент затухання функції прямо пропорційний 
питомій електропровідності води. 
3. Для затримання зарядженої частинки в області 
дії магнітного поля необхідно, щоб довжина 
розповсюдження магнітного поля була більшою за 

амплітуду коливань частинки. При витраті рідини 
4,6×10-3 м3/с, індукції магнітного поля 1,08 Тл мак-
симальна відстань, яку частинки долають в магніт-
ному полі становить 0,06 м.   

 

 
 

Рисунок 1 – Контрольна панель віртуального приладу (сторінка 1) 
 

 
 

Рисунок 2 – Контрольна панель віртуального приладу (сторінка 2) 
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Рисунок 3 – Блок-схема віртуального інструменту 
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INVESTIGATION DYNAMICS OF MOTION OF CHARGED PARTICLES IN WATER UNDER AN 

ACTION PERMANENT AXISYMMETRIC THE MAGNETIC FIELD IN THE LABVIEW 
 
O. Mozharovska 
Ukrainian State Research Institute “Resourse” 
vul. Bozhenka, 84, Kyiv, CMS-680, Ukraine. Е–mail: mozharovskaya@inbox.ru 
A virtual instrument for the modeling dynamic of motion charged particles in water under an action permanent axi-

symmetric magnetic field was created. The influence of magnetic field, fluid flow, electrical conductivity, dynamic vis-
cosity of water and size of canal on dynamics of charged particles under an action permanent axisymmetric magnetic 
field was investigated . The dynamic of motion charged particles in water under an action permanent axisymmetric 
magnetic field was investigated in the LABVIEW. The length distribution of magnetic field for detention of a charged 
particle in the field must be greater than amplitude of oscillations particles. 

Key words: magnetic field, dynamics of motion, LABVIEW. 
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