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Перший том присвячено створенню основ фундаментальної теорії руху двофазних 
потоків «газ—тверді частинки» в полі дії віброаеродинамічних сил. Розглянуто фізично 
обгрунтовану математичну модель руху двофазних потоків «газ—тверді частинки», яку 
розроблено з використанням механіки гетерогенних середовищ. Отримано систему ди
ференціальних рівнянь у частинних похідних відносно швидкостей фаз, яка замикається 
рівняннями стану для газу і квазігазу частинок, а також умовою повноти об’єму. Наве
дено результати фізичного моделювання та ідентифікації параметрів процесу транспор
тування двофазних потоків «газ—тверді частинки».

Для наукових працівників та інженерів, які займаються проблемами руху двофазних 
потоків «газ—тверді частинки» в трубопровідних системах, а також для студентів вишів 
за спеціальністю «Промисловий транспорт».

First volume is sanctified to creation of bases of fundamental theory of motion of diphase 
streams «gas—particulate matters» in the field of action of vibroaerodynamic forces. The physi
cally reasonable mathematical model of motion of diphase streams is expounded «gas—parti
culate matters», that is worked out with the use of mechanics of heterogeneous environments. 
The system of differential equalizations is got in partials in relation to speeds of phases, which 
are locked by equalizations of the state for and qwasigases of particles, and also by the condi
tion of plenitude of volume. Results over of physical design and authentication of parameters of 
process of portage of diphase streams «gas—particulate matters».

For research workers and engineers, engaging in the problems of motion of diphase stre
ams «gas—particulate matters» in the pipeline systems, and also for students on speciality the 
«Industrial transport».
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