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Шановний читачу! 

Ви знайомитесь з 
матеріалами першого номеру 
науково-практичного збірника 
«Новітні технології». Назва 
збірника, тематика і зміст 
публікацій, на нашу думку, мають 
визначати науково-практичну 
складову ряду сучасних 
спеціальностей, наприклад, таких 
як «Геодезія та землеустрій», 
«Право», «Комп‘ютерні науки та 
інформаційні технології», 
«Екологія» та інші. Редакційна 
колегія буде розглядати надані 
матеріали як від відомих вчених, 
так і від починаючих свій науковий 
шлях. Важливими чинниками 
публікацій мають бути напрям 
дослідження, науковий аналіз та 
практичне спрямування 

результатів.  

Ще одне науково-практичне видання в Україні буде корисне 
науковцям і виробничникам багатьох галузей знань. Науковцем з 
користю для суспільства можна стати при умовах, що формуються 
впродовж життя: хороша фаховість і науково-виробничий досвід. Ми 
відкриваємо сторінки журналу для обміну думками таких науковців і 
спеціалістів. Різне бачення деяких проблемних питань буде сприйматись 
позитивно. Кожна стаття буде рецензуватись і колективно 
обговорюватись, при цьому принципова думка автора має право на 
існування. 

Редакційна колегія планує журнал «Новітні технології» включити до 
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата наук відповідної спеціальності (технічної, юридичної та інших). 

Бажаю успіху та плідної співпраці з нашим дітищем! 

З повагою, 

Ректор Університету новітніх технологій 
доктор технічних наук, професор                                              В.О. Боровий 
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ГЕОДЕЗІЯ, ДИСТАНЦІЙНЕ  

ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 

 

УДК 528.854.2/528.8.04/528.711 

 

 

Бурачек В.Г., Беленок В.Ю. 

 

 

МЕТОД СУБПІКСЕЛЬНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ЗНІМАННЯ ЛІНІЙНИХ 

ОБ’ЄКТІВ 
 

 

Методи аерокосмічного знімання забезпечують визначення точного географічного 

положення досліджуваних об’єктів, процесів та явищ і одержання їх якісних та кількісних 

біогеофізичних характеристик. Науково-технічні досягнення останніх років в області 

створення і розвитку аерокосмічних знімальних систем, технологій обробки, зберігання, 

інтерпретації та використання одержуваних даних сприяли розширенню кола задач,які 

вирішуються за допомогою дистанційного зондування Землі.  

Для вирішення задач картографування, кадастру і моніторингу важливим аспектом є 

великомасштабне цифрове знімання, важливою умовою виконання якого є висока роздільна 

здатність цифрової знімальної камери. Сучасні цифрові камери забезпечують необхідну 

точність і розрізненність знімків, в основному, з малих висот. У статті запропоновано метод 

цифрового аерокосмічного знімання об’єктів лінійної форми, що може бути корисним при 

зніманні з високою розрізненністю річок, ліній електропередач, трубопроводів тощо. 

Згідно запропонованого методу полягає в тому, що під час виконання знімання 

фотоприймальну матрицю оптико-електронного знімального приладу повертають навколо 

оптичної осі приладу, вимірюючи при цьому величину кута повороту. Можливими є при 

цьому два варіанти: 

– керування орієнтацією матриці (тобто кутом повороту) відносно осі лінійного об’єкту; 

– неперервні обертання дискретного матричного фотоприймача (разом із об’єктивом 

або окремо від нього) навколо вертикальної осі камери з виконанням експозицій на 

заданих кутах повороту матриці.  

Другий варіант застосовується для знімання лінійних об’єктів різної орієнтації в полі 

зору знімальної камери. 

На рис.1 показано положення зображення лінійного об’єкту на фотоприймальній 

матриці.  

B1

A1
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k+1 k+2 k+3 k+4 k+5 k+6

l+1

l+2

l+3

l+4

l+5

l+6

l+7

l+8

k+7k
l



h

 
Рис. 1. Положення об’єкту лінійної форми на фотоприймальній матриці 
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Введемо поняття лінії фронту – це контрастна лінія переходу від світлого зображення 

фону до темного зображення лінійного об’єкту на матриці (тобто це є границя лінійного 

об’єкту). При цьому, якщо рухатися зліва направо вздовж рядків матриці, то перша лінія 

границі об’єкту по напрямку руху – це лінія переднього фронту (ПФ), друга лінія – лінія 

заднього фронту (ЗФ). 

Будемо розглядати такий варіант чутливості матриці, при якому піксель ініціює 

електричний сигнал у разі засвічування не менше як половини його площі. У такому випадку 

піксель вважатимемо засвіченим (розглядаючи темне зображення лінійного об’єкту на 

світлому фоні).  

Позначимо початкову лінію відліку рядків матриці як l, стовпців – k.  

Оскільки лінійний розмір пікселя на матриці – нескінченно мала величина в порівнянні 

з лінійними розмірами зображення об’єкту знімання, то під час виконання зйомки при 

повороті матричного фотоприймача на кут α завжди знайдеться така точка А1 (для лінії ПФ) 

– вершина пікселя (або середина лінії між сусідніми вершинами), через яку проходить 

границя об’єкту і, відповідно (з огляду на лінійність об’єкту знімання і однаковість розмірів 

пікселів), через деяку кількість рядків пікселів матимемо точку А2, через яку також пройде 

границя лінійного об’єкту (рис.1) і т.д. Аналогічні точки матимемо для лінії ЗФ – В1, В2 і т.д.  

Введемо поняття блоку пікселів – це множина засвічених пікселів, які знаходяться в 

одному стовпці відразу перед лінією ПФ або за лінією ЗФ, тобто вони мають однаковий 

номер по осі рядків. При цьому, якщо кількість блоків є непарною, то точка iA  або iB  є 

вершиною пікселя і розташована на середній лінії середнього блоку, якщо ж кількість блоків 

є парною, то точка iA  або iB  знаходиться на середній лінії між блоками і відсікає 

півпікселя. Для рис.1 матимемо наступні блоки: 

– для лінії ПФ: k+3, k+2, k+2, k+2, k+2, k+1, k+1, k+1; 

– для лінії ЗФ: k+5, k+5, k+4, k+4, k+4, k+4, k+3, k+3. 

Отже, для ліній ПФ і ЗФ кількість блоків є непарною – три, тому для ПФ і ЗФ точки А1 

і В1 знаходяться на середніх лініях середнього блоку у вершині пікселя. Для ПФ це лінія 

(l+3), для ЗФ – лінія (l+4).  

На рис.1 засвічені пікселі показано штриховкою похилими лініями, зображення 

лінійного об’єкту – горизонтальною штриховкою, α – кут повороту матриці. 

Ширина зображення лінійного об’єкту (величина  h на рис. 1) визначається за 

формулою  

                                     h p n cos sin     , (1) 

 

де p – лінійний розмір пікселя; 

    n – ціле число пікселів між лініями ПФ та ЗФ. 

 

Число n можна отримати як різницю номерів засвічених пікселів в рядку матриці для 

відповідних точок Bi і Ai, зменшену на 1. Тобто для рис.1 в точках А1 і В1 матимемо: n=(k+4) 

– (k+2) –1=1, або в точках А2 і В2: n=(k+3) – (k+1) –1=1. 

Маючи координати точок лінійних об’єктів в системі координат носія, орієнтування 

останнього в геодезичній системі координат (ці дані дає навігаційний блок, до складу якого 

входять GPS-приймач, гіроазимут, гірогоризонт) та знаючи фокусну віддаль цифрової 

камери, можна обчислити координати точок лінійних об’єктів в геодезичній системі 

координат. 

Таким чином, запропонований метод аерокосмічного знімання лінійних об'єктів 

дозволяє підвищити точність дешифрування лінійних об'єктів та забезпечує підвищення 

точності визначення їх розмірів (ширини). 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ  EASY TRACE 9.6 PRO ПРИ СТВОРЕННІ ГІС 

 

 

Easy Trace 9.6 Pro - є потужною системою для підготовки картографічних даних. 

Дана програма відповідає таким вимогам: 

 підтримує наскрізний цикл підготовки даних від растра до вектора з атрибутами; 

 обробляє реальні , низькоякісні і сильно зношені матеріали; 

 дозволяє распараллелівать роботу з гарантією подальшої інтеграції даних в єдине ціле; 

 не вимагає високої кваліфікації операторів; 

 впровадження технології введення за допомогою Easy Trace мінімальні. 

Easy Trace - програма - векторизатор , призначена для дешифрування та обробки як 

якісних , так і сильно зношених картографічних матеріалів і знімків для створення сучасних 

ГІС. Універсальність програми дозволяє успішно готувати дані для будь-яких ГІС , а 

зручність введення і редагування дають серйозний виграш навіть при 100 % ручної 

оцифрування . 

В основі технології , реалізованої в пакеті Easy Trace , лежить мозаїчне растрово - 

векторне поле практично необмежених розмірів. Розміри окремих растрів можуть 

перевищувати 2 Гб і мати будь-яку глибину кольоровості . Багатошарова растрова мозаїка 

може складатися з довільної комбінації растрів різної кольоровості і масштабу. Кількість 

векторних шарів не обмежена , в свою чергу , кожен шар може містити до мільйона об'єктів. 

Таким чином , Easy Trace дозволяє на одному робочому місці зібрати векторне покриття 

цілого міста , що містить сотні тисяч об'єктів та пов'язаних з ними атрибутивних даних. 

Сильною стороною пакета є ретельно оптимізований , дружній користувальницький 

інтерфейс. Він увібрав у себе безліч найбільш вдалих рішень , властивих професійним GIS і 

CAD системам. 

Короткі технічні характеристики пакета Easy Trace 

Сумісність з ГІС: ArcGIS, ArcView, AutoCAD, ГІС «Карта 2003», Credo, MapInfo, 

MicroStation, WinGIS та інш. 

Використовувана модель даних: мозаїчне растрово - векторне поле необмеженого 

розміру; підтримка довільній сукупності растрів різної кольоровості і масштабів;  

багатошарові «прозорі» растрові пакети; практично необмежена кількість векторних шарів і 

об'єктів на векторному шарі; підтримка ланцюговий- вузловий і полігональної моделей 

векторних даних. 

Функціональні можливості: сканування, геометрична корекція, потужні засоби 

виділення тематичних даних, масочная фільтрація, зшивання растрів. Додавання і віднімання 

растрів і вектора; автоматична / напівавтоматична / ручна векторизация і введення 
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атрибутивних даних. Розпізнавання об'єктів; відображення об'єктів за атрибутивними 

даними; автоматична і напівавтоматична простановка і контроль висот ізоліній; потужні 

засоби редагування векторних примітивів, генерації і трансформації об'єктів; клонування 

налаштованих проектів, швидка збірка багатьох проектів у загальне покриття; перетворення 

різних типів даних один в одного; перетворення координат на основі контрольних точок при 

експорті та імпорті; 

Атрибутивні дані: генерація і заповнення таблиць атрибутивних даних, візуалізація; 

тематичне відображення об'єктів за значеннями атрибутів; вибір значень атрибутів, як з 

набору текстових рядків, так і по піктограмах загальноприйнятих умовних позначень; 

автоматичний і груповий введення атрибутів. 

Відзначимо переваги і недоліки програми. До переваг можна віднести: обробка 

растрів і топокарт різних масштабів; різні процедури поліпшення кольору растру; різні 

бінаризації; поліпшення контрасту; розмиття; виділення тематичних кольорів, що дозволяє 

обробити топокарту по максимуму; автоматична зшивання дрібних розривів; зручне 

видалення небажаного сміття. 

Програма дійсно робить велику частину роботи без втручання користувача. 

Деякі недоліки програми:  

при корекції ліній (горизонталей), які автоматично трасують растр, є як великі, так і 

невеликі розриви між лініями, при цьому їх можна усунути, натискаючи, наприклад, клавішу 

Q по одній частині лінії до іншої і, таким чином, лінія замикається, на що йде досить багато 

часу;  

при зшивці тих же ліній у програми є так звана «чарівна кисть » , яку можна вибрати 

натисканням клавіші W - курсор миші перетворюється на коло і при натисканні  двічі мишею 

між лініями, останні зшиваються. Але періодично при подвійному кліці можуть відбуватися 

не зшивка заданих ліній, що призводить до повторення операцій . 

В цілому, незважаючи на недоліки програми Easy Trace 9.6 Pro , її якість і ефективність 

можна вважати хорошими, оскільки її застосування заощадить багато часу і сил для 

векторизації різних карт. Надалі в новій версії програми Easy Trace будуть усунені діючі 

дрібні недоліки і робота в цій програмі буде вельми зручна користувачеві. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБЛЕННЯ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ 

 

 

Вступ. Космічні знімки – збірна назва даних, які отримуються за допомогою космічних 

апаратів в різних діапазонах електромагнітного спектру та візуалізують потім по певному 

алгоритму. Космічні знімки земної поверхні дозволяють вирішити багато питань, наприклад: 

аналіз, картографування, створення об’ємних моделей місцевості, виявлення процесів і явищ, 

їхніх меж і прогнозування їхнього розвитку і т.д.  

Завдяки цифровим камерам ми маємо можливість відразу працювати із зображеннями 

http://gisa.ru/1486.html
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.easytrace.com/&usg=AFQjCNFiQGH3wrNK-uJoapd5lBanrMd6IQ
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на моніторі персонального комп’ютера. Після обробки ми можемо включити ці дані в ГІС та 

привести їх до єдиної проекції, тоді ми можемо створити цифрову карту. Одна з 

найважливіших вимог до знімків земної поверхні – оперативність одержання актуальної 

просторової інформацію про земну поверхню і атмосферу для виявлення взаємозв’язків в 

процесах і явищах, що відбуваються в них.  

В даний час на ринку ДЗЗ спостерігається стрімкий розвиток сектора знімків з 

надвисокою роздільною здатністю. Швидкими темпами зростає кількість запусків космічних 

апаратів (КА) зі знімальними системами з просторовим розрізненням 1 м і краще [1]. 

Постановка проблеми. Вихідна інформація космічних знімків – зареєстроване певним 

видом сенсорів електромагнітне випромінювання (ЕМВ).  

Таке випромінювання може мати як природний характер, так і бути відбиттям 

штучного (антропогенного або іншого) походження. Наприклад, знімки Землі, т. зв. 

оптичного діапазону, є, по суті, звичайною фотографією (способи отримання якої, проте, 

можуть бути вельми складні). Такі знімки характеризуються тим, що реєструють 

відображення природного випромінювання Сонця від поверхні Землі (як у будь-якої 

фотографії ясним днем) [1-4, 7]. 

Для усунення впливу різних атмосферних явищ (водяної пари, кисню, вуглекислого 

газу, метану, озону, розсіювання молекулами аерозолів і частинками пилу)використовується 

алгоритм переносу випромінювань, у який включені кілька моделей атмосфери (літо в 

середніх широтах, зима в середніх широтах і т.д.) і моделі складу аерозолів (для сільської 

місцевості, міста, морських територій та ін.) за якими розраховується унікальне рішення для 

кожного знімка. 

Знімки, що використовують відбиття штучного випромінювання, схожі на фотографію 

вночі при фотоспалаху, коли природного підсвічування немає, і використовується світло, 

відбите від яскравого спалаху лампи. На відміну від аматорської зйомки, КА можуть 

використовувати відображення в діапазонах електромагнітного спектра, що виходить за межі 

оптичного діапазону, видимого оком людини і чутливого для сенсорів побутових камер. 

Наприклад, такими є радіолокаційні знімки, для яких хмарність атмосфери є прозорою. 

Такі знімки дають зображення поверхні Землі або інших космічних тіл «через хмарність» [1-

2]. На 2013 рік переважає сканерний спосіб, коли поперечну розгортку (перпендикулярно 

маршруту руху КА) забезпечує скануючий (електрона розгортка) механізм, що передає ЕМВ 

на сенсор (приймальний пристрій) КА, а повздовжню розгортку (уздовж маршруту руху КА) 

забезпечує саме переміщення КА [7]. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яка зйомка – реєстрація яскравості поверхні Землі 

в певному діапазоні спектра електромагнітних хвиль. Рівень яскравості або рівень відбитого 

світла від поверхні Землі на конкретному зображенні є цінною інформацією при аналізі 

складу мінералів або рослинності цієї поверхні. Прикладом аналізу зображень є витяг 

лінійних об'єктів, розробка просторової моделі обробки даних, переклад даних з одного 

формату в іншій, складання мозаїки зображень, отримання стереозображень, автоматичне 

вилучення географічних даних [3]. 

Для розрахунку скоригованих значень яскравості використовується формула: 
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,  

де  L – значення яскравості пікселя;   

     p – коефіцієнт відбиття для піксела;  

    ep – середній коефіцієнт відбиття для піксела і його найближчої області; 

   aL  – яскравість розсіяна атмосферою назад; 

A  і  B  – коефіцієнти, які залежать від атмосферних умов; 

    S  – сферичне альбедо атмосфери.  
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Значення A ,  B , S ,  aL   – в залежності від моделі атмосфері, широти місцевості, пори 

року.  Дешифрування і аналіз супутникових знімків в даний час все більше виконується за 

допомогою автоматизованих програмних комплексів, таких як ERDAS Imagine або ENVI. 

Роздільна здатність знімків, отриманих оптико-електронними знімальними системами 

(сканерами), визначається розміром елементу зображення, пікселя:  2sR  , де s  – розмір 

пікселя в метрах [2]. 

Для обробки космічних знімків важлива їх прив'язка до об'єктів місцевості, що мають 

добрі дешифрувальні властивості. В якості розпізнавальних знаків, як правило, вибираються 

кути будинків, парканів, основи ліній електропередач, кути асфальтованих (бетонних) 

площадок, які чітко проявляються на знімку. Потім вибирається робоча система координат 

(має значення, в якій системі відомі координати більшості опорних точок).  

Потім слідує фотограмметрична обробка, де одним з ключових питань є кількість і 

розташування опорних точок, тому перший етап роботи повинен бути спрямований на 

визначення максимально можливої точності орієнтування та оптимізацію планово-висотного 

забезпечення. Далі виконується зовнішнє орієнтування (мінімальна кількість опорних точок 

– 9). На цьому етапі також відбувається оцінка геометричної точності і якості знімка. 

Геометрична точність перевіряється по помилках планового положення контрольних точок. 

Для фотограмметричної обробки сканерних космічних знімків використовують строгі, 

універсальні і апроксимаційні моделі [4]. Суть строгого методу полягає у відновленні зв'язки 

променів, які проектуються на поверхню Землі і вирішенні колінеарних рівнянь: 
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де SSS ZYX ,,  – координати центра фотографування в момент зйомки, ZYX ,,  – геодезичні 

координати точки, yx,  – координати точки на зображенні,  f  – фокусна відстань камери, 

00 , yx  – координати головної точки, ija  – елементи матриці повороту на кути  ,, . При 

цьому враховуються фізичні параметри камери (фокусна відстань, координати головної 

точки, розмір пікселя), оптична дисторсія, положення камери в момент зйомки. Рішення 

рівнянь (1) ускладнюється тим, що для  кожної строки сканерного зображення параметри 

зовнішнього орієнтування  ,,,,, SSS ZYX  відмінні. Для їх розрахунку часто 

використовують поліноміальний алгоритм. Строгий метод дозволяє досягти максимальної 

точності. 

Універсальні методи використовують стандартні математичні моделі – поліноміальні, 

паралельно-перспективні та ін. У розрахунок не приймаються додаткові дані про процес 

зйомки. Прикладом може служити метод раціональних функцій 
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(2) 

Мінімальна кількість необхідних опорних точок (N) буде залежати від ступеня 

поліномів (2) і відповідно від кількості коефіцієнтів )(Qaijk   в поліномі 1P   (3).   
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 .12  QN                                                                (3)  

Загальне визнання знайшла апроксимаційна модель на основі рівнянь (2) – компроміс 

між строгим і універсальним способом, в якій використовуються поліноми третього ступеня 

(4) 
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                             (4) 

Коефіцієнти раціональних функцій ijka  розраховуються по строгій моделі. Корегування 

(зрівняння) знімків з використанням коефіцієнтів раціональних функцій може виконуватися і 

без опорних точок, однак кілька опорних точок допоможуть усунути систематичні помилки 

(такі, як, наприклад, при зміні системи координат). Застосування строгого методу дозволяє 

досягти більш рівномірного корегування. 
Висновки. Якість фотограмметричної обробки зображень залежить від попередньої 

корекції та виду математичних моделей, що застосовуються для розрахунку параметрів 

орієнтування знімків.  

Відзначимо, що швидко розвиваючись технології дистанційного зондування все ширше 

використовуються для вирішення задач народного господарства, таких як: створення 

геоінформаційних систем земельних ресурсів різних рівнів, контроль за використанням 

земельних ресурсів, обстеження земель, вивчення і прогнозування несприятливих природних 

процесів та явищ. Реальністю стало отримання точної просторової інформації без збору 

наземних даних, що призводить до істотного скорочення фінансових і часових витрат, 

оптимізації господарської діяльності. 
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УДК 528.88:502 

 

 

Томченко О. В., Хижняк А. В. 
 

 

ВЕГЕТАЦІЙНІ ІНДЕКСИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ І МОНІТОРИНГУ СТАНУ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
 

 

Характерною ознакою стану рослинності є її спектральна відбивна здатність, що 

характеризується великими відмінностями у відображенні випромінювання різних довжин 

хвиль. Знання про зв'язок структури і стану рослинності з її спектральною 

відбивноюздатністю дозволяють використовувати матеріали дистанційного зондування 

Землі (ДЗЗ) для картографування та ідентифікації типів рослинності та її біологічної 

продуктивності. 

Для роботи зі спектральною інформацією часто вдаються до створення так званих 

«індексних» зображень. "Спектральнііндекси",як показники особливостей відбиття сонячної 

радіації від різноманітних об’єктів земної поверхні в різних спектральних діапазонах, 

визначаються на підставі математичних операцій зі спектральними яскравостями знімальної 

системи, отриманими в різних каналах ДЗЗ. 

Спектральні індекси,які використовуються для вивчення та оцінки стану рослинності, 

отримали загальноприйняту назву вегетаційних індексів (ВІ).В даний час існує близько 160 

варіантів вегетаційних індексів. Індекси згруповані в категорії за властивостямирослинності, 

які вони характеризують. Нижче наведені найбільш відомі індекси оцінки стану поверхні 

Землі. 

1. BroadbandGreenness – індекси "зеленості", що розраховуються за даними у 

широких спектральних зонах: 

- Normalized Difference Vegetation Index 
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- Simple Ratio Index  
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- Atmospherically Resistant Vegetation Index 
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- SumGreen Index 
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2. NarrowbandGreenness – індекси "зеленості", що розраховуються за даними у 

вузьких спектральних зонах: 

- Red Edge Normalized Difference Vegetation Index 
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- Modified Red Edge Simple Ratio Index 
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- Modified Red Edge Normalized Difference Vegetation 
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- Vogelmann Red Edge Index 1 
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- Vogelmann Red Edge Index 2 

720715
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- Vogelmann Red Edge Index 3 
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-  Red Edge Position Index 

321
1205205

VOGVOGVOGmSRNDVIREPI   
3. Light Use Efficiency– індекси ефективності використання світла: 

- Photochemical Reflectance Index 
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- Structure Insensitive Pigment Index 
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- Red Green Ratio Index 
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green
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4. CanopyNitrogen– індекс вмісту азоту в рослинному покриві: 

- Normalized Difference Nitrogen Index 
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5. Dry or Senescent Carbon – індекси вмісту вуглецю у вигляді лігніну і целюлози: 

- Normalized Difference Lignin Index 
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- Cellulose Absorption Index 

  2100220020005,0  CAI  
- Plant Senescence Reflectance Index 
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500680



 
PSRI

 
6. Leaf Pigments –індекси вмісту пігментів(каротиноїдівтаантоціанів): 

- Carotenoid Reflectance Index 1 



 

 
  

 15 




















550510

11
1


CRI

 
- Carotenoid Reflectance Index 2 
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- Anthocyanin Reflectance Index 1 
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- Anthocyanin Reflectance Index 2 
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7. CanopyWaterContent–індекси для оцінки вмісту вологи в рослинному покриві: 

- Water Band Index 

970

900




WBI

 
- Normalized Difference Water Index 

1241857

1241857








NDWI

 
- Moisture Stress Index  

819

1599




MSI

 
- Normalized Difference Infrared Index 

1649819

1649819








NDII

 
Кожна з перерахованих груп індексів призначена для оцінки ряду властивостей 

рослинного покриву і містить підібрані для цих завдань індекси. Порівнюючи результати 

розрахунків індексів з польовими даними, можна вибрати індекс, що максимально точно 

відображає, властивості що досліджуються. Таким чином істотно підвищується точність 

результатів при подальшій обробці. 

Висновки: Головною перевагою вегетаційних індексів є надійність і легкість їх 

отримання, а також широкий діапазон завдань, що розв'язуються за їх допомогою. Але 

хочемо відмітити, що ВІвиступаютьлише якодин з інструментів при проведенні більш 

складних типів аналізу, результатом яких можуть бути карти продуктивності лісів і 

сільськогосподарських земель, карти ландшафтів і природних зон, ґрунтові, аридні, фіто-

гідрологічні, фенологічні та інші еколого-кліматичні карти. 
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УДК 528.4 

 

 

Бурачек В.Г., Малік Т.М., Штенгєлов В.П. 

 
 

МЕТОД ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ОБ’ЄМУ ШИХТИ  

В ШИХТОВОМУ ВІДСІКУ 
 

 

Аналіз основних публікацій. На сьогоднішній день найбільш вживані відомі способи 

для визначення об’єму шихти, це спосіб рулеткового заміру, заснований на використанні 

мірної рулетки і мірної лінійки [1] або паралактичний спосіб, що дозволяє визначати 

положення точки на площині за допомогою пристрою для лінійних та кутових вимірів [2]. 

Недоліком цих способів є складність автоматизації вимірювань об’ємів шихти в 

шихтовому відсіку в умовах феросплавного виробництва. 

Аналіз існуючих методів визначення об’єму шихти в шихтовому відсіку в комплексах 

виробництва феросплавів, показує недостатній рівень автоматизації процесу контролю 

шихти, що спонукає до розробки нових автоматизованих методів дистанційного контролю 

шихти. 

Метою статті є розробка автоматизованого методу дистанційного контролю за 

витратою шихти в шихтовому відсіку в умовах виробництва феросплавів. 

Виклад основного матеріалу. Метод дистанційного контролю об’єму шихти 

оснований на паралактичному методі визначення координат. Осі цифрових вимірювальних 

камер попередньо орієнтують в площині яка паралельна площині ШOZШY  одного з бортів 

шихтового відсіку; фотоприймальні матриці (ФПМ) цифрових камер орієнтують так, щоб 

лінії рядків (стовпців) знаходилися в площині паралельній ШOZШX  і в горизонтальній 

площині, при цьому за допомогою камер в задані моменти часу фіксують відліки положення 

світлової відбитої мітки-індексу на поверхні шихти і визначають координати цієї поверхні в 

проекції на площинах ШOZШY  і ШOYШX , зокрема, висоти мітки-індексу отримують за 

формулою: 

)180sin(

'sinsin

21

21

0 








b
Hh , 

де H – висота горизонтальної лінії об’єктів в цифрових камерах над основою шихтового 

відсіку; 

       b – горизонтальна база між цифровими камерами; 

1 , 2  – проекції кутів нахилу оптичних осей камер на площину ШOZШY : 

1111   , 

2222   ; 

1  , 2   – проекції вертикальних кутів нахилу контрольних ліній на площину ШOZШY ; 

1  , 2   – проекції кутів між оптичними осями камер і контрольними візирними лініями; 

1 , 2  – відліки в кутовій мірі по стовпчикам фотоприймальних матриць камер. 

Визначення координат світлової мітки-індексу по осях ШX  і ШY  виконують аналогічно 

по проекціях вищеописаних візирних ліній і робочих світлових променів на площині 

ШOYШX , враховуючи звіти по рядках фотоприйомних матриць, зорієнтованих паралельно 

осі ШX , після чого за отриманими координатами світлової мітки-індексу на поверхні шихти 

iШX , 
iШY  і перевищенням h  формують цифрову модель шихтової поверхні і обчислюють 

об'єм шихти за формулою 
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iШiШi


1

, 

де iШiШi hyx   – об'єм елементарного паралелепіпеда з середньою висотою ih ; 

V   – об'єм частини шихтового відсіку за рахунок спотворення прямокутної форми в 

придонній зоні шихтового відсіку (визначається завчасно). 

Технічним результатом є підвищення точності вимірювань об’єму шихти в шихтовому 

відсіку. 

На рис. 1 представлена блок-схема пристрою дистанційного контролю об’єму шихти в 

шихтовому відсіку для варіанту застосування двох цифрових оптико-електронних камер. На 

схемі (рис. 1) позначено: 1, 2 – цифрові оптико-електронні камери; 3– блок обробки 

інформації та управління; 4 – формувач світлового індексу; 5 – об'єкт вимірювання – 

поверхня шихти; 6, 7 – блоки контрольних марок для контролю положення осей камер 1, 2 

відповідно. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема пристрою дистанційного контролю об’єму шихти в шихтовому відсіку 

 

Цифрові камери 1 і 2 встановлені на стійких стабільних стовпах, на висоті над 

поверхнею шихти, достатньої для охоплення полем зору камери цієї поверхні; оптичні осі 

камер 1, 2 орієнтують з нахилом у вертикальній площині ШOZШX  (або ШOZШY ), де ШX  і 

ШY  – горизонтальні осі опорної системи координат шихтового відсіку, паралельні площинам 

бортів відсіку, ШZ  – вертикальна вісь системи. Блоки підсвічуються контрольних марок 6 і 7 

встановлюють по лінії горизонту у вертикальній площині борту навпроти стовпа відповідної 

камери 1 (2). 

Блок 4 встановлюють на стовпі так, щоб забезпечити відображення світлового індексу 

при його переміщенні по всій поверхні шихти. Блок 3 встановлений в захищеному від 

зовнішнього середовища приміщенні і пов'язаний електричними зв'язками з блоками 1, 2, 4, 

6, 7. 

Методика визначення обсягу шихти включає в себе вимір положення візирного 

світлового індексу на поверхні шихти за допомогою «n» цифрових оптико-електронних 

камер, при цьому візирні осі цифрових камер орієнтують як мінімум в одній з площин 

загальної системи координат ШX , ШY , ШZ , утвореної обмежувальними площинами 

шихтового відсіку, так само як мінімум одну з відлікових осей (лінії стовпців або рядків) 

фотоприймальну матрицю кожної камери орієнтують так само в одній з площин загальної 

системи координат, при цьому змінюють положення осі формування світового індексу з 

урахуванням охоплення всієї поверхні шихти і в задані моменти при переміщенні світлового 

індексу виконують одночасно в «n» камер експозиції, фіксуючи положення зображення 

світлового індексу на мішенях камер, за отриманими звітами до відомих координатах камер 

в загальній системі координат ШX , ШY , ШZ  визначають проекції робочих світлових 
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променів «індекс–камера» на відповідну площину системи координат ( ШOYШX , ШOZШX , 

ШOZШY ) і на перетині цих проекцій отримують шукану координату поверхні шихти, тобто 

на площинах ШOYШX , ШOZШY  – координату висоти точки поверхні шихти ( ШZ ), на 

площині ШOYШX  – координати даної точки ( ШX , ШY ), потім за отриманими даними і 

відомими даними про положення основи і бічних обмежувальних поверхнях шихтових 

відсіків визначають обсяг шихти. 

Робота пристрою, що ґрунтується на даній методиці, працює наступним чином. 

Світлове випромінювання блоку 4 створює на поверхні шихти 5 світлову пляму (індекс); 

відбитий світловий потік від цього індексу потрапляє на об'єктиви камер 1 і 2, які формують 

зображення індексу відповідно на матрицях камер; при одночасній експозиції камер 1 і 2 

отримують звіти з матриць: 
1KX , 

1KY  і 
2KX , 

2KY . 

 
Рис. 2. Схема розташування елементів пристрою в шихтовому відсіку 

 

На рис. 2 показано розміщення елементів пристрою в шихтовому відсіку: 1, 2 – цифрові 

оптико-електронні камери; 4 – формувач світлового індексу; 5 – об'єкт вимірювання – 

поверхня шихти; 6, 7 – блоки контрольних марок для контролю положення осей камер 1, 2 

відповідно; 8 – стовпи (штанги) для установки цифрових камер 1, 2 і випромінювача 4; 9 – 

кронштейни з механізмом сканування випромінювача 4; 10 – бортове обмеження шихтового 

відсіку. 

На рис. 3 показана схема розміщення проекцій оптичних осей камер 1, 2 (1'-1 '', 2'-2 '') і 

проекцій робочих світлових променів «індекс–камера» (5'-1 ', 5'-2'), а також контрольних 

ліній «контрольна марка–камера» (6'-1' і 7'-2').  

На схемі (рис. 3) позначено: 

- 1' і 3' – проекції центрів об'єктивів камер 1 і 2 на вертикальну площину ШOZШY ; 

- вісь ШZ   – вертикальна вісь, паралельна осі ШZ , зміщена щодо осі ШZ  по осі ШY  на 

величину відстані між точками 1  і 2 ; 

- 6', 7' – проекції випромінювачів блоків 6 і 7 на площину ШOZШY ; 

- 1  , 2   – проекції кутів нахилу контрольних ліній 1'-6' і 2'-7' камер (1 і 2) на площину 

ШOZШY ; 

- в  – горизонтальна база камер 1' 2'; 
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- побудова та рішення трикутника 1'2'5' на площині ШOZШY  дозволяє визначати висоту 

ih  точки 5 на поверхні шихти: 

 

 
Рис. 3. Схема розміщення проекцій оптичних осей камер, робочих світлових променів 

«індекс–камера» і контрольних ліній «контрольна марка–камера» 

 

ii HHh  ,                              (1) 

 

де H – висота об'єктива камери 1 (2) щодо дна шихтового відсіку (площині ШOYШX ); 

   iH  – відстань по вертикалі від точки 5' до лінії горизонту в  камер 1' і 2' 

 

  
)180sin(

'sinsin

21
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b
Hi ;                                      (2) 

 

1111   ;   (3) 

 

2222   ;   (4) 

 

де 1 , 2  – проекції кутів нахилу робочих променів 5'-1' і 5'-2' відносно горизонтальної 

площини; 

1 , 2  – відліки в кутовій мірі за стовпцями ФПМ камер 1 і 2; 

1  , 2   – проекції кутів між оптичними осями камер 1 і 2 і контрольних площин, 

утвореними блоками марок 6 і 7 і центрами об'єктивів камер 1 і 2. 

В результаті отримують в площині ШOZШY  трикутник 2'3'4 ', в якому відомі всі кути. 

Висоту цього трикутника (відстань H  ) отримують за формулою (2) і обчислюють 

перевищення ih  точок 5i (i = 1,п) за формулою (1). 

Визначення координат точок 5i по осях ШX  і ШY  виконують аналогічно по проекціях 

вищеописаних візирних ліній і робочих світлових променів на площині ШOYШX , 

враховуючи звіти по рядках фотоприйомних матриць, зорієнтованих паралельно осі ШX . 

За отриманими координатами точок 5i на поверхні шихти 
iШX , 

iШY  і перевищенням ih  
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формують цифрову модель шихтової поверхні і обчислюють об'єм шихти 

 

VhyxV
n

i

iШШ


1
ii

, 

де iШШ hyx
ii

  – об'єм елементарного паралелепіпеда з середньою висотою ih ; 

V   – об'єм за рахунок спотворення прямокутної форми в придонній зоні шихтового 

відсіку (визначається завчасно). 

Дані вимірювань з фотоприймальних камер 1, 2 надходять в блок 3, де виконуються всі 

обчислення, при цьому вводять поправки в кути   за відхилення відліків з контрольних 

марок блоків 6 і 7 щодо номінальних. 

Управління випромінювачем блок 4 виконують за програмою з блоку 3. 

Висновок: метод дистанційного контролю об’єму шихти в шихтовому відсіку дозволяє 

автоматизувати контроль обсягу шихти в шихтових відсіках, зробити його дистанційним і 

оперативним, що вписується в автоматизований комплекс виробництва феросплавів. 
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НОВА КОНЦЕПЦІЯ ВБУДОВАНОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ІНЖЕНЕРНО-

ГЕОДЕЗИЧНОГО КОНТРОЛЮ ДЕФОРМАЦІЙ КОНСТРУКЦІЙ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

 

Постановка проблеми. Експлуатаційна безпека інженерних споруд в умовах сучасного 

міста безпосередньо залежить від того, наскільки ефективною буде система геодезичного 

моніторингу її стану в реальному масштабі часу. Як показує практика, період часу від 

початку деформації в будівельній конструкції до її руйнування з трагічними наслідками 

може бути досить коротким. Саме тому, для особливо важливих складних і 

багатокомпонентних конструкцій і інженерних споруд, проведення досліджень, навіть з 

використанням діагностичних комплексів, до складу яких входять GNSS-приймачі, оптико-

електронні тахеометри і різні давачі, не доречні. В цьому випадку перевага має бути віддана 

вбудованим стаціонарним системам, здатним здійснювати інженерно-геодезичний контроль 

стану споруд в режимі реального часу, сповіщаючи про аварійний стан, коли параметри 

контролю перевищать допустимі межі безпечної експлуатації. 

Огляд основних досягнень і публікацій. Огляд публікацій, присвячених проблемі 

автоматизованого геодезичного контролю деформацій інженерних споруд за останні 10 

років, свідчить про те, що найбільшого попиту в рішенні цієї проблеми досягається за 

рахунок застосування цілого комплексу обладнання, який включає: геодезичні прилади – 
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роботизовані оптико-електронні тахеометри, GNSS-приймачі, інклінометри; різні види 

давачів – давачі просторових зміщень, нахилу, температури, давачі контролю температури 

приповерхового шару бетону, тензометри, інші сенсори; метеостанції; сервер збору 

геотехнічних і метеорологічних даних, програмне забезпечення для отримання і обробки 

результатів вимірювань; канали комунікації; засоби візуалізації результатів. 

Ціла низка наукових робіт вітчизняних і закордонних авторів присвячена дослідженням 

деформацій складних техногеннонебезпечних інженерних споруд із застосуванням 

автоматизованих комплексів [1-8]. 

Такі автоматизовані комплекси моніторингу інженерних споруд мають певні недоліки: 

по-перше – ціла низка різноманітних коштовних приладів є стаціонарно закріпленою на 

одному об’єкті, що економічно недоцільно і унеможливлює застосування цих приладів 

одночасно на інших об’єктах, по-друге – суттєвим є питання захисту обладнання від 

несанкціонованого доступу до нього і актів вандалізму [9]. 

Постановка завдання. Дослідження поведінки інженерних споруд викликає інтерес не 

лише під час будівництва і в перші роки експлуатації споруди, коли йде поступове затухання 

осідання, а і в період активної експлуатації, коли саме відбувається збудження деформації 

інженерних споруд, викликане різними факторами, наприклад, стихійними явищами 

(атмосферні опади: сніг, дощ, град і т. ін.); зміною геологічного шару (підтоплення, стічні 

води, зсуви і т. ін.); внаслідок старіння споруди; внаслідок проектно-конструкторських 

помилок, зумовлених недосконалістю попередніх фундаментальних і прикладних розробок, і 

т. ін. Саме такі фактори, підвищуючи ризик деформації споруди в період її активної 

експлуатації, викликають часткову або повну руйнацію споруди і навіть призводять до 

людських жертв. 

Контроль експлуатаційної безпеки об’єкта будівництва ефективний, а система 

моніторингу найбільш оптимальна, якщо вона створюється сумісно з архітекторами і 

проектантами і максимально враховує параметри стану основних елементів конструкції. Слід 

враховувати, що частина системи (пристрої для контролю в реальному режимі часу) має бути 

встановлена тільки під час будівництва об’єкту. 

Виклад основного матеріалу. В [10, 11] розглянуто питання автоматизованого 

геодезичного контролю деформацій інженерних споруд із застосуванням системи, що 

складається з ланцюга оптико-електронних приладів – деформаційних марок, встановлених на 

конструкціях споруди із фіксацією створної лінії. Використання такої системи дозволяє 

розв’язати задачу упереджувальної оцінки динаміки локальної деформації в інженерній споруді, 

наприклад, в фундаментній частині, перекритті або в частині покриття споруди [10, 11]. 

Недоліками такої системи є відсутність суцільного просторового контролю деформацій у 

всьому об’ємі інженерної споруди, що є актуальним, особливо для техногеннонебезпечних 

інженерних споруд. 

Поставлена задача вирішується за рахунок створення методу вбудованого 

автоматизованого суцільного геодезичного контролю деформацій інженерних споруд, 

основаного на технології автоматичного вимірювання деформацій за допомогою оптико-

електронної лінії із взаємним візуванням приладів. 

В даній статті автори пропонують розглянути перспективи розвитку концепції вбудованого 

автоматизованого інженерно-геодезичного контролю деформацій інженерної споруди в повному 

її об’ємі. 

Прототипом автоматизованої системи суцільного геодезичного контролю деформацій 

служить система, основана на побудові просторової мережі подвійного фотоелектричного 

ланцюга (ПФЕЛ). Створні лінії ланцюгів оптико-електронних деформаційних марок можуть 

бути розміщені як в горизонтальних, так і в вертикальних площинах, співпадаючих з 

положенням горизонтальних і вертикальних осей інженерної споруди. При цьому мережі 

ПФЕЛ складаються з опорних деформаційних марок – оптико-електронних приладів ПФЕЛ і 

при необхідності можуть бути обладнані частотними світловіддалемірами підвищеної точності 

[12]. Опорні фундаментальні деформаційні марки закріплені стаціонарно на конструкціях, що не 
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піддаються деформаціям; створний ланцюг двоканальних оптико-електронних приладів ПФЕЛ 

монтують на жорстких кронштейнах, закріплених в фундаментній частині споруди із 

забезпеченням прямої видимості один на одного з можливістю доступу до них через 

технологічні отвори. У випадку спостереження за деформацією покриття споруди прилади 

ПФЕЛ додатково монтують в даховій частині споруди по контуру всієї конструкції. Передача 

координат з фундаментної частини системи ПФЕЛ на систему, що знаходиться на покритті, 

відбувається із застосуванням частотних світловіддалемірів, жорстко закріплених в кутах 

фундаментної частини споруди.  

Монтаж всієї системи контролю відбувається під час будівництва споруди, попередньо 

місця закріплення приладів ПФЕЛ узгоджуються з проектантами і архітекторами. 

Розмічування місць закріплення оптико-електронних приладів ПФЕЛ в створі може бути 

виконано із застосуванням електронного тахеометру, використовуючи функцію приладу 

«розпланування», аналогічно відбувається орієнтування з послідуючим монтажем суміжних 

оптико-електронних каналів (каналів-«візаві») приладів ПФЕЛ на конструкціях споруди. 

На рис. 1 схематично показано розміщення приладів ПФЕЛ на конструкціях споруди, де 

ланцюги у вигляді створних ліній розміщені на площині фундаменту і на площині покриття 

споруди, при цьому прилади ПФЕЛ, що розташовані в кутах фундаментної частини споруди, 

оснащені частотними світловіддалемірами підвищеної точності, які закріплені таким чином, 

щоб виконувати вимірювання в вертикальному і діагональному напрямках, останнє є 

необхідним для контролю паралельного зміщення покриття відносно фундаменту. 

 

 
Рис. 1. Схема розміщення приладів ПФЕЛ: 

 

– опорна геодезична візирна марка, одноканальний оптико-електронний 

прилад ПФЕЛ; 

 

– хрестоподібний чотирьохканальний оптико-електронний прилад ПФЕЛ 

із закріпленим на ньому частотним світловіддалеміром; 

 
– подвійний оптико-електронний прилад ПФЕЛ; 

 

– кутовий двоканальний оптико-електронний прилад ПФЕЛ з відбивачем 
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Концепція вбудованого автоматизованого інженерно-геодезичного контролю 

деформацій конструкцій інженерних споруд направлена на досягнення нового рівня точності 

інженерно-геодезичного контролю і забезпечення техногенної безпеки. Концепція включає в 

себе рішення комплексу задач: 

1) наскрізний геодезичний контроль положення елементів повного об’єму інженерної 

споруди з підвищеною точністю; 

2) автоматизований контроль елементів інженерної споруди в режимі реального часу, в 

тому числі в обмежених або недоступних для візуальних вимірюваннь місцях; 

3) контроль техногенної безпеки інженерної споруди, передбачення моменту аварійної 

ситуації, попередження про наближення критичнонебезпечного стану (моменту) інженерної 

споруди в реальному масштабі часу з точним позначенням певної ділянки; 

4) зберігання життя людей, цінного обладнання, цінностей при виникненні аварійної 

ситуації. 

Як було сказано вище і в роботах [10, 11] один із варіантів системи ПФЕЛ за 

принципом її дії може здійснювати просторовий контроль деформацій інженерної споруди за 

допомогою системи горизонтальних і вертикальних створних ліній ПФЕЛ з контролем 

контурів фундаменту, перекриттів, каркасу і даху, а в новій концепції – в споруді закладають 

просторову мережу горизонтальних і вертикальних подвійних фотоелектричних ланцюгів, 

які передають координати геодезичних марок, розташованих на фундаменті, на деформаційні 

марки, що розташовані на перекриттях, по каркасу і на дах по вертикальним і 

горизонтальним ПФЕЛ, пов’язують горизонтальні і вертикальні ПФЕЛ за допомогою 

трьохканальних [13], чотирьох канальних хрестоподібних і багатоканальних оптико-

електронних приладів з деформаційними марками, направляючи їх осі по трьох напрямках 

осей суміжних горизонтальних і вертикальних ПФЕЛ в кутах і в каркасі просторової фігури, 

сформованої мережею ПФЕЛ (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема просторового геодезичного контролю інженерної споруди вцілому системою 

ПФЕЛ: 

1 – опорна деформаційна марка; 

2 – двоканальний оптико-електронний прилад ПФЕЛ; 

3-10 – багатоканальні оптико-електронні прилади ПФЕЛ. 
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Для визначення деформації споруди прилади ПФЕЛ встановлюють таким чином, щоб була 

можливість мати повну інформацію про деформацію споруди і негативний вплив на неї, 

наприклад, вздовж поздовжніх і поперечних осей для визначення прогинів і перекосів, а також в 

місцях, де передбачаються найбільші осідання і зміщення. Здійснення контролю виконується з 

певною періодичністю включенням всіх каналів. Нульовий цикл спостережень виконують одразу 

після зведення споруди. 

Блоки приладів ПФЕЛ жорстко встановлені своїми корпусами на конструкціях інженерної 

споруди, при цьому вони електрично поєднані з фотоприймачами і джерелами світла 

фотоелектричних каналів кабельною мережею. Система ПФЕЛ одержує електроживлення від 

звичайної електромережі, при цьому блок електроживлення системи через свій перетворювач 

забезпечує електроживленням багатоелементні фотоприймачі з попередніх підсилювачів. 

Після монтажу та налагодження приладів ПФЕЛ на конструкціях інженерної споруди 

оптична вісь світлового потоку збігається або паралельна загальній створній осі системи 

ПФЕЛ, і зображення потоку, сформоване кожним об’єктивом, буде перебувати в певній 

точці на фотоприймачі (матриці).  

При включенні системи ПФЕЛ світлові потоки від джерел світла деформаційних марок 

потрапляють на об’єктиви сусідніх марок, що фокусують зображення джерел світла на 

матриці. 

Геодезичні знаки, що розташовані на фундаменті, прив’язують за допомогою окремих 

горизонтальних ПФЕЛ до стабільних опорних геодезичних марок на місцевості поза зоною 

впливу деформації інженерної споруди на положення опорних знаків. При цьому по 

виміряним відхиленням деформаційних марок виконують контроль, визначають динаміку 

зміни положення марок, порівнюють з допустимими величинами деформації, передають цю 

інформацію через електричні блоки комутації, а оброблені дані по каналу зв’язку передають 

на центральний пульт для прийняття рішення. Всі вимірювання виконують в умовній системі 

координат, однією з осей якої є напрямок візирних променів, з послідуючим приведенням 

результатів до єдиної системи координат з врахуванням просторової взаємної орієнтації 

візирних променів [11, 13]. 

Висновок. Нова концепція геодезичного контролю деформацій, що основана на системі 

автоматизованого вбудованого інженерно-геодезичного контролю деформацій інженерних 

споруд, має наступні переваги: 

- контроль деформацій у всьому об’ємі споруди є більш ефективним в порівнянні з 

вимірюванням деформацій в окремих точках (реперах) споруди і дозволяє оперативно 

вживати заходи по підтримці міцності споруди; 

- система дозволяє виконувати автоматизований суцільний контроль в обмежених або 

недоступних для візуальних вимірювань місцях інженерної споруди (наприклад, вести 

спостереження за недоступними до візуальних вимірювань несучими вертикальними 

конструкціями, перекриттями всередині споруди); 

- повна автоматизація і оперативність контролю є важливим фактором при контролі 

споруд з техногенною безпекою (АЕС, гідротехнічні споруди, споруди громадського 

розважального призначення і т.ін.). 
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СТРАТЕГІЯ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНСТИТУТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ – В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

 

На сьогодення за умов проведення децентралізації у сфері регулювання земельних 

відносин стратегічними напрямками більшості Інститутів землеустрою – є адаптація 

структурних підрозділів інститутів для забезпечення функціонування системи інститутів 

землеустрою в умовах кон’юнктури ринкових відносин, високого рівня цінової 

нестабільності та розпорошеності в розрізі районів та сільських рад – об’єктів землеустрою 

на ринку земельних ресурсів [1]. 

В даних умовах за основну стратегію діяльності Інституту землеустрою взято повне 

маніпулювання набором профільних видів діяльності та використання інформаційних 

матеріалів наявних в інституті, виконання топографо-геодезичних робіт: топознімання 

населених пунктів, окремі проекти планування, землеустрій, ґрунтознавство, інші роботи [2]. 

Стратегічними напрямами діяльності Інститутів землеустрою є: 

1. Виконання землевпорядних робіт, в межах державного кордону (інститути в 

прикордонних областях; зоні проведення АТО; такі, що межують з тимчасово окупованими 

територіями). 

2. Проекти адміністративно-територіального устрою, встановлення, закріплення меж 

населених пунктів. Необхідне сприяння і допомога обласних управлінь Держгеокадастру та 

обласних рад для підтримки і всебічного розвитку системи землеустрою. 

3. Еколого-економічне обґрунтування формування с/г землекористувань. 

4. Проекти земельно-господарського устрою населених пунктів. 

5. Економічна оцінка земель населених пунктів. В цих питаннях інститутам 

землеустрою також потрібна дієва допомога обласних управлінь Держгеокадастру. 

6. Землевпорядні роботи з міськими радами. 

7. Ще одним перспективним напрямом роботи Інститутів землеустрою є організація та 

проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок (з будівлями і без них) 

та прав на земельні ділянки (оренди, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису). 

На сьогодення основні види продукції, що виготовляється 

підприємствами (інститутами) зводяться до наступних: 

1. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-

територіальних утворень та встановлення (відновлення) їх меж на місцевості. 

2. Розробка експериментальних та інвестиційних проектів землеустрою. 

3. Розробка схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних утворень. 

4. Розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення. 

5. Розробка проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих 

землеволодінь і землекористувань. 

6. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

7. Розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
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обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. 

8. Розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території населених 

пунктів. 

9. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

10. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право на земельну ділянку, в тому числі при поділі чи об'єднанні земельних 

ділянок. 

11. Розроблення проектів землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв). 

12. Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх 

цільового призначення. 

13. Проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні 

землеустрою, здійснення лабораторного аналізу ґрунтів. 

14. Проведення інвентаризації земель при здійсненні землеустрою. 

15. Розробка іншої документації із землеустрою, що відповідає вимогам чинного 

законодавства України. 

16. Розроблення технічної документації з економічної оцінки земель. 

17. Виконання робіт, спрямованих на охорону земель (збереженя природних водно-

болотних угідь, тощо) 

18. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт. 

19. Здійснення інших видів діяльності відповідно до чинного законодавства. 

Висновки: За прикладом ДП «Чернігівський інститут землеустрою» в більшості 

інститутів землеустрою може бути проведено ряд заходів, щодо розвитку та покращення 

фінансово-господарського стану підприємств, зокрема: 

 комплекс заходів щодо охоплення впливу на ринок робіт через рекламну кампанію серед 

сільських рад, роботи з районними управліннями та відділами Держгеокадастру. 

 вжити наступні заходи з мінімізації витрат: 

o максимально скорочені терміни робіт на виконання. 

o проведення роботи по формуванню портфелю замовлень з головами місцевих рад, 

адміністрацій, обласними управліннями Держгеокадастру; 

 забезпечити зменшення витратної частини, а саме: 

- витрат на відрядження; 

- максимальна економія паливно-мастильних матеріалів та електроенергії, витратних 

матеріалів; 

- провести системний аналіз витратної частини з підтвердженням результатів на 

загальних зборах колективів. 
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УДК 528.34 

 

 

Щербак Ю.В. 
 

 

КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 
 

Постановка проблеми. Розвиток ринку землі передбачає оперування повною і 

достовірною інформацією про земельні ділянки. З метою забезпечення оптимального 

співвідношення земельних угідь, використання та охорони земель будь-якого цільового 

призначення незалежно від форми власності та умов господарювання, в Україні проводиться 

облік земель, що являє собою один із заходів державного земельного кадастру та виконує 

управлінську функцію при реалізації механізмів земельного адміністрування. 

Вивчення та аналіз стану обліку земель є важливою передумовою для формування 

пропозицій щодо регулювання земельних відносин, впровадження ефективної системи 

використання потенціалу земель. 

Виклад основного матеріалу. Дані державної статистичної звітності з кількісного 

обліку земель, яка ведеться в складі Державного земельного кадастру є основою для аналізу 

їх використання. Особливої уваги заслуговують землі сільськогосподарського призначення, 

оскільки переважна територія земельного фонду України утворена саме цими землями. 

Згідно із наказом Державного комітету статистики України “Про затвердження форм 

державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної 

статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№6-зем, 6а-зем, 2-зем)” облік 

земель сільськогосподарського призначення ведеться за групами власників землі та 

землекористувачів та видами економічної діяльності в межах територій, які входять до 

адміністративно-територіальних одиниць загалом та в межах населених пунктів, угіддями. 

Крім того, згідно розпорядження КМУ „Про проведення Першого всеукраїнського 

загального сільськогосподарського перепису” від 5.10.2011р. № 944-р.) ухвалив рішення про 

проведення в 2014 році Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського 

перепису, а в 2012 році пробного сільськогосподарського перепису в Баштанському районі 

Миколаївської області (.  

Нормативно-правовою базою для проведення означених робіт є ЗУ "Про 

сільськогосподарський перепис" від 23.09.2008 р. № 575-VI, Постанова КМУ "Про 

затвердження Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і 

проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та 

оплати праці такого персоналу" від 18.11.2009 р. № 1225, Наказ Державної служби 

статистики "Про затвердження календарного плану підготовки і проведення пробного 

сільськогосподарського перепису у 2012 році" від 12.01.2012 р. №14 і ін. [1]. 

Необхідність проведення в Україні загального сільськогосподарського перепису була 

обумовлена назрілою потребою отримання систематизованих і детальних статистичних 

даних про стан і структуру сільського господарства, наявності та використання його 

ресурсного потенціалу в розрізі всіх територіальних одиниць. Крім того, проведення 

сільськогосподарських переписів, які здійснюються у більш ніж 120 країнах світу, є однією з 

обов’язкових умов для адаптації національної статистики до європейських стандартів. 

Загальний сільськогосподарський перепис є обов’язковим елементом аграрної статистики, 

оскільки  без суцільного обліку не можливо отримати  найбільш повну та детальну 

інформацію про процеси, що відбуваються в сільському господарстві країни, і, відповідно, 

сформувати ефективну аграрну та продовольчу політику. 

Відповідно до міжнародних стандартів статистичною одиницею (об'єктом) 

сільськогосподарського перепису  є аграрне господарство. Згідно з рекомендаціями 

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Євростату переписом повинні 
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бути охоплені виробники, що забезпечують у сумі не менше 95-98% валового випуску 

сільськогосподарської продукції.  

В основу Програми Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського 

перепису покладені рекомендації ФАО щодо Програми Всесвітнього сільськогосподарського 

перепису раунду 2010 року (WCA 2010), Євростату. Рекомендованими ФАО типовими даними, 

що збираються під час  перепису, є розмір господарства, форми володіння землею, 

землекористування, поголів’я худоби, трудові та інші ресурси сільського господарства.  

Станом на 1.01.2015р.  зареєстровано 4,1 млн. домогосподарств, членам яких надані 

земельні ділянки з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства" 

(табл. 1) [2].  

Таблиця 1 

Особисті селянські господарства України  

станом на 1.01.2015 р.
1
 

 
на 1 січня 

2015р. 

Кількість господарств, тис. 4136,8 

з них господарства, які   

утримують худобу та птицю 2922,2 

мають у приватній власності сільськогосподарську техніку 323,1 

Площа земельних ділянок, тис. га 6296,5 

у тому числі з цільовим призначенням  

для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель 805,1 

для ведення особистого селянського господарства 2604,5 

для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва 2820,2 

з них узятих в оренду 312,1 

Чисельність худоби, тис. голів:  

великої рогатої худоби 2177,3 

у т.ч. корів 1494,5 

Свиней 2779,8 

Особисті селянські господарства за регіонами станом на 1.01.2015р. представлені в табл.2 

[2]. При цьому найбільша кількість господарств знаходиться у Вінницькій обл. (287,2 тис. 

га), а найбільша площа земельних ділянок – у Дніпропетровській обл. (421,9 тис. га). 

Таблиця 2 

Особисті селянські господарства за регіонами  

станом на 1.01.2015 р. 

 

Кількість 

господарств, 

тис. 

Площа 

земельних 

ділянок, тис. 

га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

госп-ва, тис. га 

Чисельність. худоби, 

тис. голів 

великої 

рогатої 

худоби 

Свиней 

Україна 4136,8 6296,5 2604,5 2177,3 2779,8 

Вінницька 287,2 290,9 143,9 175,9 207,1 

Волинська 152,6 329,2 215,3 102,3 187,3 

Дніпропетровська 174,4 421,9 98,3 76,4 85,1 

Донецька
1
 86,3 199,3 61,3 28,9 25,6 

Житомирська 189,2 197,9 97,6 106,4 102,6 

Закарпатська 229,0 219,8 79,7 115,5 217,4 

 
1 Без урахування території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Запорізька 125,8 398,4 111,0 67,5 74,9 

Івано-Франківська 259,7 244,9 150,3 145,2 98,8 

Київська 234,6 195,9 93,9 42,4 105,5 

Кіровоградська 126,4 300,2 88,6 63,2 86,4 

Луганська
1
 43,3 113,7 32,1 28,3 17,6 

Львівська 283,1 322,4 162,6 170,9 136,4 

Миколаївська 80,7 307,6 66,2 71,8 44,3 

Одеська 179,4 376,5 121,5 112,7 156,7 

Полтавська 199,9 279,4 144,0 83,8 95,5 

Рівненська 179,7 315,3 129,2 111,7 229,3 

Сумська 135,8 150,3 92,0 54,0 69,6 

Тернопільська 186,2 238,4 146,6 128,2 203,4 

Харківська 143,8 286,9 91,0 79,1 82,3 

Херсонська 88,0 357,1 94,0 56,6 38,0 

Хмельницька 214,1 214,9 115,6 146,1 174,0 

Черкаська 205,5 183,4 99,8 61,1 167,1 

Чернівецька 176,3 187,9 75,5 79,0 88,3 

Чернігівська 155,8 164,3 94,5 70,3 86,5 

Наявність фермерських господарств в Україні станом на 1.07.2015р. наведено в табл. 3 

[2]. Найбільша кількість зареєстрованих господарств спостерігається в Одеській обл. (5101), 

найбільші площі сільськогосподарських угідь в користуванні перебувають на території 

Дніпропетровської обл. (451,8). 

Таблиця 3 

Наявність фермерських господарств в Україні  

станом на 1 липня 2015 року 

 

К-сть 

зареєстрованих 

господарств 

Площа землі в 

користуванні, тис.га 

У середньому на 1 

господарство, га 

С/г угідь 
у т.ч. 

ріллі 
С/г угідь у т.ч. ріллі 

Україна
2
 39563 4430,0 4303,4 112,0 108,8 

Вінницька 1999 249,9 244,8 125,0 122,4 

Волинська 685 48,7 46,7 71,1 68,1 

Дніпропетровська 3347 451,8 444,9 135,0 132,9 

Донецька
2
 1574 212,8 203,1 135,2 129,1 

Житомирська 770 63,5 61,2 82,5 79,5 

Закарпатська 1453 10,7 10,0 7,4 6,9 

Запорізька 2307 342,5 330,2 148,5 143,1 

Івано-Франківська 559 30,2 28,5 54,1 51,0 

Київська 1354 147,7 142,8 109,1 105,5 

Кіровоградська 2603 414,8 411,0 159,3 157,9 

Луганська
2
 1272 221,9 209,9 174,5 165,0 

Львівська 1035 54,1 50,1 52,2 48,4 

Миколаївська 3833 354,4 348,6 92,5 90,9 

Одеська 5101 428,9 419,3 84,1 82,2 

Полтавська 1912 229,0 225,1 119,8 117,7 

Рівненська 495 30,8 29,9 62,3 60,3 

Сумська 720 118,7 113,6 164,8 157,8 

Тернопільська 803 65,0 63,5 81,0 79,1 
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Харківська 1245 245,3 241,4 197,0 193,9 

Херсонська 2370 274,1 261,2 115,6 110,2 

Хмельницька 1400 134,1 130,8 95,8 93,4 

Черкаська 1352 150,2 147,3 111,1 108,9 

Чернівецька 667 29,6 26,4 44,4 39,6 

Чернігівська 687 120,8 112,6 175,9 163,9 

 
1
 За даними Реєстру статистичних одиниць у сільському господарстві, мисливстві, 

лісовому і рибному господарстві – Реєстру АГРО. 
2
 Без урахування  території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини 

зони проведення антитерористичної операції. 

Висновок. Досліджено сучасний стан обліку земельних ресурсів в Україні, який 

забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень в галузі земельних відносин при 

здійсненні земельно-кадастрової діяльності у довготривалій перспективі з метою оптимізації 

процесів використання, відтворення та охорони земель обґрунтування грошової оцінки 

земель, як основи для запровадження ринку землі. 
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 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

 

УДК 621.396 

 

 

Тимощук О.М.  

 

 

ПРО ДЕЯКИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВІГАЦІЙНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

 

У даній статті розглядаються окремі питання оцінки ефективності навігаційного 

обслуговування, рішення яких важливо на етапі проектування складної технічної системи. 

Проведене в даній статті дослідження дало можливість запропонувати новий підхід до 

оцінки ефективності навігаційного комплексу, якій полягає в описі властивостей точності 

навігаційного обслуговування на основі властивостей надійності.  

Ключові  слова: навігаційне обслуговування,  точність, надійність. 

 

Як правило, ефективність навігаційного обслуговування оцінюється з позицій точності й 

надійності. Однак при такому традиційному підході виникають відомі проблеми, пов'язані з 

побудовою комплексного  критерію, що поєднує характеристики точності й надійності [1,2].  

У зв'язку із цим, зараз є актуальним розроблення нового підходу до оцінки ефективності 

навігаційного обслуговування системи, що полягає в описі властивостей точності 

навігаційної системи на основі властивостей надійності.  

Подія відмови навігаційного обслуговування наступає у випадку, коли хоча б один з 

навігаційних параметрів виробляється в ній з підвищеною погрішністю або взагалі не 

виробляється. До відмови навігаційного обслуговування можуть приводити критичні дефекти 

її елементів. Такі відмови будуть апаратурними. У той же час характерною рисою 

навігаційного обслуговування є можливість її відмови при відсутності дефектів в елементах 

системи. Такі відмови будуть інформаційними. Після інформаційної відмови навігаційного 

обслуговування, система або самовідновлюється або для її відновлення не потрібно заміни 

елементів. При цьому досить лише корекції внутрішньої інформації системи на основі 

додаткової інформації від зовнішніх засобів. Будь-яка відмова системи є наслідком певної 

причини, що будемо називати порушенням. Порушення, що приводять до інформаційних 

відмов будемо називати інформаційними порушеннями. Очевидно, що природа 

інформаційних порушень залежить від специфіки навігаційного обслуговування. 

Інформаційні порушення можуть бути викликані або помилками апаратури і програмного 

забезпечення, або аномаліями зовнішнього середовища, що впливають на роботу датчиків 

навігаційного обслуговування. 

Таким чином, поняття надійності навігаційного обслуговування є комплексним і містить у 

собі апаратурну надійність (надійність щодо апаратних відмов) і інформаційну надійність 

(надійність щодо інформаційних відмов). Перша складова представляє властивість надійності 

навігаційного обслуговування в традиційному розумінні, друга складова представляє 

властивість точності навігаційного обслуговування. Практика показує, що інтенсивності 

інформаційних і апаратурних відмов подібні. Тому до складу прецизійних систем 

навігаційного обслуговування  включають засоби для відбивання інформаційних відмов. 

Особливу значимість засоби відбивання інформаційних відмов мають для автономних систем 

навігаційного обслуговування, погрішності яких є нестаціонарними та у випадку 

несвоєчасної корекції приводять до інформаційних відмов. Характеристики інформаційної 

надійності аналогічні характеристикам апаратурної надійності. Основними характеристиками 

інформаційної надійності є ймовірність безвідмовної роботи й коефіцієнт готовності. При 
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цьому ймовірність безвідмовної роботи визначається як імовірність не перевищення 

погрішністю виробітку будь-якого навігаційного параметра заданого рівня на заданому 

інтервалі часу. 

Інформаційна надійність навігаційного обслуговування визначається «невдалими» 

реалізаціями її погрішності. При цьому для погрішностей навігаційних систем як базова 

модель доцільно прийняти випадковий марковський процес, що формується як рішення 

системи лінійних стохастичних диференціальних рівнянь першого порядку. Ці рівняння 

характеризуються випадковими початковими умовами та у правій частині містять випадкові 

функції 

 

)()()()( ttxtFtx  , 

 

де  )(tx – п-мірний вектор стану; 

      )(tF – (п×п)- матриця динаміки; 

      )(t – п-мірний випадковий процес. 

У загальному випадку для марковського процесу )(tx  процес )(t  повинен мати 

наступний вигляд 

)(t =Gξ(t)+Θ(t), 

 

де   Θ(t) – пуассоновський потік дельтаобразних імпульсів; 

ξ(t) – гауссовський білий шум одиничної інтенсивності. 

 

Якщо у )(t  відсутнє пуассоновська складова Θ(t), те процес )(tx  є марковськім і 

гауссовім або дифузійним марковським процесом. 

Якщо у )(t  відсутнє гауссова складова ξ(t), те процес )(tx  є стрибкоподібним 

марковськім процесом. Традиційно враховується що для опису погрішностей автономних 

навігаційних систем найбільшою мірою підходять стрибкоподібні марковські процеси, а для 

опису погрішностей радіотехнічних систем навігаційного обслуговування  підходять 

дифузійні марковскі процеси [1,2]. 

Найбільш складним для аналізу є погрішності автономної й, зокрема, інерційної системи 

навігаційного обслуговування. Складність завдання визначається тим, що погрішності 

виробітку будь-якого навігаційного параметра в інерційних системах навігаційного 

обслуговування є в загальному випадку нестаціонарної й багатокомпонентної. 

В основі процедури оцінки ймовірності безвідмовної роботи лежить положення щодо 

можливості використання при її наближених розрахунках експонентційного закону  

 

P(T)=exp(-μT), 

 

у випадку, коли  

x0>>σ, 

де  x0 – значення рівня, що задається; 

 σ – середньоквадратичне значення процесу )(tx ; 

  μ– інтенсивність інформаційних відмов. 

Як видно, вираз для ймовірності безвідмовної роботи при інформаційних відмовах 

збігається з виразом для ймовірності безвідмовної роботи при апаратних відмовах, однак 

інтенсивність інформаційних відмов залежить від характеристик процесу й заданого рівня x0. 

Для випадку, коли погрішність представляється сумою дифузійних процесів рішення 

засноване на використанні рівняння Фоккера-Планка-Колмогорова. При цьому в більшості 

випадків для обчислення інтенсивності інформаційних відмов використовується наступний 

вираз  
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де  m – число складові погрішності; 

 σj – середньоквадратичне значення складової; 

  
1

j
 – еквівалентний інтервал кореляції, що залежить від типу й частотних властивостей 

складовій. 

Для випадку, колі погрішність надається сумою стрибкоподібних процесів рішення 

засноване на спрощеній процедурі, при якій формується випадковий процес, еквівалентний 

сумі виділених апроксимуючих процесів. При цьому виникнення інформаційних відмов 

представляється як «просівання» потоку стрибків еквівалентного процесу, а саме, 

інформаційні відмови виникають при наявності стрибка й при додатковій умові, що 

складається в перевищенні реалізацій погрішності заданого рівня. За умови, що потік 

стрибків сумарного процесу має інтенсивність λ і перевищення не відбувається з імовірністю 

p, причому  

  

1- p<<1, 

 

тоді, вираз для  ймовірності безвідмовної роботи має вигляд 

 

P(T) = p 
λ T

  exp[-λ (1-р)T ]. 

 

Таким чином, імовірність безвідмовної роботи підкоряється експоненційному закону. 

Проведене в даній статті дослідження проблем ефективності функціонування систем 

навігаційного обслуговування надає можливість запропонувати новий підхід до наукового 

завдання оцінки ефективності системи навігаційного обслуговування, якій полягає в описі 

властивостей точності навігаційної системи на основі властивостей надійності.  
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Тимощук  Е.Н. 

ПРО НЕКОТОРЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЕФФЕКТИВНОСТИ НАВИГАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В статье рассматриваются отдельные вопросы оценки эффективности навигационного 

обслуживания, решения которых важно на этапе проектирования сложной технической 

системы.  Проведенное исследование дало возможность предложить новый подход к оценке 
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эффективности, который заключается в описании особенностей  точности навигационного 

обслуживания на основе особенностей надежности.  

 

О. Tumochuk  

ABOUT SOME APPROACHES TO ASSESSMENT EFFICIENCY OF A NAVIGATION 

SERVICE 

The article discusses some issues about the evaluation of the effectiveness of navigation-

servicing, the solution of which is important in the design phase of complex technical systems 

issues. This reseach provided an opportunity to propose a new approach to evaluating the 

effectiveness of which is to describe the characteristics of precision navigation service based on the 

features of reliability. 
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РАЗРОБОТКА КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

 

 

В статье рассмотрены пути создания комплекса мониторинга загрязнений водной 

поверхности и определены современные требования к данным комплексам. Также приведена 

разработанная структурная схема комплекса. Делается вывод о необходимости 

построения модели функционирования комплекса и о продолжении дальнейших исследований 

в направлении определения функциональных характеристик, разрабатываемого комплекса. 

Ключевые слова: комплекс мониторинга, загрязнение водной поверхности, 

радиолокатор бокового обзора, радиофизическая аппаратура. 

 

Всевозрастающее антропогенное загрязнение океана становится проблемой высокой 

общественной значимости. Поверхностное загрязнение антропогенного происхождения в 

основном связано с разливом нефти и нефтепродуктов. Значительное количество нефти 

попадает в водные просторы при её добыче на шельфе (1 %), авариях (6 %), транспортировке 

и перегрузке (57%), со сточными водами (28 %) и из атмосферы (10%). По оценкам 

экспертов [1,3,6] в океан попадает до 10 млн. тонн нефти ежегодно. Поэтому проблема 

мониторинга водной поверхности, особенно около береговой черты, весьма актуальна. 

Соответственно потребность в недорогих аппаратных средствах, обеспечивающих 

возможность осуществлять мониторинг обширных акваторий, обнаруживать и 

картографировать нефтяные загрязнения обуславливают необходимость разработки 

комплекса мониторинга загрязнения водной поверхности. 

Анализ функционирования национальных и международных систем экологического 

мониторинга [3-7] позволяет определить современные требования к подобным аналогичным 

комплексам. Комплекс мониторинга загрязнения водной поверхности должен: 

- обеспечивать автоматическое и в реальном времени обнаружение нефтяных 

загрязнений, осуществлять их регистрацию и картографирование в любое время и в 

любых погодных условиях; 

- обнаруживать нефтяные загрязнения с толщиной пленки от 1 мкм до единиц 

миллиметров и определять толщину пленки, толщиной свыше 50 мкм.; 
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- осуществлять обнаружение нефтяных загрязнений с вероятностью 0,95 при 

вероятности ложной тревоги 10
-2

 с минимальными линейными размерами 8 м при 

скорости обзора водной поверхности до 1400 км
2
/час. 

 Анализ существующих методов мониторинга [7-10] показывает, что наиболее 

приемлемые результаты показывают методы с использованием радиолокаторов бокового 

обзора и радиометрической аппаратуры. А для определения навигационной задачи 

используются GNSS приемник (приемники сигналов Глобальных навигационных 

спутниковых систем). Поэтому структурная схема комплекса мониторинга загрязнения 

водной поверхности будет иметь следующий вид (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Структурная схема комплекса мониторинга загрязнения водной поверхности 

 

Математические модели функционирования подобных систем (комплексов) 

достаточно хорошо известны.  

Однако в случае, когда искомая функция отклика системы η(x) неизвестна, задача 

выбора модели значительно усложняется. Вряд ли вообще возможно спланировать 

эксперимент, который бы позволил решить указанную задачу. В этом случае целесообразно 

решение данной задачи свести к некоторой последовательной процедуре, которая 

подразумевает чередование экспериментов следующих видов: 

а) функциональный вид поверхности отклика известен η(x)=η(x,Θ). Требуется уточнить 

параметр Θ. 

б) на основании теоретического анализа происходящего процесса выдвинуты гипотезы о 

виде поверхности отклика  

η(x)= 




)θ,(η

)θ,(η

11

11

x

x
. 

Требуется найти зависимость ηj(x)=η(x,Θj), наилучшим образом описывающую данный 

объект.  

Методы планирования экспериментов по поиску истинных моделей из некоторой 

заданной совокупности моделей являются по своей природе последовательными. 

Необходимо отметить, что указанные методы тем эффективнее, чем меньше число 

конкурирующих моделей η1(x,Θ1), η2(x,Θ2), …, ην (x,Θν). Следовательно, задача 

экспериментатора – отыскать на основе анализа имеющихся теоретических и 
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экспериментальных данных наименьшую совокупность возможных моделей. 

Последовательный процесс поиска математической модели представлен на рис.2.  

Рис.2. Последовательный процесс поиска математической модели 

 

 Блок 1 соответствует экспериментальному этапу работы, т.е. техническому 

осуществлению спланированных ранее опытов. Вычисление оценок параметров Θ в 

предположении, что функциональный вид функции отклика  η (x,Θ) известен, происходит в 

блоке 2. После того, как найдены оценки параметров, необходимо проверить, согласуется ли 

поведение функции )θ
~

,η(η~ x , где θ
~

- значения оценок, с экспериментальными данными 

(блок 3).  

Если функция )(η~ x  соответствует экспериментальным данным, то в зависимости от 

обстоятельств эксперимент либо прекращается, либо планируется дополнительный 

эксперимент по уточнению требуемой совокупности параметров (блок 4). 

Если функция )(η~ x  не соответствует экспериментальным данным, то возникает 

необходимость более тщательного анализа и пересмотра модели (блок 5) и проведения 

уточняющего эксперимента, который позволит установить, какая модель лучше описывает 

изучаемый объект (блок 6).  

Таким образом, стратегию проведения эксперимента по выяснению математической 

модели мониторинга загрязнения водной поверхности можно представить в виде 

последовательности циклов 4-1-2-3 и 5-6-1-2-3. Порядок чередования этих циклов будет 

определяться результатами проверки согласованности между моделью и данными. 
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Мусорін О.О. 

СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОЇ ПОВЕРХНІ  

У статті розглянуті шляхи створення комплексу моніторингу забруднення водної 

поверхні. Також наведені сучасні вимогі до комплексу моніторингу та пропонована 

авторами структурна схема комплекса. Зроблено висновок про необхідність побудови 

математичної моделі функціонування комплексу та о подальших дослідженнях в напряму 

визначення функціональних характеристик комплекса.  

Ключові слова: комплекс моніторингу, забруднення водної поверхні, радіолокатор 

бокового огляду, радіофизична апаратура. 

 

Musorin A. 

CREATING COMPLEX SURFACE WATER MONITORING 

In article ways of creation of a complex of monitoring of contamination of water are 

considered and the modern requirements to the given complexes are defined. Also the developed 

skeleton diagram of a complex is resulted. The output about necessity of creation of model of 

functioning of a complex and about continuation of the further researches in a direction of 

determination of the functional characteristics, a developed complex becomes. 

Keywords: a monitoring complex, contamination of water, side looking radar, radio physical 

equipment. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНИМИ 

АПАРАТАМИ ДЗЗ 

 

 

Виконано аналіз принципів побудови системи керування космічними апаратами 

оптико-електронного спостереження, визначено недоліки існуючих методів керування 

космічними апаратами з використанням однопунктної технології керування. Розглянуто 

шляхи підвищення ефективності системи керування космічними апаратами з 

використанням морського пункту керування.  

Ключові слова: система управления, космічні апарати оптико-електронного 

спостереження 
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Вступ. Сучасні наука та техніка в галузі водного транспорту досягли такого рівня, при 

якому все більш актуальними стають питання дослідження та розроблення складних 

технічних комплексів різного призначення, у тому числі таких, у складі котрих присутні 

люді (оператори). Такі системи у наукової літературі отримали назву ергатичних [1–6]. 

Водночас, при експлуатації водного транспорту широко використаються системи, які 

призначені для функціонування в умовах невизначеності та мають назву - адаптивні. В даних 

системах для зменшення рівня невизначеності здійснюється цільова зміна параметрів та 

структури приладу керування.  

Тому дослідження ергатичних адаптивних систем у процесі експлуатації засобів 

водного транспорту має актуальне значення. 

Як відомо, по ступеню апріорної невизначеності ергатичні адаптивні системи 

поділяються на [4–6]:  

1. Адаптивні системи зі змінними параметрами регулятора,  структура регулятора не 

змінюється. 

2.  Адаптивні системи зі змінними параметрами регулятора,  структура регулятора 

змінюється. 

По організації процесу адаптації відрізняють наступні види [5]: 

1. Адаптивні системи без пошуку: дані про параметри, що змінюються, знаходяться у 

основному контурі системи, процес адаптації заждеться на використанні необхідних вимог 

якості керування. 

2.   Адаптивні системи з пошуком: для визначення напряму зміни параметрів регулятора 

проводяться необхідні операції пошуку, процес адаптації заждеться на ітеративному руху до 

досягнення необхідної якості керування. 

Характерною ознакою адаптивної системи без пошуку є наявність основного та 

допоміжного контурів керування. Основний контур заключає в собі елементи, які 

дозволяють досягнуть необхідну мету керування. Допоміжний контур здійснює настройку 

параметрів регулятора основного контуру для забезпечення необхідної якості роботи [6,7]. 

Відповідно з особливостями організації допоміжного контуру розрізнять дві загальні 

схеми: схему прямого адаптивного керування; схему непрямого  адаптивного керування. 

Розглянемо характерні особливості вищенаведених схем організації адаптивних систем 

керування. Так, характерною особливістю прямого адаптивного керування є те, що у процесі 

функціонування системи вимірюються деякі характеристики еталонної моделі та на основі їх 

неузгодженості з параметрами регулятора здійснюється перестройка регулятора. Тому даний 

клас адаптивних систем має назву системи з еталонною моделлю. Якість адаптивних систем 

у цьому випадку також визначається еталонними моделями. Найбільше поширення отримали  

еталонні моделі, які визначаються диференційними рівняннями другого-третього порядку з 

постійними коефіцієнтами. Слід відмітити складність вибору еталонних моделей для 

ергатичних адаптивних систем [7,8].   

 Аналіз робот, присвяченим питанням синтезу систем прямого адаптивного керування 

без пошуку, дозволяє визначити два основних етапу: синтез об'єкта, що настроюється, 

модель якого відповідає еталонної моделі та синтез керування об'єктом, що настроюється. 

Загальна структурна схема системи прямого адаптивного керування без пошуку наведена на 

рис.1., де: ум – вихід моделі; f – обурення; u – керуючий вплив; у – вихід системи; ζ– 

неузгодженість; θ– параметр регулятора, що змінюються. 

Основною перевагою систем прямого адаптивного керування без пошуку є простота 

практичної реалізації, а недоліком є вузький діапазон адаптації, який обумовлене 

характеристиками еталонної моделі. 

Водночас, в системах непрямого адаптивного керування виконуються наступні 

процедури [6,8]: 

1. Визначаються динамічні характеристики об'єкта, що управляється – ідентифікація. 

2. Оцінюється стан об'єкта, що управляється –  оцінювання. 

3. Формуються управляючі сигнали з використанням даних від перших процедур. 
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Загальна структурна схема системи непрямого адаптивного керування без пошуку наведена 

на рис.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Загальна структурна схема системи прямого адаптивного керування без пошуку 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Загальна структурна схема системи непрямого адаптивного керування без 

пошуку 

  

На рис.2. наведено: f – обурення; u – керуючий вплив; у – вихід системи; θ– параметр 

регулятора, що змінюються. Після процедури ідентифікації та оцінювання в приладі 

адаптації розраховуються параметри регулятора  θ, які забезпечують рівність коефіцієнтів 

системи а коефіцієнтам еталонної моделі См. 
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Основна проблема розроблення систем непрямого адаптивного керування пов'язана з 

реалізацією процедур оцінювання та ідентифікації за час, порівняний зі часом реальних 

процесів у системі. 

Найбільш розвиненим видом систем непрямого адаптивного керування є адаптивні 

оптимальні системи, які поєднують  високий рівень адаптації к умовам експлуатації з 

оптимізацією визначених властивостей системи. 

Процес розроблення таких систем передбачає виконання наступних етапів робіт [8]: 

1. Формулювання критеріїв якості. 

2. Формалізація математичної моделі об'єкта керування. 

 3. Визначення оптимальних законів керування. 

4.  Розроблення алгоритмів настройки параметрів оптимальних законів керування. 

У ряді наукових робіт пропонується об'єднання двох останніх етапів в один – так званий 

сумісний синтез. Таким чином, в основі розроблення систем непрямого адаптивного 

керування знаходяться наступні принципи: 

1. Об'єднана концепція суміщення процедур ідентифікації, оцінювання та керування. 

2. Використання лінеарізованих диференційних рівнянь для формалізації математичних 

моделей засобів водного транспорту. 

3. Реалізація процедур оцінювання на основі фільтрів Калмана. 

4. Реалізація процедур ідентифікації за допомогою методу найменших квадратів. 

5. Синтез алгоритмів оптимального керування за допомогою методів аналітичного 

конструювання регуляторів. 
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Азарсков В. М., Богомья В. І.  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ 

АППАРАТАМИ ДЗЗ 

Выполнен анализ принципов построения системы управления космическими аппаратами 

оптико-электронного наблюдения, определены недостатки существующих методов 

управления космическими аппаратами с использованием однопунктную технологии 

управления. Рассмотрены пути повышения эффективности системы управления 

космическими аппаратами с использованием морского пункта управления. 
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V. Azarskov, V. Bogomya 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SYSTEM CONTROL OF SPACECRAFT  

The purpose of this article is to discuss some problems of existing control methods with a 

single location scheme. The analysis of principles of the monitoring system contract controlling 

spacecraft by means of optical electronic space instruments has been accomplished. 

The research focuses on the development of methods of improving of the efficiency system of 

spacecraft by using marine point locations for spacecraft control based on the application of ‘Sich’ 

satellite system.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ПЕРЕВІРКИ СУДНОВОГО ОБЛАДНАННЯ  

 

 

У статті наведені особливості визначення періодичності перевірки суднового 

обладнання в умовах трансокеанських вантажних перевезень для розроблення моделі 

процесу експлуатації суднового обладнання при трансокеанських вантажних перевезеннях. 

Ключові слова: експлуатація,  суднове обладнання, модель функціонування 

 

Завдання щодо забезпечення технічної можливості використання флоту прийнято 

поділяти на три характерні групи: 

забезпечення постійної готовності функціональних комплексів до використання та 

ефективне їх функціонування; 

підтримання працездатності функціональних комплексів; 

відновлення працездатності та ресурсу функціональних комплексів. 

Вирішення зазначених груп завдань технічної експлуатації суднового обладнання 

здійснюється на відповідних етапах технічного використання, обслуговування та ремонту. 

При цьому цільове використання та технічна експлуатація суднового обладнання повинні 

розглядатися як дві фази одного етапу стадії експлуатації. 

У найбільш загальному вигляді процес управління технічним станом суднового 

обладнання можна подати наступним чином. У якості об’єкта управління виступають 

технічні засоби судна. Під впливом умов технічного використання змінюється технічних 

стан обладнання, що фіксується за допомогою контрольованих вихідних показників стану 

обладнання. Підтримання і відновлення технічного стану обладнання здійснюється шляхом 

впливу на відповідні режимні та матеріально-структурні параметри обладнання при 

технічному обслуговування та ремонті. 

Першим кроком процесу управління слід вважати перевірку технічного стану 

обладнання, яка здійснюється членами команди та працівниками берегових служб у формі 

оперативного централізованого контролю параметрів функціонування, періодичного огляду 

окремих машин та агрегатів, теплотехнічних та динамометричних випробувань, технічного 

діагностування, дефектації, інспекторських оглядів та освідчень. Оцінка технічного стану 

обладнання здійснюється з урахуванням діючих нормативних вимог. 

При оперативному управлінні технічним станом обладнання прийняття рішення 

здійснюється з урахуванням вимог щодо заданих критеріїв працездатності обладнання. 

Оперативні рішення визначають необхідний обсяг технічного обслуговування за станом або 

ремонту, а також можливі впливи на умови технічного використання суднового обладнання. 
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Прийняття статистичного рішення здійснюється на основі оцінки параметричної 

надійності, одержаної у результаті аналізу надійності за вимірами окремих параметрів та 

оцінки поступових відмов однотипного суднового обладнання. При цьому враховуються 

вимоги критеріїв параметричної надійності. Статистичні рішення передбачають періодичне 

виконання певного обсягу регламентного технічного обслуговування та регламентованого 

ремонту, створення комплектів суднових та базових (берегових) ЗІП заданої номенклатури 

та обсягу, а також заходи щодо покращення умов технічного використання обладнання. 

Розглянутий процес управління технічним станом суднового обладнання є замкнутим. 

Вихідні показники технічного стану обладнання та його елементів залежать від характеру та 

обсягу виконаних робіт щодо технічного обслуговування та ремонту, покращення умов 

технічного використання, а останні, у свою чергу, визначаються на основі оцінки технічного 

стану. 

Для правильної організації  процесу управління технічним станом суднового 

обладнання необхідно знати характеристики об’єкта управління, які пов’язують 

контрольовані вихідні показники технічного стану з умовами технічного використання та 

враховують матеріально-структурні параметри обладнання. При цьому встановлення 

основних режимів та схем перевірки технічного стану обладнання є самостійною задачею. 

Ефективність технічного обслуговування та перевірки суднового обладнання та 

загальний рівень його метрологічної надійності  залежать від періодичності проведення 

робіт, обсягу перевірки, глибини регулювання, точності обладнання, яке використовується 

для перевірки технічного стану, кваліфікації персоналу. Особливістю експлуатації суднового 

обладнання при трансокеанських перевезеннях є неможливість здійснення кваліфікованого 

технічного обслуговування (ремонту) протягом тривалого часу та тривала робота обладнання 

у несприятливих умовах. Тому  актуальною є задача визначення такого порядку технічного 

обслуговування, при якому забезпечується необхідний рівень надійності обладнання при 

мінімальних витратах. За умови збереження незмінними працевитрат та обладнання для 

проведення технічного обслуговування обладнання судна, що є характерним для 

трансокеанських рейсів, задача оптимізації складу технічного обслуговування зводиться до 

визначення комлексу його характеристик, за якого коефіцієнт готовності до застосування 

обладнання буде мати максимальне значення. 

Періодична перевірка суднового обладнання проводиться через визначені міжповірочні 

інтервали, які встановлюються виходячи з необхідності забезпечення безвідмовної роботи 

обладнання у міжповірочний період (під час рейсу). Загальний підхід  до визначення 

міжповірочних інтервалів заснований на урахуванні досягнутого рівня надійності суднового 

обладнання, інтенсивності його використання, а також значимості точності вимірювань для 

споживача.  

При техніко-експлуатаційному підході, який заснований на встановленні та 

забезпеченні припустимого значення обраного показника стану обладнання, міжперевірочні 

інтервали визначаються виходячи з умови  

 

   
змпімпі PP   ,     (1) 

 

де  мпіP   – значення показника стану суднового обладнання; 

 
змпіP   – задане значення показника стану обладнання. 

У якості показника стану суднового обладнання можна скористатися коефіцієнтом 

готовності гK  або ймовірністю відсутності відмови обладнання за час міжповірочного  

інтервалу  мP .  

У даному випадку під гK  розуміється ймовірність перебування обладнання у 

працездатному стані у будь-який момент часу (крім періоду планового технічного 



 

 
  

 44 

обслуговування та планового ремонту). На основі статистичних даних гK  може бути 

визначено за виразом:  

 

e

n

i
pi

г
nT

T

K


 1 ,      (2) 

 

де piT  – сумарний час перебування і-го зразка обладнання у працездатному стані;  

n  – кількість зразків обладнання;  

eT  – тривалість експлуатації зразка обладнання (за виключенням простоїв на проведення 

планових ремонтів та технічного обслуговування). 

Працездатність обладнання визначається, як такий його стан, за якого воно може 

виконувати свої функції з параметрами, які задовольняють умовам технічної документації. 

При цьому, якщо зразок обладнання припиняє виконувати хоча б одну з покладених на нього 

функцій через поломку, то можна вести мову про явну відмову обладнання. У випадку ж, 

коли зразок обладнання виконує свої функції, але при цьому один чи декілька 

контрольованих елементів виходять за межі припустимих значень, то можна говорити про 

наявність прихованої відмови. Тому ймовірність безвідмовної роботи зразка обладнання 

 мP  протягом заданого часу у загальному випадку визначається за виразом  

 

    texpP ням   ,      (3) 

 

де  ня    – сума інтенсивності явних та неявних відмов зразка обладнання [1]. 

Тривалість міжперевірочного інтервалу зразка обладнання можна визначити виходячи з 

необхідності забезпечення заданого значення коефіцієнта готовності з.гK :   з.гмпіг KK  . 

При цьому для визначення величини  мпігK   можна скористатися виразом, одержаним у 

віразі [2] 
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 (4) 

де  ,  – умовні ймовірності хибної та невідшуканої відмови обладнання; 

м
мT



1
0   – середнє напрацювання на відмову; 

вп ,  – середній час перевірки та відновлення обладнання. 
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При відомих значеннях параметрів мвп T,,,, 0  величина мпі , яка задовольняє 

умові   з.гмпіг KK   може бути визначена на основі наступного ітераційного алгоритму: 

1) обирається деяке початкове значення 
iмпі  і за виразом (4) визначається значення 

 
iмпігK  ; 

2) значення 
iмпі  збільшується на величину 

iмпі  , де   – коефіцієнт, який 

визначає крок сканування, і для одержаного 
1iмпі  визначається  

1iмпігK  ; 

3) якщо    
1


ii мпігмпіг KK   або    

1


ii мпігмпігз.г KKK  , то значення 

iмпі  збільшується з кроком 
iмпі   до такого першого значення 

jiмпі 
 , за якого 

   
1


jiji мпігмпігз.г KKK  . У цьому випадку 

iмпіjiмпімпі  


; 

4) якщо    
1


ii мпігмпігз.г KKK  , то величина 

iмпі  зменшується з кроком 

iмпі   до такого першого значення 
liмпі 

 , при якому 

   
1


lili мпігмпігз.г KKK  . У цьому випадку 

liмпімпі 
 . 

Приклад визначення міжперевірочного інтервалу суднового обладнання для 

початкових даних: 100000 мT  год, п = 15 год, в = 20 год,   = 0,05,   = 0,1 при 

з.гK  = 0,96 наведено на рис. 1. 

Зазначена методика використовується у випадку, коли коефіцієнт готовності з.гK  є 

відомим. Але така ситуація є характерною лише для основних вузлів та пристроїв судна. Для 

багатьох зразків суднового обладнання з.гK  є невідомим. У цьому випадку для визначення 

міжперевірочних інтервалів виходять з необхідності забезпечення заданого значення 

ймовірності відсутності відмов обладнання на основі дослідження статистичних 

закономірностей експлуатації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Визначення міжперевірочного інтервалу за заданим коефіцієнтом готовності  

 

Наведена модель є достатньо грубою і вимагає апріорного знання багатьох 

характеристик обладнання, які, у більшості випадків, є стохастичними. Зазначені 

характеристики можуть бути отримані з статистичних даних експлуатації певних типів 

обладнання на основі аналізу результатів контролю працездатності обладнання. Разом з тим 

контроль працездатності обладнання дає змогу оцінити стан зразка обладнання лише у 

деякий момент часу кtt  . 
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В той же час існує необхідність забезпечення ефективної роботи обладнання протягом 

деякого скінченого проміжку часу  . Отже, з цієї точки зору, при організації контролю 

розгляду підлягає не лише теперішній момент кtt  , а і майбутній період  кк tst  

стану зразка обладнання. 

У такому випадку під придатним до виконання завдання будемо розуміти зразок 

суднового обладнання, який є працездатним у момент перевірки (контролю) кt  і не матиме 

відмов протягом заданого періоду до моменту кt . При цьому можна ввести простір 

стану зразка обладнання  , у якому виділити підпростір  0  – як множину станів 

придатності до виконання завдання та підпростір 0 \  – як множину станів 

непридатності. Як показано у [3–5], фактично     ,tt кк  , що визначає контроль 

працездатності як окремий випадок прогнозуючого контролю. Після визначення області 

  ,tк  для конкретизації задачі прогнозуючого контролю стосовно процесу експлуатації 

суднового обладнання кожній з елементарних подій   ,tk  необхідно поставити у 

однозначну відповідність деяку кількісну характеристику (ознаку стану об’єкта) 

    кк tst,se , яка являтиме собою реалізацію деякого випадкового процесу зміни 

стану зразка обладнання у часі. Таким чином моделлю об’єкта буде випадковий процес  tE  

на інтервалі  кк tst . 

Визначивши деяку область допуску 0E  задача організації процесу експлуатації зразка 

обладнання полягатиме у тому, щоб будь-яка реалізація випадкового процесу  tE  не 

перетинала межі області допуску 0E  на часовому проміжку  кк t,t  

    кк tst,Ese 0 .   

У роботі [6] показано, що існує однозначний зв’язок між випадковим процесом  tE  та 

випадковою функцією  eT , що дозволяє використовувати в моделях прогнозуючого 

контролю ймовірнісний опис функції  eT  замість початкового випадкового процесу  tE . 

Таким чином, у задачі щодо визначення періодичності перевірок можна розглядати деяку 

скалярну випадкову функцію  eT1 , яка визначатиме випадковий час до першого перетину 

випадковим процесом  tE  довільної поверхні, заданої значенням обмежень вектора е. 

Принцип визначення часу Т для конкретного зразка обладнання ілюструється на прикладі 

реалізації скалярного процесу  tE  з областю допуску  b,aE 0 . 

Визначивши залишок часу безвідмовної роботи зразка обладнання як ktTT  , 

правило визначення працездатного/непрацездатного станів (5) можна замінити на   T , 

чим досягається суттєве спрощення вирішення задачі за рахунок зведення векторної задачі 

до скалярної. 

Висновки. Враховуючи той факт, що при трансокеанських рейсах для значної 

кількості зразків обладнання міжперевірочні інтервали   є порівняними з часом експлуатації 

обладнання у рейсі, а умови експлуатації обладнання у кожному окремому рейсі можуть 

суттєво відрізнятися, виникає необхідність прогнозування поведінки характеристик 

суднового обладнання з метою недопущення виходу окремих параметрів за межі 

експлуатаційних допусків, що надає можливість розроблення моделі процесу експлуатації 

суднового обладнання при трансокеанських вантажних перевезеннях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕРКИ СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСОКЕАНСКИХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  

В статье приведенные особенности определения периодичности проверки судового 

оборудования в условиях трансокеанских грузовых перевозок для разрабатывания модели 

процесса эксплуатации судового оборудования при трансокеанских грузовых перевозках. 

Ключові слова: эксплуатация,  судовое оборудование, модель функционирования  

 

Tikhonov I. 

 DETERMINATION OF PERIODICITY OF VERIFICATION OF SHIP EQUIPMENT IS 

IN THE CONDITIONS OF TRANSOCEANIC FREIGHT TRANSPORTATIONS 

In the article the brought features over of determination of periodicity of verification of ship 

equipment in the conditions of transoceanic freight transportations for development of model of 

process of exploitation of ship equipment at transoceanic freight transportations. 

Keywords: exploitation, ship equipment, model of functioning 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ЗЕМЛІ  

 

 

В статті наводиться аналіз адекватності даних, одержаних в результаті експертної 

оцінки земельних ділянок. Пропонується підхід до створення автоматизованої системи 

експертної оцінки землі.  

Ключові слова: експертна оцінка, автоматизована система  

 

Постановка проблеми. Запровадження ринку землі та ефективність його функціонування 

однозначно пов’язані з питаннями об’єктивності та неупередженості експертної оцінки 

земельних ресурсів, розрахованих тим чи іншим методом. Один з основних методичних 

підходів експертної оцінки [1] передбачає визначення ціни земельної ділянки на основі 



 

 
  

 48 

ринкової вартості аналогічних земельних ділянок з урахуванням множини чинників (місце 

розташування, екологія, конфігурація, наявність інженерних комунікацій, обмеження тощо), 

які роблять земельну ділянку привабливіше або навпаки. Незважаючи на єдність методології 

оцінки в практичній діяльності експертів присутній фактор суб’єктивізму, якій впливає на 

результат оцінки. Звідси виникає проблема забезпечення об’єктивності та обґрунтованості 

експертної оцінки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки питання, присвячені 

проблемам оцінки земель в Україні висвітлюються в значної кількості наукових праць 

вітчизняних учених, серед яких можна відмітити Балацького О.Ф., Веденічева П.В., 

Гнатковича Д.І., Горлачука В.В., Гуцуляка Г.О., Данилишина Б.М., Добряка Д.С., 

Дорогунцова С.І., Лукінова І.І., Магазинщикова Т.П., Маракуліна П. П., Мартина А.Г., 

Мельника Л. Г., Михасюка І.Р., Новаковського Л.Я., Пасхавер П.Ф., Розумний І.А., Саблук 

П.Т., Третяк А.М., Федоров М.М., Харченка Б.З., Шпичака О.М. та інших. Для масової 

нормативної оцінки земель успішно використовуються декілька програмних комплексів, 

серед яких найпоширеними є LPS, ТЕРЕН, які, також, в певній мірі використовуються як 

інформаційна підтримка для експертної оцінки. У той же час залишається недостатньо 

дослідженим питання можливості автоматизації прийняття рішень експертної оцінки земель.  

Мета статті. Розробка підходу до створення автоматизованої системи експертної оцінки 

землі та нерухомості.  

Виклад основного матеріалу. Очевидно, що адекватність та об’єктивність експертної 

оцінки землі ґрунтується на принципах єдності трактування методології експертного 

оцінювання та однозначного підходу до визначення ступеня впливу кількісних і якісних 

характеристик земельної ділянки чи чинників прояву зовнішнього впливу на експертну 

оцінку. Проте, при порівнянні декількох земельних ділянок, які є аналогічними за 

технічними характеристиками, можна спостерігати, що їх експертна ціна може суттєво 

відрізнятися (особливо при їх оцінці різними експертами). Це пов’язано, перш за все, з 

суб’єктивним трактуванням експертами величини впливу якісних характеристик 

оцінюваного об’єкта та проявів зовнішніх чинників на ціну земельної ділянки (в подальшому 

об’єднаємо поняття якісних характеристик та проявів зовнішніх чинників в набір 

 1 2 1, ,..., ,k kM m m m m ). Уникнення подібного суб’єктивізму, на думку авторів, можна 

шляхом запровадження автоматизованої інформаційної системи експертної оцінки 

побудованої на геоінформаційній платформі з актуальною і адекватною базою даних щодо 

інфраструктури населеного пункту. У цьому разі, справедливість автоматизованої оцінки 

буде визначатись алгоритмічним апаратом, який за своєю дією буде адекватний пріоритетам 

рішень експерта. Розглянемо їх докладніше.  

Для формування однозначних принципів визначення впливу різних чинників km  на ціну 

i -ї земельної ділянки ic , тобто однозначності рішень експертів, можна дослідити ступінь 

проявів k im c , скориставшись кореляційним аналізом. Тут можна використати наступні 

вихідні дані: 

− є одна земельна ділянка, яка оцінена різними експертами; 

− є декілька земельних ділянок оцінених різними експертами. 

Реалізація першого підходу є проблемною через те, що на виробництві, не існує подібного 

статистичного матеріалу. До того ж, проведення експерименту є небажаним, так як є ризик 

того, що прийняття рішення експертом (за умов, що експерту відомо про експеримент) буде 

відрізнятися від його рішення при повсякденному оцінюванні. 

Для іншого підходу статистичній обробці піддаються дані по декількох земельних 

ділянках, оцінених різними експертами, що дозволить визначити узагальнений (по вибірці 

експертів та об’єктів оцінки) вплив k im c , якій можна з деяким припущенням прийняти за 

об’єктивний. Для цього скористаємось кореляційним аналізом [24] виконаним над 

реальними об’єктами оцінки. В нашому випадку аналізувалася обмежена кількість матеріалів 
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оцінки з одного населеного пункту ( 12I  ), які були відібрані випадковим чином і оцінені в 

один період часу. Вартість одиниці площі 
2m

ic  земельних ділянок визначена експертами. За 

результатами опитування групи експертів для аналізу обрані найвагоміші чинники впливу, 

що враховуються ними на виробництві, як то: віддаленість від центральних частин 

населеного пункту 1m , конфігурація земельної ділянки (наближеність о правильної форми) 

2m , розвиненість і наближеність транспортної інфраструктури 3m , розвиненість і 

наближеність інфраструктури інженерних мереж 4m  та рівень облаштування території 5m , 

за якими в подальшому, тими ж експертами виконана бальна оцінка їх прояву чинників 

впливу на земельні ділянки (таблиця 1).  

На основі сформованого статистичного ряду 
2m

ic , виконаного групування об’єктів оцінки і 

сформованих кореляційних таблиць була побудована гістограма (рис. 1), яка дає перше 

уявлення про неоднозначний характер залежності між вартістю земельних ділянок 
2m

ic  і 

множиною чинників впливу km .  

Таблиця 1  

Бальна оцінка прояву чинників впливу на земельну ділянку 

Кадастровий номер 
Умовний 

номер i  

2m

ic , грн. 1m  2m  3m  4m  5m  

…….…:03:014:0123 1 22,14 3 2 4 1 4 

…….…:04:014:0001 2 27,89 5 2 4 4 5 

…….…:03:023:0073 3 32,08 5 2 4 3 1 

…….…:03:023:0036 4 22,5 2 2 4 4 1 

…….…:04:007:0039 5 17,24 5 4 4 5 3 

…….…:04:006:0065 6 11,06 5 2 4 4 1 

…….…:02:008:0011 7 18,72 1 4 5 5 5 

…….…:04:004:0058 8 26,00 5 1 4 1 1 

…….…:03:014:0123 9 25,67 4 1 4 1 1 

…….…:02:015:0005 10 3,11 3 4 1 1 1 

…….…:04:022:0196 11 27,64 3 3 4 3 3 

…….…:04:002:0047 12 27,06 4 2 4 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Гістограма розподілу середньо-групових статистичних нормованих показників 

 

Подальшій аналіз дозволив визначити коефіцієнти кореляції k im c , які наведені у 

таблиці 2. 

2m
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Таблиця 2 

Значення вибіркового коефіцієнту кореляції kr  

2m

k im c  1m  2m  3m  4m  5m  

kr  0,704 0,331 0,475 0 -0,233 

 

Неважко бачити, що одержані коефіцієнти кореляції характеризують певним чином 

узагальнену «привабливість» об’єкта оцінки для експертів. Справедливо вважати, що така 

«привабливість» може бути покладена в основу механізму автоматизованої оцінки.  

Схематично, механізм автоматизованої оцінки ринкової вартості земельної ділянки можна 

представити наступною, дещо спрощеною схемою (рис. 2).  

 

Геоінформаційне середовище

Призначення 

земельної ділянки

Блок обчислення 

вагових коефіцієнтів

Блок визначення 

топологічних 

відношень з 

інфраструкутрою 

геопростору

Реєстр ринкової 

вартості типових 

земельних ділянок

Ринкова ціна

Блок обчислення 

метричних 

характеристик 

земельної ділянки

Блок обчислення 

ринкової вартості

 
Рис. 2. Блок-схема механізму автоматизованого визначення ринкової вартості земельної 

ділянки 

 

Тут блок визначення топологічних відношень з інфраструктурою геопростору формує 

значення проявів групи чинників впливу  1 2 1, ,..., ,k kM m m m m  на i -тий об’єкт оцінки.  

В [5] запропоновано визначення таких чинників у подібній, але іншій задачі, через деякій 

ваговий коефіцієнт i  для i -ї земельної ділянки, який визначається множиною чинників 

 1 2 1,, ,..., k km m m m , при чому 0 1i  . Тоді, для нашої задачі, визначувана вартість 

одиниці площі будь-якої i -ї земельної ділянки буде визначатися як i ic C , де C  – 

середня вартість одиниці площі земельної ділянки, яка береться за еталон. Коефіцієнт 

вартості земельної ділянки i  має складатися з часткових коефіцієнтів вартості за k -м 

чинником впливу − km

i , тобто  km

i i   . 

показано раніше, чинники впливу не є рівнозначними для формування вартості земельної 

ділянки, тому введемо коефіцієнт «привабливості» kg  у прояві i  за чинником впливу km . 

Тоді ваговий коефіцієнт i  для i -ї земельної ділянки має визначатися як згортка часткових 

вагових коефіцієнтів km

i , які чинять вплив на вартість земельної ділянки відповідних 

чинників km   

1

   k

K
m

i k i

k

g ; 0 1kg  ; 
1

1
K

k

k

g


 .                                   (1) 
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Природно, що введений 
kg  за фізичним смислом аналогічний до обчисленому раніше 

коефіцієнту кореляції. Проте, зважаючи, що межі коефіцієнтів кореляції 1 1kr   , 

визначити коефіцієнт привабливості можна як 

1

k

k K

k

k

r
g

r





. 

З урахуванням того, що С  – середня зважена ринкова вартість одиниці площі земельної 

ділянки в межах населеного пункту, ринкова вартість i -ї земельної ділянки має складати 

i i iC CS  , де lS  − площа i -ї земельної ділянки; i  − коефіцієнт вартості i -ї земельної 

ділянки, 0 i   .  

Фізичний сенс заданих меж знаходження 0 i    полягає в тому, що якщо земельна 

ділянка має середні характеристики, то значення 1i  , інакше вводяться зміни у середню 

вартість, які зменшують або збільшують її. З цих же міркувань, при використанні бальної 

оцінки експертів переважності чинників у прояві на об’єкт оцінки, справедливо ввести 

нормований показник вартості km norm

i , який буде задавати означені межі для i , для чого 

k

k

k

m
m norm i
i m

i


 


, де km

i  − середнє значення прояву k -го чинника впливу у населеному 

пункті. Очевидно, що таке визначення km norm

i  забезпечить знаходження його меж в інтервалі 

0 km norm

i   .  

За запропонованим підходом (1) з використанням визначених коефіцієнтів кореляції (табл. 

2) виконаний перерахунок експертної оцінки, що наведений в таблиці 3. 

Окремо слід зауважити на можливу мінливість факторів впливу внаслідок розвитку 

інфраструктури, змін економічного стану держави або регіону, або інших випадків, що може 

значно збільшувати похибку автоматизованого визначення вартості нерухомості по 

відношенню до експертної. Для мінімізації подібної похибки механізм кореляційного аналізу 

необхідно включити до автоматизованої системи експертної оцінки. 

Таблиця 3  

Визначена вартість земельної ділянки 

 
Умовний номер земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2m

ic  22,14 27,89 32,08 22,5 17,24 11,06 18,72 26,00 25,67 3,11 27,64 27,06 

iC  24,55 37,31 29,46 25,33 38,49 31,81 34,76 23,96 21,80 15,51 28,67 30,05 

Висновки. Розглянута проблема є частиною проблеми автоматизації земельних відносин 

у державі. Запропонований підхід може використовуватись при створенні автоматизованих 

комплексів експертної оцінки землі і нерухомості.  

Одержувана таким чином експертна оцінка в значній мірі позбавлена суб’єктивізму. 

Точність оцінки визначатиметься обсягом вибірки статистичних даних, а достовірність – 

актуальністю первинних даних та рівня наповненості геоінформаційної моделі оцінюваного 

міста або району.    
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ЗЕМЛИ  

В статье приводится анализ адекватности данных, полученных в результате 

экспертной оценки земельных участков. Предлагается подход к созданию 

автоматизированной системы экспертной оценки земли. 
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FEATURES BIODIESEL PRODUCTION OF FAT-CONTAINING WASTES 

RESTAURANTS 

 

 

Features of technology of biodiesel production from waste fat-containing restaurants, with a 

significant content of free fatty acids. 

Keywords: biodiesel, oil, prototype, alternative sources of energy. 

 

Introduction. Waste cooking oil has always been an environment problem in food factories. 

Converting the WCO into biodiesel will reduce this problem. This project will not only save 

environment but also cost.  

Literature review. Biodiesel is an alternative diesel fuel derived from vegetable oils or 

animal fats. The main components of vegetable oils and animal fats are triglycerides or also known 

as ester of fatty acid attached to glycerol. One of the main driving force for biodiesel widespread is 

the greenhouse gas emission (CO2 being the major one). The term waste cooking oil (WCO) refers 

to vegetable oil has been in food production and which is no longer viable for its intended use. 

WCO arises from many different sources, including domestic, commercial and industrial. WCO is a 

potentially problematic waste stream which requires proper management. The disposal of WCO can 

be problematic when disposed incorrectly. 
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Any fatty acid sources may be used to produce biodiesel. Therefore, any animal or plant lipid 

should be ready substrate for the production of biodiesel. The use of edible vegetable oils and 

animal fats for biodiesel production has recently been of great concern because they compete with 

food material- the food versus fuel dispute. There are concern that biodiesel feedstock may compete 

with food supply in the long term. From an economic point of view; the production of biodiesel is 

very feedstock sensitive. The cost of feedstock accounted for 88% of total estimated production 

cost. In all cases, more than 80% of the production cost is associated with the feedstock, such as 

recycled cooking oils. Reusing of these waste greases not only reduce the burden of the government 

in disposing the waste, maintaining public sewers, and treating the oily wastewater, but also lower 

the production cost of biodiesel significantly.  

This project is aimed to develop a simple small plant to process the waste cooking oil to 

biodiesel and use it in the factory [1, 2]. 

Feedstock Waste Cooking Oil . Biodiesel can be produced from any material that contains 

fatty acids, be they linked to other molecules or present as free fatty acids. Thus various vegetable 

fats and oils, animal fats, waste greases, and edible oil processing wastes can be used as feed stocks 

for biodiesel production. The choice of feedstock is based on such variables as local availability, 

cost, government support and performance as a fuel. The primary feedstock is a vegetable oil or 

animal fat, biodiesel is generally considered to be renewable. Since the carbon in the oil or fat 

originated mostly from carbon dioxide in the air, biodiesel is considered to contribute much less to 

global warming than fossil fuels. Diesel engines operated on biodiesel have lower emissions of 

carbon monoxide, unburned hydrocarbons, particulate matter, and air toxics than when operated on 

petroleum-based diesel fuel [3].  

Biodiesel from waste cooking oil (WCO) can reduce the cost of biodiesel production since the 

feedstock costs constitutes approximately 70-95% of the overall cost of biodiesel production [6]. 

Although biodiesel cannot entirely replace petroleum-based diesel fuel, there are at least five 

reasons that justify its development.  

▪ It provides a market for excess production of vegetable oils and animal fats.  

▪ It decreases, although will not eliminate, the country’s dependence on imported petroleum.  

▪ Biodiesel is renewable and does not contribute to global warming due to its closed carbon 

cycle. A life cycle analysis of biodiesel showed that overall CO2 emissions were reduced by 78% 

compared with petroleum-based diesel fuel [7].  

▪ The exhaust emissions of carbon monoxide, unburned hydrocarbons, and particulate 

emissions from biodiesel are lower than with regular diesel fuel. Unfortunately, most emissions 

tests have shown a slight increase in oxides of nitrogen (NOx). When added to regular diesel fuel in 

an amount equal to 1–2%, it can convert fuel with poor lubricating properties, such as modern ultra-

low-sulfur diesel fuel, into an acceptable fuel.  

Methodology. Fig. 1 describes the steps, processes and methods used to produce biodiesel 

product. This process started from free fatty acid to determine acid value and step of process. 

Second process is drying to remove water in FAME and last process is properties physical to 

determine contents of FAME.  

Feedstock Waste Cooking Oil. Based on Fig. 1 it is recognized that the production of waste 

cooking oil will be the function of the frying temperature and length of use as well as the material 

used for frying. In this experiment, WCO were collected from a local Factory, which produced chip 

cracker as well as continental foods. The used oil sample was taken from the fryer which is used for 

frying potatoes and other vegetables based food items. Twenty-five litters of oil samples were 

collected from a collecting drum in which the waste cooking oil was collect once in every days for 

approximately 1 weeks. The oil sample is assumed to be representative as it is collected from the oil 

stored for 8-10 weeks from several batches of waste oil. The temperature observed during frying 

was in the range of 130⁰C to 175⁰C. This temperature is comparable with the temperature (140⁰C-

180⁰C) for preparing French fries [8]. However, it was found difficult to read the temperature in 

boiling oil which gives approximately 5-10% error. Depending on the quantity of food used for 
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frying, the oil was discarded sometimes at the end of each day and sometimes once in two or three 

days. 

 

 
Fig. 1. Flow Chart to Produce Biodiesel from WCO 

 

Free Fatty Acids. Flow chart in Fig. 1 shows the relation between FFA and process. Which 

FFA less than 2%, the process can directly to transesterification process and while FFA more than 

2% it need to start from esterification process to reduce FFA. The acid value of the waste cooking 

oil was determined in order to estimate the free fatty acid content and give an idea of how much 

acid catalyst and methanol would be needed to push the acid esterification chemical towards methyl 

ester production. In earlier published research it was recommended that 0.5 - 1.5% (based on the 

weight of free fatty acid in the oil) of pure (95-98%) sulphuric acid should be used as a catalyst. 

Acid value titration method was used according to BP monograph [9].  

Processing in Biodiesel. Biodiesel has two main stage process is esterification and 

tranesterification process. Separation was used to separate two layer between catalyze and oil. 

Washing process to produce the neutral biodiesel and remove catalyzes glycerol, soap and 

methanol.  

1) Esterification.Based on flow chart in Fig. 1 esterification is one of process in biodiesel. It 

work to reduce FFA if FFA more than 2%. An acid-catalyzed esterification process before the base-

catalyzed transesterification process will eliminate most of the free fatty acids from the vegetable 

oil. Sulphuric acid (95 – 98%) is used by 1% in esterification process depend from waste cooking. 

In these experiments the sulphuric acid was first mixed with methanol before adding to the waste 

cooking oil. After adding the methanol / sulphuric acid and waste cooking oil the agitator speed 

Waste Cooking Oil 

Free fatty acids 

< 2 % > 2 % 

Esterification process 

Transesterification 
process 

 

Washing process 
 

Drying 
 

Properties 
physical 
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were used to mix the solvents until they became murky. This was then heated to about 60° C for 2 

hours. A higher temperature or a faster stirring rate may push the acidic esterification equation to 

convert free fatty acid to methyl ester.  

2) Separation 1. Separation needed 3hour to get the top methanol and bottom oil layers of the 

biodiesel. Two layers could clearly be seen in the successful basic esterification biodiesel. The top 

layer was mainly methanol. The bottom layer was mainly triglyceride product esterification after 

remove the water. These processes to reduce free fatty acid until below 2%. The density of the 

methanol is less than the bottom triglyceride.  

3) Transesterification. Transesterification process work as to reduce viscosity in biodiesel. 

This process can be directly if FFA less than 2% show in fig. 1. Sodium hydroxide was used as 

catalyst in this process. The amount of catalyst had an impact in the conversion of esters during the 

transesterification process. The reaction was carried out using 1% of catalyst concentration. Before 

tranesterification process Sodium hydroxide was first mixed with methanol together in one 

container before adding to the waste cooking oil. After adding the methanol / sodium hydroxide and 

waste cooking oil the agitator speed were used to mix the solvents until they became murky. This 

was then heated to about 60° C for 2 hours. 

4) Separation 2. Transesterification process and any methanol evaporation the resultant 

biodiesels were left to lie for at least 8 hours. Separations were used to separate the top (methyl 

ester) and bottom (glycerol) layers of the biodiesel samples. Two layers could clearly be seen in the 

successful basic transesterification biodiesel samples. The top layer was mainly composed of free 

fatty acid methyl esters. The bottom deposit was mostly made up of glycerol, salts, soap, other 

impurities and excess methanol as it is a very polar compound i.e. it partitions more with polar 

glycerol as opposed to the non-polar methyl esters.  

5) Washing. The top methyl ester layer was separated and removed from every production 

sample. The water washing process was then used on some of the biodiesel batches. Once separated 

from the glycerin the biodiesel is sometimes purified by washing gently with warm water to remove 

residual catalyst or soaps, dried, and sent to storage. In some processes this step is unnecessary. 

This is normally the end of the production process resulting in a clear amber-yellow liquid with a 

viscosity similar to petro diesel. In some systems the biodiesel is distilled in an additional step to 

remove small amounts of color bodies to produce a colorless biodiesel.  

Result and discussion.  

Esterification Process 

 
  Fig. 2. Esterification process result 
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Fig. 2 shows the separation between methanol and triglycerin: 

▪ At the top will be presence methanol and at the bottom show triglycerin.  

▪ Involves the reaction of alcohol (such as methanol) with fatty acids as catalyzed to reduce the 

levels of FFA in the low-cost feedstocks to an acceptable range/ 

▪ Reaction between acids and alcohols in the presence of strong acid catalyst  

▪ Produce ester and water free fatty acid of material must be less than 2%  

It needs to use methanol and Sodium Hydroxide as catalyst  

▪ Fig. 3 show two layer separation between glycerol and FAME  

▪ At the top will be presence FAME and the at bottom is glycerol  

▪ Reduce the high viscosity of triglyceride ( TG )  

▪ Methanol and catalyst produce methyl ester and glycerol involves the reaction of alcohol 

(methanol) with oil.  

 

 

 
Fig. 3. Transesterification process result 

 

Fig.e 4. Washing & distillation process result 

 

Fig. 4 shows separation between water and FAME.  

▪ To remove small amounts of colour bodies to produce a colourless biodiesel it need washing 

many time  

Biodiesel 

▪ To obtain pure methyl esters (Biodiesel/ FAME)  

▪ To remove soap, catalyst, methanol and other pollutants of biodiesel, using water  

▪ If the washing is not complete, it will be repeated by esterification and transesterification or 

washing.  

 

 
Fig. 5. WCO to biodiesel 
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▪ Biodiesel can show in fig. 5 which left is raw material and right is biodiesel.  

▪ The percentage of biodiesel around 68-70% can be produce.  

▪ Increase in the molar ratio the conversion of WCO to FAME decrease.  

▪ At the same time, the waste can be converted to useable energy, pollution due to waste 

cooking oil can be avoided, and energy can be continuously saved and renewed.  

Drying. After washing water still have inside biodiesel. Fig. 6 show oven for drying biodiesel. 

Then the water must be removed from the biodiesel using drying at 120 ºC for 24 hour. 

Physical Properties. Properties are one of method to determine the standard of biodiesel. 

Biodiesel can check using density, viscosity, flash point, acid value and water content.  

Equipment for testing kinematic viscosity and Standard method for kinematic viscosity is 

Kinematic viscosity DSTU 6081:2009, 40 ºC, requirement: 1.9 – 6.0 mm
2
/s. Kinematic viscosity: 

“the resistance to flow of a fluid under gravity”. The kinematic viscosity is equal to the dynamic 

viscosity/density the kinematic viscosity is a basic design specification for the fuel injectors used in 

diesel engines. Too high a viscosity and the injectors do not perform properly. Dynamic viscosity – 

‘ratio between applied shear stress and rate of shear of a liquid.” Density – “the mass per unit 

volume of a substance at a given temperature.” The viscosity of biodiesel can be predicted ± 15 % 

using the esters composition determined using DSTU 6081:2009. The viscosity apparatus to run D 

445 is not critical to the QC laboratory, but it is valuable as a quick assay method for estimating the 

degree of completion for a reaction batch. 

Equipment for testing combustion in biodiesel using method ASTM D93- Flash point, closed 

cup, requirement 130 ºC min. The flash point is defined as the “lowest temperature corrected to a 

barometric pressure of 101.3kPa (760 mm Hg), at which application of an ignition source causes the 

vapors of a specimen to ignite under specified conditions of test.”  

Testing for asid value using method DSTU 6081:2009 – Acid number, requirement 0.80 mg 

KOH/g. The acid number is “The quantity of base, expressed as milligrams of potassium hydroxide 

per gram of sample, required to titrate a sample to a specified end point.” The acid number is a 

direct measure of free fatty acids in B100. The free fatty acids can lead to corrosion and may be a 

symptom of water in the fuel. Usually, for a base catalyzed process, the acid value after production 

will be low since the base catalyst will strip the available free fatty acids. However, the acid value 

may increase with time as the fuel degrades due to contact with air or water. This test should be 

performed regularly as a part of the producer QC program.  

This testing is very important in biodiesel. Before biodiesel are use in the engine water content 

must be follow the standard to avoid damage. The standard DSTU method D2709 is max 0.005%.  

Summary 

The biodiesel was prepared from waste cooking oil sample collected from a local factory in 

Malaysia. The biodiesel was characterized for its physical and fuel properties using ASTM standard 

methods for biodiesel fuel quality assurance The composition of final biodiesel was determined by 

physical properties such as density, viscosity, flash point, water content and acid value. From the 

tests, the flash point was found to be 97⁰C, water and sediment was 0.02%, total acid number was 

0.29 mgKOH/g, viscosity at 40⁰C was 4.2 mm
2
/sec and density 0.82g/cm. Out of 5 properties 

tested, all of them met the DSTU criteria for fuel standard. Production of biodiesel from waste 

cooking oils for diesel substitute is particularly important because the increasing cost of oil 

extracted from petroleum source and also it is good for enviroment. Waste cooking oil can be an 

important source for biodiesel production in Malaysia it is ready available and environment. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА З ЖИРОВМІСНИХ 

ВІДХОДІВ РЕСТОРАНІВ 

Досліджені особливості технології виробництва дизельного біопалива з жировмісних 

відходів ресторанів, що мають значний вміст вільних жирних кислот. 

Ключові слова: дизельне біопаливо, олія, дослідний зразок, альтернативні джерела енергії. 
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HUMAN CAPITALS - AS A FACTOR OF SUCCESS OF THE MODERN ACCREDITED 

LABORATORY 

 

 

In this article the analysed role of human capitals is for providing of success of the modern 

accredited laboratory in the conditions of hard competition at the market of quality. Considered 

questions of introduction of the marked factor in control system of concrete proof-of-concept 

(gauge) laboratory during realization of requirements of standard of ISO/IEC 17025: 2006. The 

special attention is appointed to ponderable influence of personnel on activity of laboratory on the 

whole and on exactness and authenticity of results of tests (calibrations), that is conducted by a 

laboratory. Described necessity of more careful going near the selection of specialists for 

implementation of concrete  tasks with taking into account of not only qualification, knowledge and 

experience but also personal internalss and properties of character of specialist. Examples of ways 

of improvement of general psychological climate are made in a collective due to the professional 
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going near a management a personnel. The article is intended for the wide circle of specialists, first 

of all leaders and those that engage in a management and have for an aim to convert a collective - in 

a command, conservative work - in creative and bright process, and everyday activity - in success 

and victory. 

"If one man  is creation,  then  

group of talented people that wish 

 to work together, is work of art" -  

John Маcsvell 

 

Possibility of receipt of reliable results of researches for the state assists forming of public 

policy on the basis of exact data. Today, when a country moves in direction of world confession of 

the Ukrainian state guarantees in relation to the effective checking system after quality and safety of 

products, including food, as never the question of functioning of proof-of-concept and gauge 

laboratories able to provide implementation of these tasks gets up sharply. 

On this time in Ukraine already there is a network of laboratories the competence of that is 

confirmed by accreditation of NAAU on conforming to the requirements  ISO/IEC 17025: 2006 [1] 

under the Law of Ukraine "On accreditation of organs  of estimation of accordance". Basic 

description of activity of such laboratories is a receipt of quality, exact and reliable results, 

confirmation of competence at an international level  and accordingly, confession of the got results. 

That is able a laboratory to attain the marked level of tests  indisputably it maybe to consider 

successful. But as it is known, success of any business depends, in a greater degree, from people 

that her engage in. To Tom, and our article is sanctified to exactly the personnel of laboratories, his 

influence on activity of laboratory, due to the personal internalss of specialists and psychological 

factors in a collective. 

In the modern terms of development of economy a proof tendency was determined to the 

increase of role of нецінових forms of competitive activity. Today in a "trend" is a competition in 

area of competent and high-professional personnel. 

The change of market nature predetermines change and professional relations. Establishment 

of corresponding relations between workers, delegations of plenary powers, that are based on a 

trust, are one of major elements of creative climate that assists effective work of laboratory and 

creates terms for providing of the proper quality of her activity. In addition, sense of 

співпричетності of workers to participating in a management strengthens motivation to creative 

labour [2] . 

In connection with development of scientific and technical progress, complex mechanization 

and automation of processes of laboratory activity, introduction of modern technologies 

substantially specific gravity of the intellectual loading grows during realization of researches. It 

creates terms for the native change of character and maintenance of labour of specialists and 

proposes serious requirements to the level of qualification of workers of proof-of-concept and 

gauge laboratories. The specialist of modern laboratory  must not only it is good to know laboratory 

business but also own modern methodology, able to serve a difficult laboratory technique,  manage 

technological processes from tests. All of it assists to development of creative character of labour 

[3]. 

For this reason standard of ISO/ІЕС 17025: 2006 in a division 5 the "Technical requirements" 

among factors, that determine exactness and authenticity of tests and (or) calibrations conducted by 

a laboratory, on the first place puts a human factor, and point a 5.2 "Personnel" examines 

requirements to plenary powers, competence, professional and educational level, studies, mastery 

and experience of all technical personnel of laboratories. 

Control system by a personnel is component part of functioning of control system on the 

whole. Therefore it is very important to provide, that every specialist of laboratory realized validity 

and importance of the activity and payment in the achievement of aims of control system. 

By socio-economic basis of behavior and activation of efforts of personnel laboratories that is 

sent to the increase of effectiveness of their activity, there always is motivation of labour, that is 
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part of control system by a personnel [4]. 

It is necessary to forecast the leaders of laboratories, to estimate qualification and competence 

of personnel and effectively to plan her use in directions necessary to organization. Such activity 

will provide a trust to qualification and competence of personnel of organization, and she, as 

known, and will provide the trust of customers to organization, her activity and authenticity of 

results of tests and (or) calibrations. 

Main difficulties of introduction of control system for today consist in overcoming of 

psychological barriers of employees, beginning from a leader and ending an ordinary laboratory 

assistant, organizations of effective responsibility of guidance and systems of effective and reliable 

audit, correcting and preventive actions. 

Experience of laboratories confirms a conclusion: it is impossible to "buy" control system. 

Only system that is "born" in a concrete laboratory, taking into account the specific of activity, that 

is created by an own personnel, that knows all subtleties of business and weak points, can be 

effective and effectively to function during a long term "life". In this case every specialist of 

laboratory assuredly переходить from a role an observer after the vital functions of control system  

of laboratory to the role of active performer of set  politician, aims and tasks of the accredited 

laboratory. 

Going back to technical part of activity of personnel it should be noted that with every year a 

laboratoryequipment becomes all more perfect and more reliable, but whatever perfect it was, it was 

just a help to the specialist  in his everyday work. Simplifying conservative operations, allows to 

improve quality processes that is conducted, here keeping and even sometimes increasing their 

amount. Very often there is the impression, that a device is so perfect, that lives by the own life, 

and, seems, that nobody needs him - so masterly he is constructed and works reliably. However it 

just illusion. A device - it only a link in the whole system of work of analytical laboratory. Thus the 

professionalness and mastery of every separately taken specialist is the same little, but by the very 

important "key" to the "breech-blocks" of laboratory activity. 

A problem of influence of human factor on the processes of testing is extraordinarily actual. It 

is impossible to forget that exactly an operator is one of component parts of vagueness of 

measuring, volume, it is important, that this constituent was not most influential. High 

professionalness, that envisages not only the presence of base knowledge from laboratory business 

but also permanent perfection of these knowledge and  practical skills, enriching of experience, - is 

the mortgage of receipt of technically reasonable, reliable and quality results in the modern 

accredited laboratory. 

During a management a personnel, organizations of his work, special value correct and 

rational distribution of plenary powers and duties of specialists acquires taking into account their 

personal internalss and психотипів. Yes, for implementation of functions of leader from quality, 

internal public accountant, leader of subdivision except professionalism, necessary presence of such 

personal character traits, as a communicability, initiativeness, hardness of persuasions, 

неупередженість and other a man is unmultilingual In that time, bashful, quiet, the concentrated is 

a good performer and can perfectly get  along at concrete analytical tasks. Such approach assists the 

improvement of psychological climate and increase of efficiency of labour, and also can be 

examined as an element of motivation of personnel. 

Thus, within the limits of conception of "management human capitals" a personnel is evened 

in rights with the fixed assets, and charges on him are examined as long-term investments, the 

skilled planning interlaces with laboratory activity, and every specialist of laboratory becomes the 

object of corporate strategy; group organization of labour is actively inculcated, emphasized 

creation of command, developing flairs of people and forming of corporate culture.  

In the end it would be desirable to add: command - when energy and talent each, folded 

together, grows into something stunning on the power and force, increasing and complementing 

each other. If a laboratory was able to find and create such command, then it deserves sincere 

fascination, and if no - then for you still ahead. Animation to you! 
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Шапошник В. Н., Никитина Н. И., Гальченко Е. А. 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ – КАК ФАКТОР УСПЕХА СОВРЕМЕННОЙ 

АККРЕДИТОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
В данной статье проанализирована роль людских ресурсов, как залога успеха современной 

аккредитованной лаборатории в условиях жесткой конкуренции на рынке качества. 

Рассмотрены вопросы внедрения указанного фактора в систему управления конкретной 

испытательной (калибровочной) лаборатории при реализации требований стандарта ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2006. Особое внимание обращено на влияние  персонала на деятельность 

лаборатории в целом, а также на точность и достоверность результатов испытаний 

(калибровок), которые проводятся лабораторией. Описана  необходимость более 

тщательного подхода к подбору специалистов для выполнения конкретных задач с учетом 

не только квалификации, знаний и опыта, но и личных качеств, а также свойств характера 

специалиста. Приведены примеры путей улучшения общего психологического климата в 

коллективе за счет профессионального подхода к управлению персоналом. Статья 

предназначена для широкого круга специалистов, в первую очередь руководителей и 

профессионалов, занимающихся управлением, главной целью которых является 

преобразование коллектива - в команду, рутинную работу - в творческой и яркий процесс, а 

повседневную деятельность - в успех и победу. 

 

Шапошник В. М., Нікітіна Н. І., Гальченко О. А. 

ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ - ЯК ФАКТОР УСПІХУ СУЧАСНОЇ АКРЕДИТОВАНОЇ 

ЛАБОРАТОРІЇ  

В даній статті проаналізована роль людських ресурсів для забезпечення успіху сучасної 

акредитованої лабораторії в умовах жорсткої конкуренції на ринку якості. Розглянуті 

питання впровадження зазначеного чинника в систему управління конкретної 

випробувальної (калібрувальної) лабораторії під час реалізації вимог стандарту ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2006. Особливу увагу призначено вагомому впливу персоналу на діяльність 

лабораторії в цілому та на точність і вірогідність результатів випробувань (калібрувань), 

які проводяться лабораторією. Описана необхідність більш ретельного підходу до підбору 

фахівців для виконання конкретних  завдань з урахуванням не тільки кваліфікації, знань і 

досвіду, а й особистих якостей та властивостей характеру спеціаліста. Наведено приклади 

шляхів покращення загального психологічного клімату в колективі за рахунок професійного 

підходу до управління персоналом. Стаття призначена для широкого кола фахівців, в першу 

чергу керівників та тих, що займаються управлінням та мають за мету перетворити 

колектив - у команду, рутинну роботу - в творчій та яскравий процес, а повсякденну 

діяльність - в успіх та перемогу.  
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ НА 

МОЛОКОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

Запропоновано  сучасний підхід до розмежування відходів за класами небезпеки, що 

носить комплексний характер оснований на виявленні та систематизації різних факторів й 

умов, що впливають на шляхи утворення відходів молокопереробного підприємства.  

Ключові слова: відходи,  модель управління відходами, причинно-наслідкова діаграма, 

класи відходів. 

 

Загострення екологічної ситуації, що супроводжує розвиток економіки,  значною мірою 

пов’язано зі зростанням споживання природних ресурсів та накопиченням промислових, 

сільськогосподарських та побутових відходів. Скорочення відходів та їх переробка, захист 

довкілля та здоров’я людини є проблемою державного рівня. Зниження відходоємності 

виробництва безпосередньо пов’язано з попередженням некомпенсованих втрат природного, 

виробничого та сільськогосподарського потенціалу. Екологічно складна ситуація має місце у 

сфері поводження з відходами. Незважаючи на щорічне  зниження утворення відходів І-ІІІ 

класів небезпеки, які спостерігається з 2000 року загальна їх наявність у  спеціально 

відведених місцях та на територіях підприємств все ще залишається значною. 

Більшість проблем у сфері поводження з відходами  пов’язані з неузгодженістю дій 

зацікавлених сторін. Тому, все більш актуальними для підприємств стає розробка систем 

управління відходами. Подібні системи передбачають використання комплексу різних 

методів переробки відходів, утилізації, модернізації виробництва, підвищення рівня безпеки 

їх зберігання [1]. 

Метою дослідження є розроблення методичних підходів до побудови моделі 

управління відходами в умовах молокопереробного підприємства. 

Промислові відходи поділяють на відходи сфер виробництва (побічні продукти, що 

отримані на всіх технологічних етапах виробництва основного продукту та не 

використовуються як вторинна сировина на цьому підприємстві) і відходи сфер споживання 

(це промисловий продукт (об’єкт), не придатний для подальшого використання чи 

споживання). Серед них найбільшу небезпеку для довкілля і здоров’я населення становлять 

токсичні промислові відходи, які не підлягають утилізації. 

Тому важливо знайти сучасний підхід для класифікації відходів з урахуванням 

комплексного характеру,проблеми та містити як підхід до відображення відходів та процесу 

їх утворення, так і операції щодо поводження з відходами, або причини (виникнення) та 

наслідки (управління). 

Результат процесу побудови причинно-наслідкового діаграми Ісікави залежить від 

численних факторів, між якими існують відносини типу "причина - результат». Важко 

вирішити складні проблеми, не знаючи структури, яка представляє собою ланцюг причин і 

результатів. Діаграма причин і результатів - засіб, що дозволяє виразити ці відносини в 

простій і доступній формі. 

Діаграма представляє собою засіб графічного впорядкування факторів, що впливають 

на об'єкт аналізу. Головним достоїнством діаграми Ісікави є те, що вона дає наочне уявлення 

не тільки про фактори, які впливають на досліджуваний об'єкт, а й про причинно-наслідкові 

зв'язки цих факторів. В основі побудови діаграми лежить визначення (постановка) завдання, 

яку необхідно вирішувати (рис.1). 
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Рис.1. Причинно-наслідкова діагарама Ісікави 

 

При кресленні причинно-наслідкової діаграми Ісікави самі значущі параметри і 

фактори розташовують  найбільш близько до голови «риб'ячого скелета». Кожна зі стрілок, 

нанесена на схему, являє собою залежно від її положення або причину, або наслідок: 

попередня стрілка стосовно подальшої завжди виступає як причина, а подальша - як наслідок 

[2]. 

Проаналізувавши всі можливі першопричини, які б могли вплинути на утворення 

відходів на молокопереробному підприємстві було виявлено, основну проблему та можливі 

впливи на неї. Для схематичного їх відображення застосовано діаграму Ісікави.  

Таким чином було виявлено й систематизовано різні фактори й умови, що впливають 

на шляхи утворення відходів, що дало можливість отримати задовільні результати для 

прийняття економічних рішень щодо ефективного управління на  молокопереробному 

підприємстві.  

На основі даного інструменту якості було визначено види відходів, що утворюються в 

умовах виробництва та класифіковано їх за ступенем небезпечності (таблиця 1). Клас 

небезпеки відходів встановлюється залежно від вмісту в них високотоксичних речовин 

розрахунковим методом або згідно з переліком відходів, наведених у Державному 

класифікаторі відходів [3]. 

Відходи сфер виробництва і сфери споживання в залежності від фізіологічних, 

хімічних, біологічних характеристик всієї маси відходу або окремих його інгредієнтів 

поділяються на чотири класи небезпеки: І клас - надзвичайно небезпечні; ІІ клас - високо 

небезпечні; ІІІ клас - помірно небезпечні; ІV клас - мало небезпечні [4]. 

Після класифікації та інвентаризації відходів доцільно провести планування, що 

полягає у проведенні аналізу можливих способів утилізації для кожного типу. 

Дії щодо поводження з відходами включають заходи запобігання утворення та 

зменшенню їх кількості, а також передбачають дії щодо зниження їхньої токсичності та 

небезпеки. Для аналізу способів мінімізації відходів молокопереробного підприємства, 

відслідковували всього життєвий цикл продукції. 
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Таблиця 1 

Типові відходи та класи небезпеки на молокопереробному підприємстві 

Найменування відходів  

 

Клас 

небезпеки 

Обсяг утворення відходів у 

поточному році, тонни 

7710.3.1.26 

Лампи люмінесцентні та 

відходи, які містять ртуть, інші 

зіпсовані або відпрацьовані 

1 500 шт. 

2416.3.1.02 відходи плівки 

поліетиленової 
4 20,0 

2416.3.1.05 відходи 

поліпропилену 
4 1,2 

6000.2.9.03 

 Шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені чи 

забруднені під час експлуатації 

4 1,0 

6000.2.9.17  

осад очисних споруд 
4 30,0 

02.02.2613  

відходи скла 
4 2,0 

  

Метод оцінки життєвого циклу (Lіfe-Cycle аssessment) – один із провідних інструментів 

екологічного менеджменту в Європейському союзі, що базується на застосуванні серії 

стандартів ІSO і призначений для оцінювання еколого-економічних, соціальних аспектів і 

впливів на навколишнє середовище в системах виробництва продукції й утилізації відходів . 

В Україні у поточній практиці вирішення питань поводження з відходами увага 

надається головним чином останньому етапу життєвого циклу продукції – а саме етапу її 

утилізації після використання. . Від того як запроектують той чи інший продукт, яких 

якостей він набуде, які матеріали, технології будуть використовуватися при його 

виготовленні, залежать види і кількість утворення відходів, а також яким чином і наскільки 

складно буде утилізувати продукт на кінцевій стадії життєвого циклу. 

Згідно з міжнародними та вітчизняними стандартами весь життєвий цикл продукції 

прийнято поділяти на п'ять стадій: дослідження й проектування, виготовлення, обіг, 

споживання і утилізація продукції [5]. Оцінювання життєвого циклу можна визначити як 

відслідковування, інвентаризацію та аналіз всіх зазначених етапів, всіх входів і виходів 

системи продукту, а також потенційних екологічних впливів цієї системи протягом її 

життєвого циклу.  

Висновок. Отже, запропоновано підхід до класифікації відходів з використанням 

сучасних інструментів, що враховують комплексний характер проблеми, та містять причини 

виникнення та наслідки управління. В свою чергу, застосування методу оцінки життєвого 

циклу визначає порядок проведення робіт для забезпечення мінімізації відходів на 

підприємстві, тип та масштаб контролю за їх обсягом. 
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СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КОМЛЕКСІВ 
 

 

У даної статті наведено, що прийнятий підхід на основі існуючої системи технічного 

обслуговування і ремонту призводить до значної перевитрати ресурсів, а виконання робіт з 

технічного обслуговування і ремонту у встановлені календарні терміни в більшості випадків 

не забезпечує заданої надійності. 

Обґрунтована актуальність розроблення нових методів технічної експлуатації суднових 

комплексів на основі застосування перспективних систем діагностування технічних 

комплексів.  

Ключові слова: модель, процес експлуатації, технічні комплекси. 
 

Вступ. Постановка задачі. Стрімкий розвиток техніки в XX ст. істотно підвищив 

вимоги щодо зменшення ваги і габаритів технічних систем при одночасному збільшенні їх 

продуктивності і технічних характеристик. У цих умовах проблема забезпечення і 

підвищення надійності об'єктів стала ще більш гострою [1,2].  

Cтатистика відмов, що є до теперішнього часу основним джерелом інформації для 

оцінювання надійності об'єкта, всього лише зворотній зв'язок, який свідчить про помилки 

при проектуванні, створенні і експлуатації судна. Тому на початку 1980-х рр. для розрахунку 

і прогнозування можливої поведінки технічних систем судна в передбачуваних умовах 

експлуатації почали впроваджуватися сучасні інформаційні технології (ІТ) (сукупність 

засобів і способів отримання, передачі і подання інформації про технічний стан об'єкта). 
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Також відомо [3,4], що у структурі витрат, які знижують прибутковість і підвищують 

витрати судоходства, витрати, які пов'язані з технічним обслуговуванням та ремонтом 

складають 20-30%, займаючи друге місце після витрат на паливо. А критична ситуація з 

фінансуванням, неприпустима низька справність суден висувають в число пріоритетних 

завдань питання розвитку та удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту. 

Метою статті є розроблення перспективної системи технічного діагностування суднових 

комплексів, як складової системи технічного обслуговування та ремонту. 

Аналіз основних шляхів розроблення перспективної системи технічного 

діагностування. Розвиток методів технічної експлуатації суднового обладнання на базі ІТ 

вимагає високого рівня формалізації процедур аналізу початкової інформації. Важливо 

відмітити, що технічне обслуговування і ремонт (ТО і Р) суден призначено забезпечувати 

справність обладнання, а, отже, його надійність у процесі експлуатації. З цієї точки зору 

інформаційне забезпечення цього процесу стає визначальним напрямом вдосконалення 

системи ТО і Р (рис. 1). 

Зі схеми рис. 1 очевидні відмічені недоліки існуючої системи отримання інформації про 

пошкодження обладнання. Очевидна пасивність цієї системи інформаційної підтримки, 

оскільки вона нездатна у реальному масштабі часу впливати на вдосконалення процесу 

експлуатації і формування управлінських рішень щодо управління ТО і Р суден. 

Особливості перспективної системи технічного діагностування. Перспективна 

система діагностичного забезпечення суден використовує можливості традиційно 

вимірюваних параметрів робочого процесу а також фізичні методи та засоби діагностування, 

які реалізовуються в універсальному варіанті системи ТО і Р і дозволяє сформувати 

перспективну структуру системи технічного обслуговування суднового обладнання за 

фактичним станом (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Існуюча організація отримання інформації про  

пошкодження і відмови обладнання 

 

Система включає дві підсистеми: бортову і берегову (базову). Основа першої підсистеми 

– комплексна система управління судновим обладнанням (КСУ СО) і програмно-апаратний 

комплекс технічного діагностування (ПАК ТД).  

Цей контур забезпечує оцінку правильності функціонування суднового обладнання за 

прямим призначенням, здійснюючи класифікацію станів за бінарною ознакою і вирішуючи 

задачу пошуку причин порушення працездатності зразка суднового обладнання. За 

результатами цієї оцінки виробляються рекомендації або керуючі впливи на зміну режимів 

роботи суднового обладнання, зокрема відключення окремих його елементів (рис.3). 
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Рис. 2. Комплексна система діагностики суднового обладнання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Система управління обслуговуванням суднового обладнання 
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Можливі два режими обробки даних: якщо діагностування проводиться під час рейсу, ці 

дані переписуються в пам'ять ПАК ТД, де використовуються для формування трьох 

(мінімум) баз даних. Перша база даних бере участь у формуванні суднової звітності і 

аварійних повідомлень. Друга база даних є статистичною вибіркою фактичних технічних 

станів обладнання для реалізації програм прогнозування, що вводяться із зовнішнього 

машинного носія, і складання плану бортового обслуговування обладнання за фактичним 

станом. Третя база даних призначена для використання у береговій автоматизованій системі. 

Остання реалізує систему технічного обслуговування за фактичним станом шляхом видачі 

заявок на берегові підрозділи технічного обслуговування (БПТО) або судноремонтний завод 

(СРЗ); якщо діагностування проводиться в базі засобами пересувного діагностичного 

комплексу (ПДК), заявки передаються безпосередньо службою ПДК (рис. 4). 

Таким чином, сучасні інформаційні технології, що реалізовуються ПАК ТД і переносною 

діагностичною апаратурою, створюють необхідні умови для вдосконалення технічного 

обслуговування та ремонту суден. 

У [5,6] було доведено, а у [7,8] перевірено шляхом моделювання ефективність 

застосування методу канонічного розкладання випадкових процесів, який дозволяє 

визначати індивідуальну поведінку параметру стану зразка суднового обладнання.  

Ефективність діагностичних програм зростає на декілька порядків, коли при тому ж 

змісті контрольних операцій вирішується завдання прогнозування зміни технічного стану 

обладнання в майбутні моменти часу.  

Фізична картина зміни технічного стану суднового обладнання характеризується тим, що 

у ньому протікають необоротні процеси зношування і порушення структурної стійкості в 

конструкційному матеріалі деталей і вузлів. Кількісні зміни цих процесів на певному етапі 

неминуче переводять устаткування спочатку в зону несправних, а потім і непрацездатних 

станів. Точне визначення часу настання цього моменту  є головним завданням 

прогнозування, вирішення якого дозволяє не тільки попередити можливі відмови, але і 

забезпечити технічні умови переведення флоту на експлуатацію за фактичним технічним 

станом. 

Світова тенденція щодо удосконалення експлуатації технічних засобів базується на 

переведенні процедур обслуговування і ремонту суднового обладнання за фактичним 

технічним  станом. За даними [7,8] ця прогресивна технологія дозволяє знизити 

експлуатаційні витрати на 30...40 %, зокрема, витрату палива на 4...5 %. 

Економічний ефект експлуатації судна базується на різниці між коштами, одержаними за 

виконану роботу у період експлуатації судна та витратами, які йдуть на підтримання судна 

(обладнання) у експлуатаційному стані.  

Висновки. Досвід експлуатації суден судноплавних компаній свідчить, що прийнятий 

підхід на основі планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту 

призводить до значної перевитрати матеріальних  і грошових ресурсів. Крім того, виконання 

заздалегідь призначених обсягів робіт з технічного обслуговування і ремонту у встановлені 

календарні терміни в більшості випадків не забезпечує заданої надійності і призводить до 

зростання післяремонтних відмов.  

Ефективність діагностичної програми збільшується, коли при тому ж змісті контрольних 

операцій вирішується завдання прогнозування зміни технічного стану обладнання в майбутні 

моменти часу. Програма прогнозування є основою реалізації системи технічного 

обслуговування судна за фактичним станом. 
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SYSTEMS DIAGNOSTICS COMPLEX 
In this paper are that the cost structure that reduce costs and increase profitability sudohodstva, 

costs associated with maintenance and repair is 20-30%, second only to fuel costs. A critical 

situation with financing, unacceptable low serviceability of vehicles put forward a number of 

priority issues of development and improvement of maintenance and repair.  

The effectiveness of the system maintenance greatly depends on the efficiency of the subsystem 

restoration of marine systems. This raises a number of current research issues impact assessment 

task subsystem recovery of complex technical systems on the effectiveness of maintenance.  

Also given that the adopted approach on existing maintenance leads to considerable over 

resources. The urgency of developing new methods of technical operation of ship systems through 

the application of advanced technical diagnostics marine systems.  

Thus, there is actual scientific task that lies in the synthesis method and model study of the 

process of restoring marine complexes vehicles through which the specified level of serviceability 

and cost of vehicles in the system maintenance. 

Key words: optimum model, technical systems. 
 
 
Черепков С.Т., Лавриненко В.Ф.  

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
В данной статье рассмотрены вопросы актуальности разработки новых методов 

технической эксплуатации оборудования на основе применения современных 

автоматизированных процедур определения периодичности и объема диагностирования. 

Ключевые слова: модель, процесс эксплуатации, технические комплексы. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ 

ДЕМОНТОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ  

 

 

У даної статті розглянути питання актуальності розроблення нових методів технічної 

експлуатації суднових комплексів на основі застосування сучасних автоматизованих 

процедур визначення періодичності діагностування та контролю демонтованого обладнання.  

Ключові слова: модель, процес експлуатації, суднові комплекси. 

 

Вступ.  

Стрімкий розвиток техніки в XX ст. істотно підвищив вимоги щодо зменшення ваги і 

габаритів технічних систем при одночасному збільшенні їх продуктивності і технічних 

характеристик. У цих умовах проблема забезпечення і підвищення надійності об’єктів стала 

ще більш гострою.  

Cтатистика відмов, що є до теперішнього часу основним джерелом інформації для 

оцінювання надійності об’єкта, всього лише зворотній зв’язок, який свідчить про помилки 

при проектуванні, створенні і експлуатації судна. Тому на початку 1980-х рр. для розрахунку 

і прогнозування можливої поведінки технічних систем судна в передбачуваних умовах 

експлуатації почали впроваджуватися сучасні інформаційні технології (ІТ) (автоматизованих 

систем контролю). Метою статті є дослідження впливу автоматизованих систем контролю 

демонтованого обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту. 

Аналіз основних шляхів розроблення перспективної системи технічного 

діагностування. Для дослідження впливу автоматизованих систем контролю демонтованого 

обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту, було проведено 

комплекс розрахункових досліджень на основі синтезованого методу [1], за визначеними в 

[2–4] вихідними даними. 

При проведенні розрахунків приймались наступні припущення щодо технічних 

характеристик автоматизованих систем контролю та діагностики автоматизованої системи 

контролю демонтованого обладнання (АСК2) імовірність виявлення відмови під час 

проведення регламентних робот та при перевірці блоків з підозрою на відмову Р = 0,99999; 

імовірність надання засобом контролю „хибної” інформації про відмову q = 0; повнота 

контролю  = 0.95; час пошуку несправності – 2 години.  

Залежності показників ефективності процесу технічного обслуговування і ремонту від 

обраного варіанту організації процесу відновлення суднових комплексів для випадку 

застосування АСК2 у графічному вигляді приведено на рис. 1 – 3 [1, 3, 5]. 
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Рис. 1 Залежність показників ефективності процесу технічного обслуговування і 

ремонту суден у випадку застосування АСК2 ( maxвiвi QQ  , k =0,3) 

 

 
 

Рис. 2 Залежність показників ефективності процесу технічного обслуговування і 

ремонту суден флоту ріка-море у випадку застосування АСК2 (
max

QQ
вiвi

 , k =0,3) 
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Рис. 3 Залежність показників ефективності процесу ТО і Р суден буксировочного і 

обслуговуючого флоту від коефіцієнту обмінного фонду за групами варіантів організації 

системи відновлення у випадку застосування АСК2 (
max

QQ
вiвi

 , k =0,3) 

Порівняння отриманих результатів з результатами дослідження впливу організації 

процесу відновлення бортового обладнання за різними варіантами на ефективність процесу 

технічного обслуговування і ремонту доводять, що [6]: 

1. Застосування АСК2 надає можливість отримати, в порівнянні з існуючим 

варіантом організації процесу відновлення, в залежності від варіанту організації системи 

відновлення бортового обладнання судна (табл. 1), економію коштів у межах: 10  70% для 

ТСРМ та ТСРФ; 10  40% для ТСБО. 

2. Організація системи відновлення бортового обладнання за будь яким з визначених 

варіантів, за умови застосування АСК2, дозволяє досягти заданого рівня справності суден 

при зменшенні потрібної кількості запасних блоків та агрегатів майже на 40%; 

3. В порівнянні з існуючим варіантом організації системи відновлення (табл. 1, 

варіант ІІ), організація системи відновлення за четвертим варіантом з використанням АСК2 

(див. Табл. 1, варіант ІV) дає сумарну економію, за всіма типами ПСА, в 14 млн. 82 тис. 288 

грн., що складає 68% за рахунок виключення “хибних” відмов, зменшення витрат на 

забезпечення потрібної кількості запасних блоків та агрегатів, забезпечення максимально 

можливої повноти відновлення. 

При підрахунку сумарних витрат на відновлення бортового обладнання за одиницю 

прийняті витрати на відновлення демонтованого обладнання на судноремонтних заводах з 

використанням штатних засобів експлуатаційного контролю (Варіант ІІ, табл. 1). 

Для оцінювання впливу технічних характеристик АСК2 на показники ефективності 

процесу технічного обслуговування і ремонту, були проведені розрахунки показників 

ефективності при існуючій організації системи відновлення для випадків застосування 

штатних засобів контролю та АСК2, при припущенні про відсутність „хибних” відмов у 

загальному потоці відмов [6–8].  
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Таблиця 1 

Сумарні витрати системи відновлення об’єктів суднових комплексів на 

досягнення заданого рівня коефіцієнту готовності ( 8,0гK ) при різних 

варіантах організації процесу відновлення за умови застосування АСК2 

Тип судна Варіант 

Відносна 

повнота 

відновлення 

Коефіцієнт 

обмінного 

фонду 

Сумарна 

вартість 

відновлення 

(грн.) 

Відносна 

вартість 

відновлення 

∆C Σ 

(грн.) 

ТСРФ 

річковий флот 

І - 0,15 8 127 304   0,90 887 040   

ІІ - 0,13 6 403 488   0,71 2 610 855   

ІІІ 

1 0,11 3 121 081   0,35 5 893 263   

0,8 0,12 4 040 726   0,45 4 973 617   

0,6 0,13 5 019 436   0,56 3 994 907   

ІV 

1 0,09 2 467 676   0,27 6 546 668   

0,8 0,11 3 200 592   0,36 5 813 752   

0,6 0,12 3 968 505   0,44 5 045 839   

ТСРМ річка-

море 

І - 0,5 7 521 437   0,85 1 357 088   

ІІ - 0,50 6 205 924   0,70 2 672 601   

ІІІ 

1 0,5 2 962 301   0,33 5 916 224   

0,8 0,5 3 889 718   0,44 4 988 807   

0,6 0,50 4 800 214   0,54 4 078 311   

ІV 

1 0,4 2 627 108   0,30 6 251 417   

0,8 0,5 3 355 782   0,38 5 522 743   

0,6 0,5 4 072 605   0,46 4 805 920   

ТСБО 

буксиров. 

Обслуговуючий 

флот 

І - 0,2 5 593 113   2,05 
-2 860 

103   

ІІ - 0,16 2 006 913   0,73 726 097   

ІІІ 

1 0,2 2 419 687   0,89 313 323   

0,8 0,2 3 081 551   1,13 -348 541   

0,6 0,16 3 717 434   1,36 -984 424   

ІV 

1 0,1 1 448 806   0,53 1 284 204   

0,8 0,1 1 590 571   0,58 1 142 439   

0,6 0,2 1 701 431   0,62 1 031 579   

 

Висновки. Дослідження показали, що застосування автоматизованих систем контролю 

зменшує коефіцієнт готовності судна на 3,2% за рахунок збільшення виявлених відмов 

(штатними засобами – 443 відмови, з застосуванням АСК2 – 456 відмов), але призводить до 

зменшення вартості відновлення бортового обладнання за рахунок виключення помилок 

(зайвих замін) особового складу ремонтного органу.  

Результати проведених автором досліджень залежності значень показників 

ефективності процесу технічної експлуатації від обраного варіанту організації системи 

відновлення доводять, що: 

відновлення частини суднових комплексів ТСРМ та ТСРФ в умовах експлуатації дає 

відповідно до 20% та 35% економії коштів в порівнянні з традиційною орієнтацією на 

відновлення об'єктів СК переважно в системі судноремонтних заводів. Для ТСБО виграш в 

17–30% (в залежності від повноти відновлення бортового обладнання у експлуатанта) 

отримується тільки за умови організації процесу відновлення бортового обладнання за 

варіантом, при якому повнота відновлення бортового обладнання в умовах експлуатанта 

буде не менше ніж 40%; 
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за умови організації процесу відновлення бортового обладнання визначених типів 

судна за варіантом, при якому відновлення виробів СК відбувається переважно в умовах 

експлуатуючих організацій (як виняток, на судноремонтних заводах), сумарна економія 

коштів за шість років експлуатації складає від 7 млн 40 тис. 816 грн до 11 млн 568 тис. 644 

грн в залежності від повноти відновлення бортового обладнання в експлуатуючих 

організаціях. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF CONTROL SYSTEMS DISMANTLED 

EQUIPMENT ON THE EFFICIENCY OF MAINTENANCE AND REPAIR 

 This article questions the relevance of the development of new methods of technical operation of 

ship systems based on the use of modern automated procedures for determining the frequency of the 

diagnosis and monitoring of dismantled equipment. 

Key words: optimum model, ship’s complex. 

 

Стадник А.И., Лавриненко В.Ф.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДЕМОНТИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

В данной статье рассмотрены вопросы актуальности разработки новых методов 

технической эксплуатации судовых комплексов на основе применения современных 

автоматизированных процедур определения периодичности диагностики и контроля 

демонтированного оборудования. 

Ключевые слова: модель, процесс эксплуатации, судовые комплексы. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ОБЛАДНАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

 

До пріоритетних задач науково-технічного характеру, вирішення яких створює умови 

до удосконалення процесу експлуатації обладнання, відносяться: впровадження сучасних 

апаратних засобів, методів та програмно-алгоритмічного забезпечення параметричного 

контролю і діагностування обладнання, засобів та відпрацьованих технологій застосування 

методів неруйнівного контролю елементів (агрегатів), у яких в процесі експлуатації 

виникають відмови.  

У статті наведено підхід, який  дозволяє здійснити якісну оцінку рівня надійності по 

відношенню до попередніх періодів експлуатації. При цьому, не враховується вплив на 

статистичну оцінку показника інтенсивності експлуатації. Статистичні дані про відмови 

та несправності отримуються при нестабільних умовах спостережень, що значно впливає 

на точність та достовірність оцінки.  

Ключові слова: експлуатація, діагностування, контроль параметрів 

 

Серед важливих задач у напрямку удосконалення експлуатації за технічним станом є 

удосконалення системи збору, обробки та аналізу інформації про технічний стан та 

надійність суден. 

Своєчасне виявлення моментів виникнення деградаційних процесів, що визначають 

терміни переходу у граничний стан та є індивідуальними для кожного типу виробів, є 

основною метою контролю рівня надійності техніки на даному етапі її експлуатації. Тому, 

метою даної статті є наведення особливостей аналітичного забезпечення експлуатації суден у 

сучасних умовах. 

Для оцінки надійності технічних виробів використовуються встановлені стандартами 

показники, що приведені у табл. 1.  

З таблиці 1 видно, що одиничні показники надійності (наприклад, 

ремонтопридатність) характеризують тільки одну із властивостей технічного об’єкту, в той 

час як комплексні показники характеризують декілька властивостей, і в подальшому будуть 

використовуватися у якості основних для оцінки ефективності таких складних об’єктів, як 

судно та його функціональних систем. До цих показників відносяться коефіцієнт готовності, 

коефіцієнт оперативної готовності та коефіцієнт технічного використання, коефіцієнт 

збереження ефективності [1]. 

Коефіцієнт готовності  tКг  прийнято визначати як імовірність того, що об’єкт буде 

в працездатному стані в будь-який момент часу, крім запланованих періодів, впродовж яких 

застосування об’єкта за призначенням не передбачається [2].Залежність  tКг від часу 

часто називають нестаціонарним коефіцієнтом готовності (функцією готовності). Отримати 

вираз для нестаціонарного коефіцієнта готовності в аналітичному вигляді досить складно і в 

загальному випадку він має вигляд [2] 

                                                dttPtPtК
t

  
0

вг ,                               (1) 

де  в  – параметр потоку відновлень. 
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Таблиця 1 

Основні показники надійності 

Властивість Показник Позначення 

Одиничні 

Безвідмовність 

Імовірність безвідмовної роботи  tP  

Інтенсивність відмов  t  

Параметр потоку відмов z(t) 

Середній наробіток до відмови 1T  

Середній наробіток на відмову 0T  

Довговічність 

Середній ресурс nT  

Експлуатаційний ресурс (середній строк служби) еT  

Гамма-відсотковий строк служби %еT  

Ремонтопридатність 

Імовірність відновлення вP  

Інтенсивність відновлення  t  

Середня тривалість відновлення вT  

Збережуваність Середній термін збережуваності зT  

   

Властивість Показник Позначення 

Збережуваність Гамма-відсотковий термін збережуваності %зT  

Комплексні 

Безвідмовність та 

ремонтопридат-ність 

Коефіцієнт готовності гК  

Коефіцієнт оперативної готовності огК  

Коефіцієнт технічного використання твК  

 

Поряд з цим, для будь-яких законів розподілу наробітку між відмовами та часу 

відновлення можна довести, що стаціонарний коефіцієнт готовності має вигляд 

 

                                                
 

   в0

0
г

TMTM

TM
К


 ,                                          (2) 

де  0TM  – математичне очікування часу знаходження ЛА у справному стані;  

 вTM  – математичне очікування часу відновлення ЛА. 

Поряд з  tКг  ДСТУ вводять коефіцієнт оперативної готовності  ttК ,г  як 

імовірність того, що об'єкт буде знаходитися у працездатному стані в довільний проміжок часу, 

крім запланованих періодів, впродовж яких застосування об'єкта за призначенням не 

передбачається, та починаючи з цього моменту буде працювати безвідмовно упродовж заданого 

інтервалу часу   

                                  dtxxtPtPttК
t

 
0

вг ,  .                          (3) 

Для дослідження впливу впроваджених методів та режимів технічного 

обслуговування і ремонту на ефективність процесу технічної експлуатації застосовують ще 
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один комплексний показник надійності – коефіцієнт технічного використання твК , який 

дорівнює відношенню математичного очікування (МО) часу перебування об’єкта у 

працездатному стані за деякий період експлуатації  0TM  до суми МО часу перебування 

об’єкта в працездатному стані та сумарного часу простоїв на всіх видах профілактичних та 

ремонтних робіт 

                                                
 

   пр0

0
тв

TMTM

TM
К


 ,                                        (4) 

де  прTM  – сума математичних очікувань часу простою об'єкта на періодичних, 

регламентних, сезонних роботах, під час проведення доробок, ремонтів, усунення 

несправностей тощо. 

На практиці у процесі експлуатації військової АТ для оцінки безвідмовності 

використовуються, як правило, показники інтенсивності відмов, параметру потоку відмов, 

середній наробіток до відмови, середній наробіток на відмову. 

У науково-технічній літературі [3-5] загальноприйнятим вважається підхід до 

оцінювання показників надійності технічних виробів (інтенсивності відмов, параметру 

потоку відмов) як функції наробітку при різних законах розподілу часу між відмовами. 

Методи статистичного оцінювання показників при різних планах випробувань 

(спостережень) на надійність закріплені у державних стандартах України [6]. Але, як 

відмічається у [7], реальні умови експлуатації техніки не відповідають жодному плану, 

встановленому стандартом. 

Деякі автори відмічають, що фізичне зношування технічних виробів виникає як під 

час їх використання за призначенням – зношування 1-го роду, так й під час простоїв 

(зберігання)– зношування 2-го роду [3,4].  

Проведений аналіз літератури свідчить про відсутність чітко обґрунтованих 

рекомендацій щодо урахування впливу на величину статистичної оцінки показника 

надійності виробу календарного терміну його експлуатації поряд з наробітком.  

Для оцінки рівня надійності (безвідмовності) відновлюваних об’єктів 

використовують характеристики потоку відмов: параметру потоку відмов 


z  або наробітку на 

відмову 0T


  

                                
Σt

n
=z



,  
n

t
=Ò0
Σ



,                                                   (5) 

де n – сумарна кількість відмов і пошкоджень, що були виявлені в польоті та на землі за 

досліджуваний період часу експлуатації τ сукупності однотипних виробів; 

tΣ – сумарне напрацювання у польоті сукупності однотипних виробів за той же 

період часу τ. 

Припустимо, що на виріб впливають два незалежних потоки відмов. Перший потік 

відмов пов’язаний з наробітком , другий – з календарним часом його експлуатації. Обидва 

потоки є простішими з відповідними інтенсивностями z1 та z2. При цьому виріб являє собою 

об’єкт зі змінним режимом експлуатації. 

З урахуванням наведених припущень в деякій літературі можна знайти наступне 

граничне співвідношення [8] 

                                         

0І

2
1

T

1
=z=

К

z
+z ,                                               (5) 

звідки отримуємо 
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І T=
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Коефіціент 0 ≤ КІ < 1 характеризує інтенсивність льотної експлуатації виробу за час 

Те і визначається за виразом 
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де: Те – календарний час експлуатації виробу за період (рік, півріччя), год., ТТО – середній час 

ТО виробу за той же період, год., Твідн – середній час відновлення виробу за період, год., 

Тпрост – середній час простоювання виробів за період без застосування за призначенням, год., 

t – середній наробіток виробу за період, год. 

За своїм змістом КІ схожий на коефіціент планованого застосування КПЗ, але 

останній враховує наробіток, що планується, та не враховує час простоювання без 

застосування за призначенням. 

За допомогою виразу (7) можна виконати якісну та кількісну оцінку впливу 

інтенсивності експлуатації виробу КI на показник його надійності (безвідмовності) Т0. 

Якісно з (7) видно, що при збільшенні інтенсивності експлуатації сукупності виробів 

КІ збільшується чисельник та добуток в сумі знаменника (z∙KI), але у зв’язку з тим, що z1 < 1, 

чисельник зростає швидше, тому оцінка Т0 теж збільшується 

                                     ІК    

2І1

І

z )К(z

К



    0T                                (8) 

Навпаки, при зменшенні інтенсивності експлуатації сукупності виробів ІК  оцінка 

середнього наробітку на відмову та пошкодження Т0 теж зменшується 
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Таким чином, статистичний показник надійності змінюється в залежності від 

інтенсивності експлуатації, хоча реальний рівень надійності при цьому залишається 

незмінним. 

Розглянемо граничні випадки. Очевидно, що при достатньо високій інтенсивності 

відбувається швидке вичерпання ресурсу виробу за наробітком, відсутні тривалі простої без 

застосування за призначенням, тому інтенсивність потоку відмов, пов’язаних з старінням 

матеріалів z2 0. В цьому випадку, як видно з виразу (7), маємо 
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тобто міжперіодична оцінка дозволяє достатньо точно оцінити реальний рівень надійності та 

не залежить від зміни інтенсивності застосування. 

Інша справа, якщо інтенсивність експлуатації мала [9-10]. В цьому випадку мають 

місце довготривалі простої без застосування за призначенням, відбувається інтенсивне 

старіння матеріалів конструкції на етапі, коли досягається вичерпання ресурсу за 

календарними термінами служби при істотному залишку ресурсу за наробітком. В 

граничному випадку, коли спостерігаються високі значення z2 при z1 0, вираз (7) приймає 

вигляд 
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що свідчить про прямопропорційну залежність оцінки показника (6) від інтенсивності 

експлуатації. 

Висновки. Отримані у результаті обробки інформації значення показників надійності 

за період експлуатації, як правило, порівнюються з відповідними значеннями показників за 
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попередні періоди. Такий підхід дозволяє здійснити якісну оцінку рівня надійності по 

відношенню до попередніх періодів експлуатації. При цьому, як зазначено вище, не 

враховується вплив на статистичну оцінку показника інтенсивності експлуатації. 

Статистичні дані про відмови та несправності отримуються при нестабільних умовах 

спостережень, що значно впливає на точність та достовірність оцінки. Одним з часткових 

завдань дослідження є удосконалення методики статистичного контролю надійності 

агрегатів суднового обладнання з урахуванням впливу інтенсивності експлуатації та 

нестабільних умов спостережень. 
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Гудков Д.Н., Мусорин А.А. 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

К приоритетным задач научно-технического характера, решение которых создает 

условия для совершенствования процесса эксплуатации судов, относятся: внедрение 

современных аппаратных средств, методов и программно-алгоритмического обеспечения 

параметрического контроля и диагностирования оборудования, средств и отработанных 

технологий применения методов неразрушающего контроля элементов (агрегатов), у 

которых в процессе эксплуатации возникают отказа. В статье приведен подход, который 

позволяет осуществить качественную оценку уровня надежности по отношению к 

предыдущим периодам эксплуатации. При этом, учитывается влияние на статистическую 

оценку показателя интенсивности эксплуатации. Статистические данные об отказах и 

неисправностях получаемые при нестабильных условиях наблюдений, значительно влияет на 

точность и достоверность оценки. 

Ключевые слова: эксплуатация, диагностика, контроль параметров 
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Gudkov D., Musorin О. 

FEATURES Analytical Support OPERATING EQUIPMENT IN MODERN CONDITIONS 

The priority tasks of scientific and technical nature, the solution of which creates conditions for 

improving the operation of ships include: the introduction of modern hardware, methods and 

algorithmic software parametric monitoring and diagnostics of machines, tools and proven 

technologies use methods of nondestructive testing elements (units) which occur during operation 

failure.In stattы presented approach allows a qualitative assessment of reliability relative to prior 

periods of operation. However, do not take into account the impact on the statistical evaluation of 

the intensity of use. Statistical data on failures and faults are obtained in an unstable observation 

that significantly affects the accuracy and reliability assessment. 

Keywords: maintenance, diagnostics, control parameters. 
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МОДУЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ ГІС 
 

 

Потреба у використанні та створенні географічних інформаційних систем(ГІС), аналізі 

кількісних і якісних показників просторово прив’язаних об’єктів і явищ виникає в даний час 

у представників різних областей діяльності і професійних знань – науки, техніки, освіти, 

управління, маркетингу та багатьох інших. Звідси все зростаючий інтерес до ГІС і 

геоінформаційних методів. 

На підставі висновків з аналізу можливостей існуючих ГІС(ArcGIS, МІС та ін.) 

програмне забезпечення, що розробляється, повинне містити такі основні компоненти: 

- компонент відображення графічних даних(карти); 

- перелік інструментів для роботи з компонентом карти; 

- компонент відображення переліку слоїв; 

- форма відображення детальної інформації кожного зі слоїв. 

Компонент відображення графічних даних забезпечує виконання функцій перегляду та 

редагування графічної інформації файлів.  

Перелік інструментів реалізує функції для роботи з компонентом відображення 

графічних даних, у тому числі:  

- переміщення по карті; 

- зумування до обертів; 

- перехід до загального вигляду. 

Компонент відображення переліку слоїв включає всі файли, які використовуються 

програмою в даний момент, а також(з допомогою контекстного меню) забезпечує такі 

функціональні можливості для роботи з відкритим файлом: 

- зміну відображення на графічному компоненті; 

- перегляд атрибутивної інформації; 

- зумування до поточного об’єкта; 

- видалення об’єкта. 

Форма відображення детальної інформації кожного зі слоїв дає відомості про файл, а 

також кількість об’єктів, доступних для перегляду.  

Всі описані вище компоненти взаємодіють між собою та в результаті утворюють 

програмне забезпечення для відображення та редагування векторної графіки. 
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Висновок: у рамках даного дослідження обгрунтована структура модуля відображення 

та редагування векторної графіки у форматах shape і xml, розроблені  відповідні алгоритми та 

здійснена їх програмна реалізація. 
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3D-ГІС ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

 

На сьогоднішній день геоінформаційні системи (ГІС) використовують для моніторингу 

та прогнозування надзвичайних ситуацій. 

При створенні ГІС застосовують математичні, наукові інтелектуальні підходи, що 

дозволяють візуалізувати та аналізувати цифрові дані на картографічних основах у різних 

сферах (забезпечення безпеки на автомобільних і залізних дорогах; контроль роботи 

електричних мереж; управління міськими комунальними службами; метеорологічні 

дослідження; і т.і.) [1]. 

Задача прогнозування надзвичайних ситуацій дуже актуальна в сучасних умовах та має 

такі основні напрями: 

• Створення та ведення баз геоданих, багатоваріантна візуалізація матеріалів і т.п. 

• Картографування об’єктів та явищ (створення тематичних атласів; побудова 

електронних карт промислових, муніципальних і сільськогосподарських об’єктів; 

відображення природних і техногенних явищ (зсувів, карстів, просідань поверхні рельєфу і 

т.д.) 

• Екологічне районування та оцінка техногенної небезпеки (районування екологічного 

стану територій за сукупністю показників; комплексне картографування геосистем; оцінка 

ступеня забруднення поверхневих вод та атмосферного повітря; оцінка ступеня геологічного 

і гідрогеологічного ризику; виділення аномальних зон; оцінка рівня техногенного 

навантаження на ландшафти); 

• Виявлення і прогнозування техногенних катастроф (аналіз космознімків з метою 

виявлення неотектоничних процесів в геологічному середовищі та попередження 

катастрофічних явищ зсувних, ерозійних, селевих, карстових, просідань лесових грунтів та ін 

.; створення карт потенційної аварійної небезпеки, що враховують вплив природних і 

техногенних факторів для виділення зон підвищеної небезпеки, а також ділянок найменшого 

ризику). 

• Оцінка небезпеки виникнення екологічних аварій і катастроф, пов’язаних з діяльністю 

гірничопромислових підприємств (прогноз пожежонебезпеки шахт на основі дослідження 

інфрачервоного і теплового каналів космічних знімків; оцінка ступеня техногенної 

порушеності рельєфу поверхні шахтних полів за даними космічного моніторингу). 

Геоінформаційні технології це ефективний інструмент для створення систем контролю 

та прогнозування динаміки стану місцевості в надзвичайних ситуаціях (НС) природного і 

техногенного характеру (пожежі, повені, епідемії, аварії на хімічних підприємствах і т.д.). 

Основу таких систем складають кошти оперативного аналізу стану місцевості для задач 

прийняття рішень в НС з використанням моделей цифрових карт місцевості [2]. 

Найважливішою якістю даних, що використовуються в системах прийняття рішень в 

НС, є їх актуальність, повнота, об’єктивність і швидкість прив’язки до місцевості, що 

забезпечує можливість просторового моделювання та аналізу на реальній місцевості з 

подальшою візуалізацією географічних і ситуаційних даних на основі 2D і 3D графіки. 
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Реалізація всіх перерахованих вище завдань виконується з використанням об’єктно-

орієнтованих цифрових моделей місцевості, цифрових моделей матриць рельєфу, графових 

моделей дорожньої мережі, моделей графічного відтворення 2D і 3D картографічних 

зображень і моделей просторово-логічних відносин об’єктів на місцевості. 

Наприклад, серверна ГІС спільно з СУБД являє собою банк даних, який може містити 

будь-яку геопросторову інформацію (топографічні карти, цифрові моделі рельєфу місцевості, 

зображення), табличні, формалізовані і будь-які інші довідкові дані. 

Система оцінки і прогнозування надзвичайних ситуацій це інформаційний сервер із 

спеціалізованим програмним забезпеченням [3]. Структурну схему інформаційно-

аналітичної системи аналізу НС на територіальному рівні представленонарис.1. 

 
Рис. 1. Структурна схема інформаційно-аналітичної системи аналізу НС на 

територіальному рівні 

 

На сервері встановлено програмне забезпечення, що виконує такі функції: 

• введення, зберігання, відображення і обробка інформації НС; 

• надання довідкових даних, графічної інформації НС, інформації НС у табличній 

формі (введені і отримані в результаті розрахунків дані); 

• виконання розрахункових завдань системи; 

• організація інформаційного обміну між сервером і контролюючими організаціями 

через мережу Інтернет. 

До складу інформаційно-аналітичної системи входять такі блоки: 

- база даних по виниклих надзвичайних ситуацій; 

- модуль прогнозування, в якому здійснюється прогнозування надзвичайних ситуацій 

різних видів і рівнів; 

- модуль розрахунку і аналізу наслідків небажаних подій (розрахунок економічного 

збитку, індивідуального ризику і т.д.); 

- довідковий модуль, що включає; 

- методики, використовувані для прогнозування і розрахунку наслідків; 

- закони України, які регламентують віднесення надзвичайної ситуації до того чи 

іншого виду; 

Для реалізації функції накопичення, зберігання та відтворення інформації 

використовується база даних [4-5]. 

База даних включає такі таблиці і довідники: 

- методики (використовувані для розрахунків); 

- закон (Закони, що лежать в основі поділу надзвичайних ситуацій за видами і рівнями, 

а також необхідні при роботі в даній області); 

- надзвичайна ситуація (зберігаються дані про надзвичайну ситуацію: кількісні 

характеристики, дата і місце реалізації, рівень, тип); 
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- довідники по видам надзвичайних ситуацій, за рівнями надзвичайних ситуацій, за 

регіонах, по місяцях і роках; 

База даних має можливості введення нової інформації, перегляду наявних даних та їх 

коригування. 

Вся система моніторингу працює під управлінням програмного забезпечення, яке 

забезпечує реалізацію основних функцій системи. 

Загальна структура програмного забезпечення представлена на рис 2. 

 

 
Рис. 2. Загальна структура програмного забезпечення системи 

 

За допомогою програмного забезпечення реалізується збір і передача інформації, 

здійснюються основні функції з представлення, обробки та накопичення даних. 

Серед програмних пакетів, що використовують в ГІС, назвемо такі продукти фірми 

Autodesk: програмні пакети AutodeskSurvey, AutodeskLandDesktop, AutodeskCivilDesign, 

створені на платформі пакету AutoCAD; також основані на програмній платформі AutoCAD 

програмні комплекси GEO + CAD та GeoniCS, розроблені в Україні (компанія «ГЕОКАД», 

AT «Аркада» та НВЦ «Геоніка», м. Київ), програмні пакети CREDO (фірми «Кредо Діалог», 

Білорусь) та ін.[6-7]. 

Висновки: Таким чином, розглянута структурна схема інформаційно-аналітичної 

системи аналізу НС дозволяє вирішувати ряд найважливіших стратегічних завдань у сферах 

безпеки та управління міграційними потоками. Наведена серверна реалізація програмного 

забезпечення включає в себе модель ландшафту території, інфраструктури з можливістю 

автоматичного отримання повного комплекту якісної конструкторської та технологічної 

документації (складальних креслень, специфікацій, відомостей матеріалів і т.і.) та дозволяє 

забезпечити отримання, зберігання, обробку інформації, доступ до неї за допомогою 

Інтернет. 

  

ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. М., 1998. –287 с. 

2. Журкин И.Г., Шайтура С.В. Геоинформационные системы. – М.: Кудиц-Пресс, 2009. – С. 20-21. 

3. Избачков Ю.С., Петров В.Н. «Информационные системы: Учебник для вузов». СПб.: 2006. 

4. 3D-город:проектированиеи управление инфраструктурой. [Электронный ресурс]. URL: 

http://zvt.abok.ru/upload/pdf_articles/90.pdf 

5. 3Dмоделирование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tc-geo.ru/uslugi/3d_modelirovanie/ 
6. Спивак И.Л., Емельянова Г.Л., Шатохин А.. Трехмерные ГИС приходят в Россию. 

AutodeskInfrastructureModeler как інструмент создания 3D ГИС. [Электронный ресурс]. URL: 

http:// neolant.ru/press-center/aboutus. 

7. О компании Autodesk. [Электронный ресурс]. URL: http://autodesk.ru. 

 

 

http://zvt.abok.ru/upload/pdf_articles/90.pdf
http://www.tc-geo.ru/uslugi/3d_modelirovanie/
http://autodesk.ru/


 

 
  

 84 

УДК 004.67 

 

 

С.О. Тарасенко 

 

 

АНАЛІЗ ПРОСТОРОВО-ОРІЄНТОВАНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ МОДУЛЯ  

ESRI MAPS FOR OFFICE ГІС ARCGIS ONLINE 
  

 

 Наявність великої кількості сфер життєдіяльності, що вимагають обробки даних, які 

мають просторову орієнтацію, призводить до необхідності освоєння геоінформаційних 

технологій для широкого кола користувачів і дослідників [1]. Встановлення математичних 

закономірностей, візуалізація просторово-орієнтованих даних значно спрощується із 

застосуванням геоінформаційних технологій. 

 Одним із загальнодоступних інструментів за допомогою яких можна проводити аналіз 

геопросторових даних та представляти результати їх обробки з використанням інтерактивних 

карт є інструментарій Esri Maps for Office [2]. 

 Esri Maps for Office є частиною платформи ArcGIS і являє собою плагін для інтеграції з 

продуктами Microsoft Excel і Microsoft PowerPoint. Працюючи в середовищі Microsoft Excel, 

за допомогою Esri Maps for Office, можна виводити дані з таблиць Microsoft Excel, які мають 

геопросторові поля безпосередньо на карти платформи ArcGIS.  

 Карта вставляється в документ Excel як об'єкт, пов'язаний з певним діапазоном даних 

(частиною табл.1), які і відображаються на цій карті, а в подальшому може бути перенесена в 

слайди презентації Microsoft PowerPoint.  Просторова «прив'язка» даних здійснюється за 

допомогою прямої вказівки координат, що визначають положення об'єктів усередині системи 

координат (як правило парами широта / довгота WGS84 в окремих стовпцях таблиці) або 

вказівкою адреси розташування об'єкта. Приклад просторової прив'язки даних показаний в 

наступній таблиці. 
 

Таблиця 1 

Інформаційні поля з геопросторовими даними 
 

№ Адреса X (Е) Y (N) Середній 

чек 

Чеків 

/день 

1 Артема вулиця 49, 

Шевченківський район, 

Київ 

30,49 50,46 255 650 

2 Білоруська вулиця 30, 

Шевченківський район, 

Київ 

30,48 50,46 225 540 

3 Бережанська вулиця 22, 

Оболонський район, Київ 

30,46 50,52 275 670 

4 Борщагівська вулиця 145, 

Солом'янський район, Київ 

30,44 50,44 213 2345 

 

 Після нанесення табличних даних на карту можна проводити аналіз статистичних 

даних, використовуючи карти інтенсивності, групувати дані, проводячи їх кластеризацію, 

створювати картограми за статистичними даними та ін. 

 Карта, табличні дані, результати аналізу являють собою окремі шари, які можна 

вмикати / вимикати для отримання необхідної інформативності та візуалізації, як показано на 

рисунку. 

  Крім того, завантаження даних з Excel у вигляді шарів в ArcGIS дозволяє ділитися цією 

інформацією усередині компанії і, в цілому, всередині спільноти ArcGIS. Інтеграція Esri 
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Maps for Office з ArcGIS також дозволяє працювати з створеною картографічною 

інформацією в публічному доступі через інтернет-браузер [3]. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Візуалізація даних та результатів їх обробки 

  

 Ці функції є частиною хмарної технології ArcGIS Online і дозволяє створювати карти і 

виконувати аналіз просторових даних за допомогою зручного інтуїтивного зрозумілого 

інтерфейсу без установки додаткового програмного забезпечення і устаткування. 
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ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ  

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Перспективным направлением использования ПК в процессе обучения является 

интеграция возможностей компьютера и различных способов передачи аудиовизуальной 

информации, которые становятся доступны с помощью средств Multimedia, позволяющих 

создавать и использовать объемные графические изображения, анимацию и 

звук[1].Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения позволяет моделировать 

технологический процесс практически любой сложности. При этом становится доступной 

формализация множества разнообразных методов сбора и анализа информации о ходе 

процесса обучения и о степени подготовленности обучаемого [2, 3]. 

http://esri-cis.ru/products/mapsforoffice/detail/the-main-functions/
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Актуальной становится задача моделирования и оптимизации процесса управления 

информационным потоком с учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого, что 

обуславливает необходимость разработки нового алгоритмического и информационного 

обеспечения компьютерных систем обучения (КСО). 

Необходимость активизации научного содержания процесса обучения обуславливает 

применение новых методов построения КСО. 

Дидактический принцип формирования научного содержания обучения можно 

сформулировать следующим образом: структурирование научного содержания до 

неделимых элементов знаний в пределах дисциплины с целью выявления 

междисциплинарных связей и управления процессом декларирования знаний. 

Предлагаемый принцип структурирования научного содержания обучения требует 

адекватной методики постановки цели обучения, в которой задаются  управляемые величины 

процесса обучения [4].  

С педагогической точки зрения задать цели обучения по дисциплине – значит выявить 

и логически строго определить систему умений, которой должен овладеть обучаемый для 

решения профессиональных задач. Целевая функция  обучения определяет систему умений, 

для формирования которых необходимо организовать процесс усвоения элементов xiX 

множества знаний X системы.  

При организации системы управления процессом обучения сначала необходимо 

определить цели – умения, затем сформировать научное содержание обучения, 

трансформируемое в систему умений. Для определения конкретных целей необходимо 

структурировать процесс деятельности и выделить из него типовые действия. В результате 

чего деятельность можно развернуть в виде более простых действий и перейти на доступный 

обучаемому уровень обучения или свернуть действия и подняться на профессиональный 

уровень. Свертывание – это слияние элементарных действий в новое действие более 

высокого уровня.  

Действия могут выполняться одновременно (параллельно) или последовательно, 

непрерывно, дискретно и объединяться в линейную, разветвляющуюся или циклическую 

структуру.  

Представим научное содержание обучения в виде иерархической модели (рис.1). 

Знания в этой модели описываются по модульному принципу. Структура модулей 

обуславливается отношениями понятий, типичных для каждого модуля.  

В качестве модулей xi верхнего уровня могут выступать разделы и темы изучаемой 

предметной области. На нижнем уровне рассматриваются понятия xn изучаемой дисциплины, 

при этом  xi, xn- модули верхнего и нижнего уровней соответственно, vi-отношения между 

модулями. 

 

     Х – учебная дисциплина 

 

 

     xi– разделы (темы) 

       

 

vi-отношения 

 

xn – понятия 

 

 

Рис.1. Иерархическая структура учебной дисциплины 

 



 

 
  

 87 

Оптимизация процессов формирования знаний, как управляющих воздействий в 

системе обучения,  осуществляются на основе механизмов компиляции: 

1. Процедурализация заключается в выделение типовых действий и формировании 

процедур с заменой переменных в первоначально используемых универсальных правилах на 

некоторые специальные значения, подходящие для решения задачи. 

2. Композиция представляет собой слияние независимых правил и преобразование их в 

одно обобщенное. 

Благодаря действию механизма компиляции знаний значительно повышается скорость 

обработки обучаемым информации, уменьшается нагрузка на долговременную память, 

обучение переходит на следующую ступень и становится более адаптивным. 

Этап координации дидактических знаний осуществляется с помощью трех механизмов: 

1. Усиление правил используется при сопоставлении их с учетом часто используемых 

правил и достигается благодаря организации повторений и визуально-слуховых эффектов. 

2. Разделение или специализация используется для создания нового правила на основе 

полученной информации при предыдущей попытке применения известных правил.  

3. Механизм обобщения позволяет расширить область применения правил и обеспечить 

их применения в более широком контексте. 

Создание КСО на основе единой концепции применения дидактических принципов, 

объектно-ориентированного подхода и моделей искусственного интеллекта позволяет: 

- установить логическую связность для элементов знаний из модулей разных уровней; 

- наследовать знания из модулей верхних уровней;  

- при организации процесса обработки знаний сузить класс объектов поиска, 

ограничившись только центральными тематическими модулями со знаниями, которые будут 

объектами при логических выводах, и модулями верхнего уровня, из которых наследуются 

знания; 

- по мере раскрытия темы формировать модули объектов на основании механизма 

исключения избыточности (процедурализация), механизма, позволяющего выполнить все, 

что можно сделать за один раз (композиция); 

- благодаря указанию множества отношений между модулями vi можно построить 

структуру модулей, отвечающую различным целям использования знаний.  

Формализация знаний по предложенному принципу позволяет строить 

автоматизированные обучающие системы с гибким сценарием обучения с учетом 

разнообразных методов сбора и анализа информации о ходе процесса обучения и о степени 

подготовленности обучаемого. 

Таким образом, успехи в обучении могут быть обусловлены механизмом исключения 

избыточности (процедурализация), механизмом, позволяющим выполнить все, что можно, 

сделать за один раз (композиция), и механизмом объединения процедур, которые порождают 

один результат (обобщение), что дает возможность обрабатывать поставленную задачу с 

очень высокой эффективностью. 
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МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ АГРЕГАТІВ ТА СИСТЕМ 

СУЧАСНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ 

 

  

Вступ. 

Аналіз показав, що в сучасних умовах розвитку геодезії, впровадження новітніх 

технологій в експлуатацію агрегатів та систем сучасних геодезичних засобів вимірювань 

одним зі наважливих напрямків забезпечення заданого рівня безпеки є автоматизація 

управління агрегатами та системами. При розробленні та проектуванні автоматичних систем 

управління агрегатами та системами виникає необхідність розроблення методу 

прогнозування безвідмовності агрегатів та систем агрегатів та систем сучасних геодезичних 

засобів вимірювань (ГЗВ) за даними експлуатаційних спостережень. 

Дослідження та аналіз існуючої теорії надійності дозволяють зробити висновок про 

недосконалість існуючих методів. Наукові дослідження, в цьому напрямку, мають важливе 

значення для аналітичного забезпечення управління технічним станом агрегатів систем 

автоматичного управління  за рівнем надійності. 

Відомо, що теорія надійності виникла як результат спроби розв’язання задач 

забезпечення заданого рівня надійності складних технічних систем. Вирішенню цих питань 

присвячена література [1-7 та ін.], проте реалізація положень теорії надійності у кожному 

конкретному випадку вимагає удосконалення підходів та методів стосовно особливостей 

конкретної галузі застосування. 

Метою статті є доведення результатів щодо розроблення методу прогнозування 

безвідмовності агрегатів та систем ГЗВ за даними експлуатаційних спостережень. 

Основна частина 

Для ілюстрації розробленої методики представимо її у вигляді наступної 

послідовності операцій з додатковим поясненням стосовно методів, способів та прийомів, 

передбачених даною методикою: 

1. Збір статистичних даних про відмови та несправності агрегатів системи 

автоматичного управління ГЗВ j-го типу, виявлених протягом і-го періоду експлуатації, 

підготовка вихідних даних для оцінювання параметра потоку відмов. Вихідними даними є: 

ijôn  - фактична кількість відмов та несправностей  агрегатів j-го типу, виявлених протягом 

і-го періоду експлуатації (тривалістю 6 місяців); 
iΣ

t  - сумарний наробіток агрегатів системи 

автоматичного управління ГЗВ протягом і-го періоду експлуатації; Ni – штатна чисельність 

ГЗВ; аj – кількість агрегатів системи автоматичного управління ГЗВ j-го типу на одному 

судні; 
icK  - середній коефіцієнт справності ГЗВ протягом і-го періоду експлуатації. 

2. Визначення середнього наробітку ∆ti одного агрегату системи автоматичного 

управління ГЗВ протягом і-го періоду експлуатації в умовах достовірних спостережень: 
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   .                                                (1) 

11. Визначення фактичного значення параметру потоку відмов 
ijôẑ  агрегатів системи 

автоматичного управління ГЗВ j-го типу за і-й період експлуатації за виразом (2). 
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де ),( ttn
³ô  - фактична кількість відмов та несправностей за і-й контрольний період 

експлуатації, од.; 
³

t - сумарний наробіток за період, год.; ),( ttNi   - штатна чисельність 

суден, од.; а – кількість однотипних виробів на одному судні, од.; ³t  - середній наробіток 

одного виробу за період, год.; 
³ñÊ  - середній коефіцієнт справності даного типу суден за 

період [1]. 

 Використання виразу (1) у даному випадку відповідає непараметричним методам 

оцінювання, що застосовуються за умов відсутності апріорної інформації про вид закону 

розподілу наробітку на відмову агрегатів САУ СЕУ. 

4. Перевіряється виконання умови ∆ti =50 год. За 6 місяців експлуатації. 

5. У випадку, коли ∆ti ≠50 год., визначається приведене значення оцінки параметру 

потоку відмов 
ïð

ô ij
ẑ  агрегатів САУ СЕУ j-го типу за і-й період експлуатації для умов ∆ti =50 

год. Визначення приведеного значення 
ïð

ô ij
ẑ  здійснюється за номограмою  побудованою за 

результатами імітаційного моделювання. 

Статистична імітаційна модель була використана для проведення багатофакторного 

машинного експерименту з метою кількісного оцінювання впливу на характеристики 

процесу технічної експлуатації (ПТЕ) наступних факторів: 

інтенсивності експлуатації КІ ; 

параметру потоку відмов агрегату САУ СЕУ z, год.
-1

; 

календарних термінів проведення періодичного обслуговування τПО, год.; 

календарних термінів проведення робіт зі зберігання τзбер., год. 

З обраних параметрів хр, 1,4p   (х1=КІ, х2=z, х3= τПО , х4 =τзбер. ) утворимо вектор 

контрольованих входів 
T

4321 x,x,x,xX  для побудованої імітаційної моделі, які 

називають факторами [2]. 

Вектор Õ  являє собою точку у просторі змінних xj, j=1, 2,….., p (у факторному 

просторі). Проведемо експеримент з побудованою моделлю, змінюючи на свій розсуд 

значення (рівні) обраних факторів. 

Позначимо: і-номер досліду (і=1, 2, ….N); i4i3i2i1i x,x,x,xx   - комплекс умов і-

го досліду, xij – рівень j-го фактору в і–му досліді. 

Параметри, що розраховуються під час моделювання, утворюють вектор 

характеристик Y
<R>

(T), компоненти якого yr(T) ( 1,13r  ) у свою чергу є скалярними 

величинами. Складемо план експерименту з побудованою імітаційною моделлю ПТЕ 

агрегату САУ СЕУ. План експерименту являє собою набір координат точок в обраному 

факторному просторі (х11, х12, х13, х1р), (х21, х22, х23, х2р), (хn1, xn2, xn3, xnp), у яких будуть 

проведені досліди. 

Якщо досліджується р факторів і j–й фактор має q рівнів, то число комбінацій рівнів 

факторів буде дорівнювати N=q1∙q2∙….∙qp. При великому числі факторів р та рівнів (значень) 

квантування кожного з них qj застосовуються насичені та наднасичені плани проведення 

імітаційних експериментів. 

У зв’язку з тим, що загальне число факторів, що досліджуються, p<5 , складемо план 

повного факторного експерименту (ПФЕ). Відомо [3], що повний факторний експеримент 
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полягає у реалізації усіх можливих комбінацій p-факторів на q-рівнях кожний. 

В якості центра плану був обраний набір координат точок факторного простору, що 

відповідає реальному ПТЕ: 

0x КІ  = 0, 0016, z = 6, 82∙10
-3

год.
-1

, τПО = 68 год., τзбер.= 720 год.    (3) 

У результаті здійснення приведеного вище плану експериментів з розробленою 

імітаційною моделлю була отримана матриця спостережень розмірністю ][ 3888p)(r  , де 

1,13r  ; 1,4p  . Елементами матриці спостережень є : xji – значення j – го фактора )p1,=(j  

в і – му досліді, yri – значення r – ї характеристики ПТЕ в і – му досліді, де N = =3888 – 

кількість дослідів, p = 4 – кількість факторів. 

При проведенні аналізу результатів експерименту було виявлено наявність залежності 

між факторами КІ та z. Згідно прийнятих методів визначення параметру потоку відмов 

агрегатів, при незмінних значеннях параметру потоку відмов, що відображує закладений при 

розробці та забезпечений при виробництві рівень безвідмовності [6]. 

За результатами експерименту було побудувано номограму для визначення параметру 

потоку відмов z агрегатів САУ СЕУ (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Номограма залежності параметру потоку відмов агрегатів САУ СЕУ від 

наробітку за період експлуатації 

 

Необхідність визначення 
ïð

ô ij
ẑ  для умов ∆ti =50 год. За 6 місяців експлуатації 

обумовлена наступним: у випадку ∆ti <50 год. За 6 місяців експлуатації, необхідно 

враховувати вплив інтенсивності експлуатації на статистичну оцінку параметра потоку 

відмов, про що свідчать результати імітаційного моделювання; у випадку ∆ti >50 год. За 6 

місяців експлуатації, вплив інтенсивності експлуатації на статистичну оцінку параметра 

потоку відмов не є суттєвим, але здійснення прогнозу параметра потоку відмов за 

допомогою методів статистичного аналізу часових рядів передбачає аналіз часового ряду, 

побудованого через однакові інтервали часу (наробітку) ∆ti. 

6. Здійснюється побудова та попередній аналіз часового ряду значень оцінки 
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параметру потоку відмов 
ijôẑ  (або 

ïð

ô ij
ẑ ). Необхідними етапами попереднього аналізу є 

перевірка статистичних гіпотез: гіпотези про наявність тренду, гіпотези про нормальність 

розподілу значень оцінки параметру потоку відмов 
ijôẑ  (або 

ïð

ô ij
ẑ ). 

7. Здійснюється ідентифікація та оцінка параметрів моделі авторегресії та ковзаючого 

середнього часового ряду 
ïð

ô ij
ẑ , перевірка адекватності підібраної моделі. Для ідентифікації 

параметрів моделі застосовуються методи аналізу автокореляційної та часткової 

автокореляційної функцій часового ряду. Оцінка параметрів моделі здійснюється за 

допомогою методів зважених найменших квадратів для лінійних моделей, та методами 

максимізації правдоподібності для нелінійних моделей. 

8. Здійснення прогнозу часового ряду 
ijôẑ , визначення заданого значення параметра 

потоку відмов 
ijôẑ  агрегатів САУ СЕУ j-го типу для (і+1)-го періоду експлуатації за 

результатами прогнозування. 

Висновки 

Запропонований підхід статистичного оцінювання і прогнозування параметра потоку 

відмов агрегатів системи автоматичного управління ГЗВ за даними експлуатаційних 

спостережень дозволяє сформувати управління технічним станом агрегатів САУ СЕУ, що є 

суттєвим при вирішенні завдання забезпечення заданого рівня надійності складних систем 

даного типа. 

Використання номограми для уточнення статистичних оцінок параметра потоку 

відмов дозволило побудувати часовий ряд значень даного показника у класичному вигляді, 

та виконати прогнозування показника з використанням комбінованої моделі авторегресії та 

проінтегрованого ковзаючого середнього. У результаті прогнозу була виявлена 

нестаціонарність характеру функції параметра потоку відмов у залежності від наробітку, що 

може бути ознакою поступового старіння виробу. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Барлоу Р. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Р. Барлоу , 

Ф. Прошан ; пер. С англ. И. А. Ушакова. – М.: Наука, 1985. – 328 с. 

2. Диллон Б. Инженерные методы обеспечения надежности систем / Б. Диллон, Ч. Сингх; 

пер. С англ. Е.Г. Коваленко. – М.: Мир, 1984. – 318 с. 

3. Гнеденко Б.В. Математические методы в теории надежности / Гнеденко Б.В., Беляев 

Ю.К., Соловьев А.Д. – М.: Наука, 1965. – 524 с. – (Серия: “Физико-математическая 

библиотека инженера”). 

4. Анализ надёжности технических систем по цензурированным выборкам / [Скрипник 

В.М., Назин А.Е., Приходько Ю.Г., Благовещенский Ю.Н.]. – М.: Радио и связь, 1988. – 

184 с. 

5. Шор Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надёжности / Яков 

Борисович Шор. – Издательство “Советское Радио”, 1962. – 552 с. 

6. Справочник по теории вероятностей и математической статистике / [В.С.Королюк, 

Н.И.Портенко, А.В.Скороход, А.Ф.Турбин]. – М.: Наука, 1985. – 640 с. 

7. Павленко А.Г. Алгоритм статистичного контролю надійності бортового обладнання 

літальних апаратів військового призначення при нестабільних умовах спостережень/ 

Павленко А.Г., Соловйов В.І., Хижун В.В. // Тези доповідей та виступів на наук. – практ. 

Конф. “Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки”. – К.: ДНДІА України, 2011. – 

С. 81. 
 
 
 



 

 
  

 92 

УДК 519.873 

 

 

Богом’я В.І., Кучерук Н.В. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ СУДНОВОГО ОБЛАДНАННЯ В 

УМОВАХ ТРАНСОКЕАНСЬКИХ РЕЙСІВ 

 

 

Особливістю експлуатації суднового обладнання в умовах трансокеанських рейсів є те, 

що під час таких рейсів часто немає фізичної можливості щодо застосування 

високоточного обладнання, кваліфікованого персоналу, а роботи щодо обслуговування 

здійснюються в умовах ресурсних та часових обмежень, що і обумовлює неповне знання 

апріорного випадкового процесу.  У такому випадку постає необхідність врахування 

неповноти інформації контролю у методиці вирішення задачі прогнозування, а також 

оцінки її впливу на точність одержаних результатів. 

Ключові слова: стан суднового обладнання, прогнозування 

 

На практиці, особливо в умовах трансокеанських рейсів, коли дуже часто немає 

фізичної можливості щодо застосування високоточного обладнання, в умовах відсутності 

кваліфікованого персоналу та часових обмежень щодо здійснення контролю функціонування 

обладнання, повна інформація щодо досліджуваної реалізації випадкового процесу часто 

відсутня. 

Неповнота інформації обумовлюється, у першу чергу, наявністю похибок вимірювань 

параметрів обладнання   k,,x 1 . Крім того, втрати інформації можуть виникати 

внаслідок недосконалості системи реєстрації даних контролю та внаслідок неможливості 

здійснення контролю у певних умовах (наприклад, коли для здійснення контролю необхідне 

припинення функціонування зразка обладнання, що може бути неможливим протягом 

тривалого трансокеанського переходу). Також, у тих випадках, коли реєструється лише сам 

факт справності контрольованого об’єкта, кількісні значення параметра вимірювання можуть 

взагалі бути відсутніми. 

Неповнота апріорної інформації може знизити точність прогнозування, або взагалі 

зробити неможливим прогнозування стану суднового обладнання. У такому випадку постає 

необхідність врахування неповноти інформації контролю у методиці вирішення задачі 

прогнозування, а також оцінки її впливу на точність одержаних результатів. 

Така ситуація є достатньо характерною для трансокеанських рейсів, оскільки під час 

тривалого рейсу досить складно, а іноді і неможливо, здійснювати контроль параметрів 

обладнання з застосуванням високоточних метрологічних приладів. Введемо деякі 

припущення стосовно вирішення задачі щодо оцінки впливу похибок апріорних вимірювань 

на результати прогнозування. Нехай відомі усі параметри реалізації до останнього 

вимірювання   k,,x 1 , причому зазначені дані виміряні з деякою випадковою 

похибкою Y, яка має постійну у часі  щільність розподілу  yf , з математичним 

очікуванням ym  та дисперсією yD . Також будемо вважати, що істинне значення параметра 

вимірювання та відповідна похибка його вимірювання можуть розглядатися як незалежні 

випадкові величини [1, 2]. 

За цих умов, якщо у деякий момент t  здійснити контроль випадкового процесу  tX , 

то замість істинного значення процесу буде спостерігатися реалізація деякої іншої 

випадкової величини 
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      yxz  .      (1) 

 

Для апостеріорного випадкового процесу при 1  визначаємо 

 

              I,i,iVimzimiX
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 .   (2) 

 

Оскільки величина  1z  є невипадковою, математичне очікування апостеріорного 

випадкового процесу 
  iX z
1

 можна подати у вигляді 

                   I,i,iyimiyimximimz 111 11
1

111
1   , звідки 

        I,i,iVimiX
i

v
vvzz 1

2

11  


 . 

При одержанні даних повторного контролю у момент 2  апостеріорний процес 

буде мати вигляд  
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 .  (3) 

 

Застосувавши до цього виразу операцію математичного очікування, одержимо 
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    (4) 

 

Відповідно вираз для апостеріорного процесу набуде вигляду  
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 .   (5) 

 

Загальний вираз для апостеріорного процесу, визначеного на основі k моментів 

контролю з похибками буде мати вигляд 
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 .   (6) 

 

З (6) видно, що похибки вимірювання впливають лише на величину математичного 

очікування апостеріорного процесу. Звідси слідує, що похибка індивідуального прогнозу, яка 

виникає внаслідок похибок вимірювань значень контрольованої реалізації, може бути 

визначена як різниця математичних очікувань реального та ідеального апостеріорних 

процесів. Результуюча похибка на k-му кроці контролю визначається рекурентним чином на 

основі співвідношення 
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    ;1111 I,i,iyi    

         I,iI,ki,ikyii kkkkk 2,11    .  (7) 

 

Відсутність окремих даних реалізації. Найбільш часто така ситуація виникає при 

здійсненні допускового контролю працездатності об’єкта (як правило під час рейсу), коли 

реєструється лише факт справності чи несправності, без деталізації окремих параметрів 

процесу експлуатації. Таким чином, про зразок обладнання, який визнано справним у момент 

контролю kt , відомо лише, що він безвідмовно працював з початку експлуатації (рейсу) до 

моменту останнього контролю. При цьому конкретні значення параметрів експлуатації є 

невідомими. 

У такому варіанті задача прогнозу може бути сформульована наступним чином. Нехай 

апріорний випадковий процес  tX  задано канонічним поданням  

 

      I,i,tVtmtX
i

v
ivvii 1

1

 


 .    (8) 

 

У результаті контролю конкретної реалізації цього процесу  x  у моменти 

Ik,k,,t 1 , стало відомо, що дана реалізація жодного разу не вийшла за межі області 

допуску  b,a , але точні її значення невідомі. Необхідно визначити апостеріорні 

характеристики надійності зразка обладнання, зміни стану якого описуються даною 

реалізацією. 

У такому випаду застосування моделей, наведених вище, неможливе. Відсутність 

значень контрольованої реалізації не дозволяє скористатися формулами математичного 

очікування апостеріорного процесу і унеможливлює його моделювання. 

Для того щоб у таких умовах сформувати апостеріорний процес, можна скористатися 

принципом відбору реалізацій. Як вже зазначалося, всі реалізації апостеріорного процесу на 

інтервалі   kt,t1  повинні бути у межах  b,a . Тому можна забезпечити виконання заданої 

умови шляхом моделювання апріорного процесу і відбору тих реалізацій, які задовольняють 

визначеній умові. 

Алгоритм визначення множини апріорних процесів здійснюється у два етапи.  

На першому етапі, на основі методу Монте-Карло, формується відрізок реалізації, який 

на інтервалі k,1  задовольняє умові  

 

  k,,bxa 1  .    (9) 

 

У якості початкових даних до пам’яті заносяться значення математичного очікування 

  I,i,im 1 , координатних функцій   I,i,v,iv 1  і щільності розподілу коефіцієнтів 

m,k,I,v,ckv 01   модельованого випадкового процесу  tX . 

Крок 1. Встановлення 1i . 

Крок 2. Якщо Ii  , то кінець алгоритму, у протилежному випадку до кроку 3. 

Крок 3. Встановлення значень випадкових чисел  1021 ,,  . Число 1  визначає 

номер інтервалу k, тобто чисел kc  та 1kc  – значень щільності розподілу iV , до якого 
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потрапляє значення сформованого коефіцієнта, а 2  визначає вибір точки у інтервалі 

  kiik c,c 1 . 

Крок 4. Визначення випадкового коефіцієнта   kiikkii cccV  12 . 

Крок 5. Визначення реалізації       I,i,iVimiX
i

v
vv 1

1

 


 . Перехід до кроку 2. 

Одержані значення реалізації  x , які задовольняють умові (9), запам’ятовуються як 

елемент масиву X , у протилежному випадку, коли умова (9) не  виконується, алгоритм 

починається з початку. Таким чином, при досягненні k , у масиві X  буде записано 

відрізок реалізації, який задовольняє умові (9). 

На другому етапі, на основі даних контролю з масиву X  формується реалізація 

апостеріорного випадкового процесу   I,i,ix ps 1  за таким алгоритмом: 

Крок 1. Введення вихідних даних. Встановлення 1 . 

Крок 2. Якщо k , то перехід до кроку 6, у протилежному випадку до кроку 3. 

Крок 3. Визначення 
          I,i,iXimim  

  
0

1
. 

Крок 4. Запис 
  im 

 до масиву M . 

Крок 5. 1  , повернення до кроку 2. 

Крок 6. 1 ki . 

Крок 7. Якщо Ii  , то кінець алгоритму, у протилежному випадку до кроку 8. 

Крок 8. Формування iV  і запис до V . 

Крок 9. 1 kv . 

Крок 10. Якщо iv  , то 
     ixim kk  ; виведення 

  ix k
; 1 ii  та перехід до 

кроку 7. 

Крок 11.  iVa vvv  ; 
  ixa k

v  , 1 vv  та перехід до кроку 10. 

Таким чином моделюється випадковий процес, який дозволяє одержати оцінку 

прогнозу випадкового параметру зразка суднового обладнання X .  

Прогнозування поза межами апріорного знання процесу. Вищеописаний підхід 

охоплює випадки лише задачі прогнозу, для якої є характерним наявність апріорного знання 

процесу на інтервалі  T,0 . Тому поняття неповноти інформації торкається лише даних 

контролю. При цьому вважається, що апріорна інформація відома повністю. Однак, для 

експлуатації судна на трансокеанських рейсах в умовах відсутності достатньої статистики 

використання суднового обладнання більш важливою є інша задача, за якої статистична 

інформація про процес існує на інтервалі  T,0 , а прогноз необхідно здійснити на деякому 

інтервалі  T,T  , тобто поза межами доступної статистики. У такому випадку обсяг 

апріорної інформації є недостатнім. 

Для вирішення такої задачі визначимо випадковий процес  tX , який задано 

канонічним поданням на дискретному ряді точок I,i,ti 1 . У результаті контролю стану 

зразка обладнання одержано реалізацію процесу   11  k,k,,x  . Необхідно 

спрогнозувати надійність або технічний стан цього об’єкта для деякого моменту II tt  , 

який лежить поза межами області статистичних характеристик процесу.  
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Очевидно, що чим більшим є інтервал  T,0 , то тим більшим є обсяг інформації про 

характер процесу зміни стану зразка обладнання і тим достовірнішим є прогноз. У свою 

чергу достовірність прогнозування залежить від заданого моменту часу у області  T,T  .  

Визначивши реалізацію випадкового процесу у вигляді (1) можна побачити, що у 

випадку незначного впливу випадкової складової процесу  ty , процес може вважатися 

детермінованим, у протилежному випадку його необхідно розглядати, як стохастичний. 

Вибір того чи іншого підходу здійснюється за результатами аналізу зовнішніх умов та 

режимів використання об’єкта. У такому випадку є необхідність пояснення принципу, за 

яким буде здійснено вибір підходу. Розглядаючи групи суднового обладнання, представлені 

значною кількістю зразків, кожен з яких функціонує у власних умовах, навряд чи можна 

сподіватися на дотримання “чистоти експерименту”, що визначатиме необхідність 

стохастичного підходу до визначення параметрів процесу. Разом з тим, розглядаючи окрему 

реалізацію випадкового процесу експлуатації конкретного зразка суднового обладнання, 

результати спостереження за яким спотворюються лише похибками вимірювань 

контрольованого параметра, є можливість застосування детермінованого підходу щодо 

визначення параметрів випадкового процесу. 

Серед основних методів вирішення задачі прогнозування (екстраполяції, регресійного 

аналізу та статистичної класифікації) для вирішення задачі детермінованого прогнозу 

найбільш придатними є методи екстраполяції, які грунтуються на переносі на майбутнє 

тенденцій минулого. 

При вирішенні задачі детермінованого прогнозування технічного стану шуканими 

характеристиками є значення діагностичних параметрів    T,Tk,m,s,j,tz mnj  11 , а 

при прогнозуванні надійності – запас працездатності об’єкта  
min

доп
jmnj ztz  , де s – 

число діагностичних параметрів; n  – останній момент контролю у області  T,0 ; k  – 

останній момент контролю у області  T,T  . 

На практиці досить важко отримати аналітичні вирази для узагальненого 

діагностичного параметра. Більш доцільним є одержання деякої апроксимації реалізації 

випадкового процесу поліномом виду 

 

  
ta...tataat,aF  210 ,   (10) 

де   ,i,zfa ii 0 ; 

      – ступінь поліному. 

Коефіцієнти такого поліному можна у загальному випадку відшукати за результатами 

контролю, використовуючи метод найменших квадратів, для чого необхідно вирішити 

систему з 1  рівнянь 
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,     (11) 

де n – число моментів часу контролю (число виміряних значень    T,tz i 0 ). 

Задача прогнозу реалізації дещо спрощується при використанні стандартних 

інтерполяційних формул Лагранжа, Ньютона, Стирлінга, Бесселя та ін. Інтерполяційний 

многочлен Лагранжа, який відповідає виразу (11) і являє собою апроксимацію реалізації 

випадкового процесу має вигляд 
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 (12) 

 

де      ntz,...,tz,tz 10  – значення діагностичного параметра зразка обладнання у моменти 

часу nt,...,t,t 10 . 

При здійсненні контролю через однакові відрізки часу constt   та поданні моментів 

спостереження n,i,
t

t
t i*
i 1


, формулу (12) можна записати як 
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При обчисленні прогнозу на деякий m-й момент часу  T,Ttt *
mn

*    видно, що 

коефіцієнти при значеннях  *
itz , що мають назву коефіцієнтів Лагранжа, залежать лише від 

значень m та n . Їх можна визначити завчасно та оформити у вигляді таблиці. Кінцевий 

вигляд формули можна подати як 
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niinnnmn zLzL...zLzLz ,                 (14) 

 

де iL  – коефіцієнти Лагранжа; 

  – ступінь апроксимуючого поліному; 

m – число кроків прогнозу у області  T,T  ; 

n – число кроків контролю у області  T,0 . 

З урахуванням умов, прийнятих при виведенні (14) інтерполяційна формула Ньютона 

має вигляд 

 


 Nz...NzNzzz nnnnmn   22

2
11 ,   (15) 

 

де N,...,N,N 21  – значення коефіцієнтів Ньютона, розраховані для певних величин   та m; 

 ,k,z kn
k 1  – скінченні різниці k-го порядку 

 








  





  nnn zzz 1

1
1

.    (16) 

 

Достовірність прогнозування при побудові апроксимуючої залежності можна 

підвищити шляхом урахування усіх результатів контролю в області  T,0 . У такому випадку 

найбільш зручним є подання такої залежності у вигляді поліному з використанням 

ортогональних многочленів Чебишева 
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       tpb...tpbtpbtz  1100 ,    (17) 

 

де      tp,...,tp,tp 10  – ортогональні многочлени Чебишева. 

Коефіцієнти b,...,b,b 10  визначаються за виразом 
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де ,...,,j 210  – порядковий номер коефіцієнта jb ; 

n – число моментів контролю параметра z.  

Формули для обчислення ортогональних многочленів Чебишева будуть мати вигляд: 
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. 

 

Якщо спростити вираз (17), обравши умову constttt ii  1  та замінити  змінну t 

на    xxt/ttu   , де   it/tx    – час, виражений у числі кроків; 

 
2

n
t/tx   . Також, якщо прийняти, що спостереження ведеться не за одним, а за k 

однаковими об’єктами в однакових умовах, то поліном (17) за цих умов запишеться як 

рівняння регресії 

 

        n,i,upc...upcupctzi 11100   .  (19) 

 

Його коефіцієнти визначаються за формулою 
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де 



k

j
iji z

k
z

1

1
 – середнє значення результатів вимірювань діагностичного параметра для k 

об’єктів;   10 up ;   uup 1 . 

Обчислення многочленів  up j  при 2j  може бути здійснене за формулами [3, 4] 

для конкретних значень кроків n. Прогноз значення діагностичного параметра за 

апроксимуючим виразом (19) для m-го кроку прогнозування обчислюється при mnx  . 

Степінь апроксимуючих поліномів   можна обрати, виходячи з умови доп

maxi

ipi

z

zz



, 

де ipi z,z  – відповідно виміряні та обчислені (14), (15), (19) значення діагностичного 

параметра на і-му кроці в області  T,0 . 

Таким чином будуються окремі траєкторії (реалізації випадкового процесу) 

функціонування зразка суднового обладнання у області  T,T  , тобто в області, яку не було 

покрито апріорними спостереженнями і у якій неможливо розробити прогноз поведінки 

зразка обладнання на основі канонічного подання процесу, опираючись лише на статистичні  

дані спостережень за аналогічним класом об’єктів. 

Загальна модель процесу експлуатації суднового обладнання на трансокеанських 

рейсах. Започаткована з середини 60-х років ХХ ст. стратегія технічного обслуговування та 

ремонту за станом обумовлюється високим ступенем контролепридатності та 

експлуатаційної надійності, а також широким впровадженням цифрових обчислювальних 

пристроїв та систем управління, що дає змогу постійно контролювати стан обладнання та 

відійти від планово-попереджувальної стратегії технічного обслуговування та ремонту. 

Зазначена стратегія передбачає визначення для кожної групи пристроїв контрольного 

рівня надійності (гранично припустимого технічного стану), який визначається на основі 

знання потоку відмов обладнання. У найбільш загальному вигляді модель процесу 

експлуатації зразка суднового обладнання являє собою регенеруючий процес. Такий підхід є 

відомим в теорії надійності [5,6], а його ключова особливість полягає в тому, що вивчення 

регенеруючих процесів можна звести до вивчення їх між точками регенерації. 

Доповнивши область допуску технічної характеристики зразка обладнання  b,aE 0  

деякою критичною областю   00 Eb,aE  , з урахуванням відсутності статистичних 

даних на усьому проміжку прогнозування (у випадку довготривалих рейсів) визначимо 

модель процесу експлуатації суднового обладнання на трансокеанських рейсах наступним 

чином (рис. 1).  

1. У деякий момент часу кtt   здійснюється контроль працездатності (технічного 

стану) зразка суднового обладнання. 

2. Оцінюється наявний статистичний фонд (реалізації на проміжку  T,0 ) та 

необхідний термін прогнозування  T,T  . 

3. Здійснюється прогнозування окремих реалізацій випадкового процесу на період 

 T,T  . 

4. Здійснюється прогнозування функціонування зразка обладнання на період 

 кк tst  та   кк tst . При цьому період s  – визначатиме час настання 

критичного технічного стану обладнання, а s – час переходу обладнання до непрацездатного 

стану. 

5. Визначається залишок часу безвідмовної роботи зразка обладнання до критичного 

стану T   та до непрацездатного стану T . 
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6. Час T   та T  порівнюється з загальним часом рейсу pT . Якщо TTp  , то 

приймається стратегія експлуатації за технічним станом, яка передбачає періодичний 

(портовий) контроль технічного стану та безперервний контроль функціонування під час 

рейсу. У протилежному випадку – вживаються заходи щодо підвищення надійності зразка 

обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Визначення часу безвідмовної роботи зразка обладнання на основі 

індивідуального прогнозування 

 

Основна ідея запропонованого підходу полягає у тому, щоб не допустити настання 

стану відмови під час рейсу. У такому випадку рейс повинен закінчитися раніше, ніж 

досліджуваний параметр вийде за критичну межу   00 Eb,aE  . Перехід від 0E  до 0E  і 

визначатиме необхідний запас часу для виконання відновлювальних робіт без переходу 

зразка обладнання до непрацездатного стану. 

Таким чином на основі індивідуального прогнозування технічного стану (надійності) 

зразка суднового обладнання є можливість розроблення моделі процесу експлуатації груп 

суднового обладнання. При цьому в основі зазначеної моделі лежать методи розкладання 

випадкових процесів через їх канонічне подання. 

Висновки. Перевагою вирішення задачі прогнозування на основі канонічного подання 

є те, що воно забезпечує вирішення задачі моделювання як скалярних так і векторних 

процесів з залежними складовими. При цьому єдиним обмеженням, яке накладається на 

досліджуваний випадковий процес, є скінченність дисперсії випадкового процесу. Опис 

випадкового процесу на основі його канонічного подання точно визначає випадковий процес 

у точках контролю та забезпечує мінімум середнього квадрата похибки наближення у 

проміжках між цими точками. 

Похибки апріорних вимірювань впливають лише на величину математичного 

очікування апостеріорного процесу, з чого слідує, що похибка індивідуального прогнозу, яка 

виникає внаслідок похибок вимірювань значень контрольованої реалізації, може бути 

визначена як різниця математичних очікувань реального та ідеального апостеріорних 

процесів. 

Для експлуатації судна на трансокеанських рейсах в умовах відсутності достатньої 

статистики використання суднового обладнання важливою є задача прогнозування 

технічного стану на інтервалі поза межами доступної статистики. Для вирішення такої задачі 

будуються окремі траєкторії (реалізації випадкового процесу) функціонування зразка 

суднового обладнання на період, не охоплений статистикою, після чого здійснюється 

канонічне розкладання випадкового (апостеріорного на статистично невизначеному 

проміжку часу) процесу і отримуються вирази для прогнозування технічного стану 

обладнання. 
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Загальна модель процесу експлуатації суднового обладнання являє собою 

регенеруючий процес і базується на ідеї недопущення настання стану відмови під час рейсу. 

У такому випадку рейс повинен закінчитися раніше, ніж досліджуваний параметр вийде за 

критичну межу. Проміжок часу функціонування від критичного до непрацездатного стану і 

визначатиме необхідний запас часу для виконання відновлювальних робіт без переходу 

зразка обладнання до непрацездатного стану. 
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Bohom’ya V., Kycheryk N.  

FEATURES OF FORECASTING MARINE EQUIPMENT UNDER TRANSOCEANIC 

FLIGHTS 

Feature operation of ship equipment in transoceanic flights is that during these flights are often 

no physical possibility of the application of high-precision equipment, qualified personnel, and the 

work of the maintenance carried out under resource and time constraints that causes the incomplete 

knowledge of a priori stochastic process. In that case there is the need to consider incomplete 

information control technique for solving the problem of forecasting and assessing its impact on the 

accuracy of the results. 

Keywords: state of ship equipment, forecast 

 

Богомья В.И., Кучерук Н.В.  
ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСОКЕАНСКИХ РЕЙСОВ 

Особенностью эксплуатации судового оборудования в условиях трансокеанских рейсов 

является то, что во время таких рейсов часто нет физической возможности применения 

высокоточного оборудования, квалифицированного персонала, а работы по обслуживанию 

осуществляются в условиях ресурсных и временных ограничений, и обусловливает неполное 

знание априорного случайного процесса. В таком случае возникает необходимость учета 

неполноты информации контроля в методике решения задачи прогнозирования, а также 

оценки ее влияния на точность полученных результатов. 

Ключевые слова: состояние судового оборудования, прогнозирование. 
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УДК 629.5.016 

 

 

Демиденко О.О 
 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА ОСНОВІ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

 

В основу розробленої методики оцінення екологічних ризиків техногенно-

небезпечних підприємств, було покладанні удосконалену систему екологічного управління 

для своєчасного врахування впливу промислових процесів та системи моніторингу і 

контролю за поточним станом і модель проведення екологічного аудиту підприємства 

на основі використання геоінформаційних систем. 

Ключові слова: екологічний аудит, система екологічного управління, техногенно-

небезпечні підприємства, навколишнє природне середовище, територія. 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день сучасні промислові підприємства є об'єктами 

підвищеної екологічної небезпеки як для людини, так і для довкілля.  

Шкідливий вплив підприємств в першу чергу пов'язаний з їхнім виробничим 

процесом, можливим виникненням надзвичайних і аварійних ситуацій на ньому, а також 

викидом шкідливих речовин в навколишнє природне середовище (НПС).  

Екологічну безпеку на підприємствах забезпечують за допомогою системи 

екологічного менеджменту (СЕМ), яка керує природоохоронною діяльністю та проводить 

контроль. При цьому на підприємствах треба проводити аналіз і керування еколого-

економічними ризиками з метою запобігання виникнення та розвитку аварійних ситуацій [1]. 

Одним із основних критеріїв результативності СЕМ є оцінка екологічної ефективності 

(ЕЕ) підприємства, яка пов'язана з одного боку зухваленням управлінських рішень, а з іншого з 

визначенням методів вибору показників, збору та аналізу даних, оцінкою інформації щодо їх 

критеріїв для того, щоб періодично передивлятися та поліпшувати виробничий процес. 

Основними показниками під час оцінення ефективності СЕМ є показники ефективності 

управління, показники ефективності функціонування та показники стану НПС.  

Для якісного оцінення ефективності СЕМ і процесів на виробництві, а також 

визначення міри впливу на НПС використовують зазвичай екологічний аудит. Екологічний 

аудит підприємства використовують як інструмент визначення ступеня впливу на стан 

довкілля і виробітку конкретних практичних рекомендацій для зниження ризиків екологічної 

безпеки [2].  

Своєчасність цієї теми дослідження обумовлена насамперед тим, що останнім часом 

екологічний аудит, як зовнішній, так і внутрішній, поступово з інструменту контролю за 

дотриманням екологічних норм перетворюється на економічний інструмент стимулювання 

природоохоронної діяльності підприємства та підвищення рівня екологічної ефективності. 

Крім того, зараз в країнах Європейської співдружності однією з умов розвитку підприємств є 

дотримання екологічних норм, що підтверджується різними документами (ДСТУ ISO 

19011:2012 «Настанові щодо здійснення аудитів систем управління», ДСТУ ISO 14001:2006 

«Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування», ДСТУ 

ISO14004:2006 «Системи екологічногоуправління. Загальні настанови щодо принципів, 

систем та засобів забезпечення» та ISO 14015:2005 «Екологічне управління. Екологічне 

оцінювання ділянок та організацій», з врахуванням Рекомендацій Світового Банку та 

положень Протоколу екологічного аудиту Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, а 

також інших нормативно-правових актів Україні. Таким чином, важливим чинником, що 

впливає на рівень ЕЕ промислового підприємства, є еколого-економічні ризики підприємства 
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та підготовленість підприємства до аварійних ситуацій. Крім того, в основі СЕМ закладено 

принцип превентивного підходу до вирішення проблем, який потребує розроблення та 

впровадження запобіжних заходів. У зв'язку з цим, необхідно своєчасно визначити та 

оцінити еколого-економічні ризики на підприємстві, а також вибрати відповідні кроки 

управління для зменшення впливу виробничого процесу та забезпечення екологічної безпеки 

[3]. 

Аналіз літератури показав, що на сьогоднішній день досить детально напрацьовано 

різні еколого-економічні механізми, принципи та методики екологічного аудиту, що 

підтверджується проведеними дослідженнями Шевчука В.Я., Саталкина Ю. М., Навроцкого 

В.М. Семенова В.Ф., Міхайліка О. Л., Галушкиной Т. П.. Карелова А. М., Беллера Р. А., 

Потравного І. М. та інших. Проте оперативне оброблення результатів, оцінення ступеня 

впливу та прийняття рішення системою екологічного управління на сьогоднішній день не 

розглянуто.  

Одним із перспективних напрямків під час проведення екологічного аудиту є 

застосування методів на основі використання геоінформаційних систем дає змогу космічних 

знімків. Використання геоінформаційних систем дозволяє оперативно отримувати 

інформацію за запитом і відображувати її на мапооснові, оцінювати стан екосистеми та 

прогнозувати її розвиток. 

Таким чином, виникає актуальне завдання, пов'язане з розробленням методики 

оцінення екологічних ризиків на техногенно небезпечних підприємствах в процесі 

проведення екологічного аудиту на основі використання космічних знімків. 

Метою статті є розроблення та застосування методики оцінення екологічних ризиків 

техногенно небезпечних підприємств з використанням космічних знімків під час проведення 

екологічного аудиту. 

Результати дослідження. Аналіз наявних нормативно-правових актів та методичних 

джерел показав основні етапи підготовки, виконана та оформлення звіту щодо проведення 

екологічного аудиту підприємств та промислових об’єктів. При цьому визначено, що 

виконавець екологічного аудиту має право самостійно визначати форми і методи проведення 

екологічного аудиту. Крім того, проведення екологічного аудиту на техногенно-небезпечних 

підприємствах має свої специфічні особливості, пов’язані з технологічним процесом. 

Внаслідок цього структуру управління техногенно небезпечного підприємства треба вважати 

закритою системою, яка впливає на екологічний стан довкілля на території підприємства. 

На сучасному етапі для оцінення просторових характеристик природно-

антропогенних процесів, наочності екологічних аспектів та їх багатофакторності активно 

застосовують геоінформаційні системи (ГІС). Це дає можливість збирати та аналізувати стан 

впливу об'єктів на навколишнє природного середовища. Однак ГІС в повному обсязі не 

використовують. Це пов’язано, в першу чергу, з особливостями проведення екологічного 

аудиту та невикористання ГІС як елементу системи екологічного управління підприємством. 

Тому в статті досліджується можливість створення системи екологічного управління 

підприємством на основі використання геоінформаційних систем, що дає можливість не 

лише розв'язувати аналітичні та прогнозні, статичні та динамічні задачі, а також вибирати 

форму видавання кінцевого результату (у картографічному вигляді), організацію діалогу з 

користувачем надаватимуть супровідними кількісними та якісними описами шарів. 

Для удосконалення системи екологічного управління підприємством застосовують 

модель визначення екологічних ризиків на техногенно небезпечних підприємствах [4].  

В основі моделі визначення екологічних ризиків на техногенно небезпечних 

підприємствах закладено принцип постійного моніторингу за технологічним промисловим 

циклом та своєчасне втручання в екологічне управління підприємством для зниження 

ризиків та впливу на навколишнє природного середовища. Структурну схему моделі 

представлено на рис.1.  
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Обов'язковою умовою для своєчасного втручання в систему екологічного управління  

є проведення екологічного оцінювання. Метою такого оцінювання є збирання необхідних 

даних та їх аналіз про стан навколишнього природного середовища для подальшої роботи 

системи загалом. При цьому отримані характеристики вважають «початковими» або 

«нульовими», з якими виконують порівняння з даними, отриманими в наступних часових 

періодах. Підприємство повинно проводити постійний моніторинг і контроль за 

вимірюванням основних параметрів тієї діяльності, яка може чинити значний вплив на 

навколишнє природне середовище та стан людини. Оцінення виконання екологічних вимог 

підприємством обчислюють за формулою 

 

zzkvkvkvG  ...2211 ,                                                  (1) 

 

де z – кількість вимог;  

   νz – значимість вимог;  

   kz – ступень виконання вимог підприємства. 

 

Процедура оцінення виконання екологічних вимог підприємством повинна 

охоплювати всі аспекти діяльності підприємства, починаючи з моменту надходження 

сировинних матеріалів і закінчуючи реалізацією готового продукту; всі, які так чи інакше 

можуть впливати на навколишнє природне середовище. Вони можуть стосуватися не тільки 

Рис. 1. Структурна схема моделі екологічного управління 

техногеннонебезпечних підприємств 
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традиційних технологій, але й порядку інформування та навчання персоналу, взаємозв'язків 

із зовнішніми зацікавленими сторонами. Загальний перелік конкретних процедур, які 

підлягають документуванню, підприємство встановлює самостійно. 

Екологічні показники характеризують процес виробництва, зокрема основну і 

допоміжну діяльність. Вони характеризують функціонування системи екологічного 

менеджменту та діяльність керівництва щодо поліпшення роботи всієї системи. Крім того, 

вони відображають інформацію про місцеві, регіональні, глобальні екологічні умови або стан 

навколишнього природного середовища в поточний момент часу. При цьому сукупні ризики 

підприємства вважають сумою ризиків промислових процесів 





n

i

iRR
1

,                                                              (2) 

 

де Ri – ризик i-го процесу; 

      п – кількість процесів. 

 

Під ризиком i-го процесу вважають суму ризиків, пов'язаних з екологічними 

аспектами (ЕА) даного процесу, які обчислюють за формулою 
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,                                                              (3) 

 

де ijr  – ризик j-го екологічного аспекту i-го процесу, iLj ,1 ; 

    iL  – кількість екологічних аспектів i-го процесу. 

 

При цьому ризик екологічного аспекту обчислюється за формулою 

 

ijijij upr  ,                                                           (4) 

де ijp  – оцінка ймовірності перевищення нормативного показника для j-го екологічного 

аспекту i-го процесу; iju  – оцінка збитку від перевищення нормативного показника впливу j-

го екологічного аспекту i-го процесу. 

В разі одночасного впливу на навколишнє природне середовище декількох 

забруднювальних речовин, необхідно враховувати можливість прояву синергетичного 

ефекту. В цьому випадку ймовірність перевищення нормативного показника для двох 

спільних екологічних аспектів можна обчислювати за формулою 

212 iiiilij ppppp  .                                  (5)  

 

Оцінку збитку від перевищення обчислюють як суму збитку навколишньому 

природному середовищу. Загальний очікуваний збиток EU визначають за формулою: 
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,                                                          (6) 

 

де ЕU – математичне очікування загального еколого-економічного збитку; 

   jEU  – математичне очікування екологічного збитку за ризиком j-го екологічного аспекту. 

 

Оцінку сукупності ризику обчислюють відповідно до формул (2) – (6) та критеріїв 

стандарту ДСТУ ISO 14001, і її треба проводити періодично стосовно всієї системи 

екологічного менеджменту.  

Всі процедури, їх результати, дані моніторингу тощо треба документувати. 

Запропонована модель діяльності в області екологічного управління техногенно небезпечних 
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промислових підприємств може запобігати впливу на навколишнє природне середовище на 

основі постійного моніторингу та контролю за станом навколишнього природного 

середовища. Основні економічні вигоди запобігання впливу на навколишнє природне 

середовище та екологічного менеджменту визначають різними потенційними перевагами та 

додатковими можливостями, пов'язаними з подібною діяльністю. 

Наступним кроком є розроблення моделі проведення екологічного аудиту на 

підприємстві з використанням сучасних технічних і інформаційних систем для контролю 

навколишнього природного середовища та визначення її змін параметрів на основі 

проведення моніторингу. 

Особливістю запропонованої моделі є проведення екологічного моніторингу з 

використанням геоінформаційних систем, які дають змогу надавати: графічні матеріали 

забрудненості території, рівні забрудненості водних ресурсів у різні пори року, якість 

атмосфери та визначення кількості викидів у повітря, карти ґрунтів, міграції хімічних 

елементів, дренажні системи та відкриті канали, топографічні карти місцевостей та тощо. 

В наявну виробничу систему запропоновано впровадити певні давачі контролю 

параметрів для постійного моніторингу промислового підприємства. У разі критичної 

зміни результатів параметрів керівництво приймає рішення про проведення екологічного 

аудиту для визначення елементів виробництва, які впливають  на екосистему регіону. Так 

на початковому етапі необхідно сформувати вимоги до системи виробництва, а також до 

критеріїв ефективності. 

Результатами екоаудиту є кількісна та якісна оцінка ефективності систем 

екологічного управління підприємством. Кількісну оцінку ефективності систем 

екологічного управління проводять на основі системи різних критеріїв і показників. У 

завдання екологічного аудиту може входити не тільки аналіз представленої 

підприємством динаміки зміни показників, але і обґрунтування використання додаткових 

критеріїв та показників, які дають змогу повно оцінювати ефективність всієї діяльності 

підприємства. Запропонований підхід до проведення екологічного аудиту відрізняється 

методично та принципами, які регламентують оцінку тих чи інших екологічних аспектів 

діяльності підприємства, висновками та рекомендаціями. 

Результати проведення екологічного аудиту повинні бути зведені в єдину базу даних, 

що дасть змогу відстежити та спрогнозувати поточну ситуацію, а також надасть можливість 

представити чіткі висновки та рекомендації впливу підприємства на відносно гармонійне 

функціонування територій, як складової частини, вищою за ієрархією регіону.  

Для підвищення якості проведення екологічного аудиту в статті розроблена методику 

оцінення екологічних ризиків техногенно небезпечних підприємств з використанням 

геоінформаційних систем під час проведення екологічного аудиту, яка складається з таких 

кроків:  

1. Побудови екологічної системи управління підприємства на основі розробленої 

моделі. При цьому вирішується завдання щодо екологічно-економічної оцінки.  

1.1. Ідентифікація та оцінка значимості ЕА. 

Відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001щодо ідентифікації та визначення 

найважливіших ЕА, перед підприємством виникає завдання оцінки ступінь значимості ЕА і 

побудувати рейтинг ЕА. 

1.2. Розглядається багатокритеріальна задача оцінення ступенів значимості 

екологічного аспекту за допомогою методу NAIADE, який охоплює такі процедури. 

1.2.1. Визначення для кожного критерію екологічного аспекту: 

– порогового параметру (фіксованих значень, які визначають вимоги,  за якому один 

екологічний аспект перевершує інший); 

– типи змінних (чіткий кількісний, нечіткий кількісний, лінгвістичний);  

– цілі (максимізація – великі значення критерію краще  менших, мінімізація – менші 

значення краще великих). 

1.2.2. Обчислення семантичної відстані (різниці між значеннями альтернатив). 
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1.2.3. Розрахунок індексів інтенсивності переваг (ступеня переваги одного ЕА над 

іншим щодо кожного критерію). 

1.2.4. Розрахунок сукупних відносин переваги. 

1.2.5. Обчислення ентропії. 

1.2.6. Обчислення позитивного та негативного потоків (визначення підсумкового 

ранжирування екологічного аспекту). 

1.3. Оцінення ризиків найбільш значущих екологічних аспектів. 

Після оцінення ступеня значимості екологічного аспекту стає зрозуміло, які аспекти 

потребують подальшого аналізу з точки зору уточнення ймовірності їх реалізації та розміру 

збитку. 

Для аналізу значущих екологічних аспектів запропоновано провести опитування 

фахівців підприємства. Виявляються причини та джерела виникнення перевищення 

нормативних значень аспектів, а також наслідки або несприятливі події, до яких вони 

можуть призвести. 

1.3.1. Оцінення ймовірності перевищення нормативних значень Екологічного аспекту 

за допомогою логіко-імовірнісного методу. 

На основі даних, отриманих в результаті скорингу, будують сценарії, що 

відображають причинно-наслідкові зв'язки між перевищеннями нормативного показника ЕА, 

джерелами та ініціювальними подіями. 

Оцінення ймовірності перевищення нормативного екологічного аспекту обчислюють 

за допомогою логікоймовірного методу, який охоплює такі етапи: 

– побудову функції алгебри логіки з використанням операцій  кон’юнкції і 

диз’юнкції на основі сценаріїв перевищення впливів екологічних аспектів; 

– побудову ймовірнісної функції на основі функції алгебри  логіки; 

– обчислення ймовірності ijp перевищення нормативного показника  впливу на НПС 

за допомогою імовірнісної функції. 

1.3.2. Оцінення ймовірності перевищення нормативних значень екологічних аспектів 

на основі байесівської ієрархічній моделі. 

1.3.3. Оцінення збитків від перевищення впливу екологічних аспектів на НПС. 

Оцінення збитків від перевищення обчислюють як сума збитку навколишнього 

природного середовища. 

Залежно від виду екологічних аспектів запропоновано кілька варіантів оцінення 

впливу на НПС. Перевищення нормативних показників може бути пов'язано з забрудненістю 

атмосфери, водних ресурсів, ґрунту, біологічних (зокрема лісових масивів) ресурсів. 

1.4. Оцінення сукупного ризику підприємства. 

2. Застосування моделі проведення екологічного аудиту на підприємстві з 

використанням геоінформаційних систем для контролю навколишнього природного 

середовища та визначення її змін параметрів на основі проведення моніторингу. 

3. Оцінення результатів екологічного аудиту. 

4. Оформлення звіту. 

Реалізація представленої методики дасть змогу в процесі виконання екологічного 

аудиту отримати якісні результати впливу фізико-хімічного складу викидів на навколишнє 

природне середовище та територію. При цьому, параметри, сформовані в ГІС, мають 

можливість прогнозування стану в просторово-часовій області. 

Висновки. 1. Розроблено методику оцінення екологічних ризиків техногенно 

небезпечних підприємств, яка грунтується на удосконаленні системи екологічного 

управління для своєчасного врахування впливу промислових процесів та системи 

моніторингу й контролю за поточним станом на основі використання геоінформаційних 

систем. 

2. Розроблено модель визначення екологічних ризиків на підприємстві на основі 

постійного оцінювання результатів моніторингу та контролю отриманих даних, яка дає 

змогу оцінити ризики та прогнозувати екологічний стан території підприємства.  
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3. Розроблено модель проведення екологічного аудиту підприємства на основі 

використання геоінформаційних систем, що дає змогу оцінити стан навколишнього 

природного середовища. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА ОСНОВІ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

В основу разработанной методики оценки экологических рисков техногенно-опасных 

предприятий были положены следующие научные положения: усовершенствованна 

система экологичесного управления для своевременного учета влияния промышленных 

процессов с помощью системы мониторинга и контроля за текущим состоянием, а  

также усовершенствована модель проведения экологического аудита на предприятии на 

основе использования геоинформационных систем 

Ключевые слова: экологический аудит, система экологического управления, техногенно-

опасные предприятия, окружающая среда, территория. 
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МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОЇ ФИЛЬТРАЦІЇ В ВІДЕОСПЕКТРОМЕТРАХ  

ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ  

 

У справжній статті розглядаються деякі питання створення відеоспектрометрів, 

робиться спроба оцінити доцільність використання оптичних спектральних систем і 

методів при вирішенні завдань, що стоять перед оптико-електронними системами, а саме, 

виділення корисного сигналу на фоні завади. На основі аналітичного огляду визначені 

напрями розвитку відеоспектрометрів. 

Ключові слова: відеоспектрометр, спектральні характеристики, спектральна 

фільтрація 

 

Вступ. Швидкий розвиток оптико-електронних систем (ОЕС) безперервно розширює 

круг їх вживання при вирішенні багатьох складних завдань. Оптико-електронні системи, що 

розробляються, використовують декілька паралельних каналів прийому первинної обробки 

інформації, багатоелементні приймачі випромінювання, складні алгоритми обробки сигналів, 

що базуються на спеціалізованих логічних і обчислювальних пристроях. У останнє 

десятиліття ведуться багаточисельні розробки ОЕС, що будуються на основі принципів 

фільтрації, що є основною тенденцією розвитку оптико-електронного приладобудування [1]. 

Окрім цього, все більше уваги приділяється адаптивним оптико-електронним пристроям, що 

реалізовують фільтрацію зображення на параметричному і схемотехніці рівні. Це дозволяє 

здійснити управління параметрами оптичних, спектральних, просторових і часово-частотних 

пристроїв, а також варіювати іншими характеристиками ОЕС [1]. 

Аналіз предметної області. Фахівцями встановлено, що для розпізнавання образу 

необхідно використовувати, принципи виділення тих або інших ознак [2]. З цією метою 

виробляється зіставлення об'єктів одного класу, виділяючи їх спільність і відбираючи 

розділяючі ознаки. Особливістю сприйняття оптичної інформації є декорреляция зображень 

у просторі та часі в цілях усунення статистичних надлишкових зв'язків сусідніх елементів 

зображення. Це дозволяє використовувати лише найбільш інформативні ознаки 

розпізнаваних образів і найекономніше закодувати дану інформацію. 

Найчастіше використовується геометрична інтерпретація розпізнавання, в якій до 

кількість ознак зображення утворюють в багатовимірному просторі вектор його ознак, тобто 

крапки, що характеризують окремі об'єкти. Віднесення цих крапок до того або іншого 

об'єкту здійснюється за допомогою функцій дискримінантів досить детальний описаних в 

[1]. 

Кожному класу образів відповідають свій вектор математичного чекання і 

ковариационная матриця, що враховують випадковий характер ознак сигналу. Унаслідок 

випадкової природи ознак, що характеризують самі різні об'єкти, і сигналів, що приходять на 

вхід системи розпізнавання (ОЕС), для багатьох прикладних завдань, особливо в області 

спеціальної техніки, використовують статистичний підхід до вирішення завдань виявлення, 

розпізнавання, класифікації. Методи статистичного розпізнавання образів, що 

використовують функції розподілу вірогідності ознак і класів образів, досить добре вивчені і 

теоретично представляються найбільш перспективними для ОЕС інтелектуального типа 

різного призначення [1,3]. 

На основі проведеного аналізу літератури і матеріалів фахівців, пропонується одна з доріг 

побудови перспективних ОЕС, що і є метою даної статті. 

Виклад основного матеріалу. У останніх час знайдені рішення і розроблені алгоритми, 
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засновані на порівнянні відомих розподілів безлічі ознак в багатовимірному просторі з 

розподілом, відповідним змінам ознак в реальній системі. 

Обробка ознак в системах розпізнавання найчастіше ведеться трьома способами: відбором 

найбільш інформативних ознак (відбором підмножин), утворенням стосунків окремих ознак 

(стосунків окремих компонент вектора ознак) і утворенням лінійних комбінацій окремих 

ознак. Всі ці способи досить прості для практичної реалізації.  

Із-за необхідності обробляти в реальному масштабі часу великого об'єму 

“гипеперспектрального” зображення, що часто виникає на практиці, використання цифрових 

ЕОМ не завжди виявляється досить ефективним [3]. 

Для обробки зображення і рішення задачі виявлення оптичних образів, в сучасних ОЕС 

необхідно створювати банк даних образів (сукупність сигналів, сигнатур), які містить лише 

обмежене число відмітних ознак. Вибір ознак, що найістотніше відрізняють даний клас 

образів (об'єктів, зображень, сигналів), є найважливішим завданням при розробці ОЕС. 

Тому при розробці нових і вдосконаленні існуючих ОЕС дуже поважно відібрати 

мінімальне число таких ознак, що забезпечують задані показники якості роботи ОЕС, але 

що не ускладнюють їх конструкцію і що тим самим не знижують надійність роботи систем 

і що здорожують їх виробництво і експлуатацію. Найбільш часто використовуваними 

групами ознак є: 

- геометричні, виділення і обробка яких залежить перш за все від просторового дозволу 

ОЕС; 

- спектральні, виділення і обробка яких залежить від спектральної роздільної здатності ОЕС 

(поглинальна, випромінювальна і відбивна здібності); 

- енергетичні, такі, що характеризуються зазвичай відношенням сигнал/шум; 

- динамічні, використовуючі інформацію про зміну координат об'єкту, про швидкість його 

переміщення і ін. 

У кожному конкретному випадку виявлення, розпізнавання і класифікація тих або інших 

об'єктів доцільно використовувати обмежені сукупності стійких ознак, аби не ускладнювати 

конструкцію ОЕС. 

Найбільш частіше в літературі розглядається інформація, яка використовує сукупність 

геометрооптических і динамічних ознак об'єктів (просторова і просторово-часова фільтрація 

сигналів на тлі перешкод). Як первинні ознаки використовуються параметри двовимірного 

зображення – координати в площині зображень, розміри зображення, форма зображення, 

геометричні моменти, і так далі, і одна часова ознака (швидкість руху зображення або 

тривалість сигналу).  

Просторовий дозвіл ОЕС визначається параметрами і характеристиками оптичної 

системи, від яких залежить якість створюваного нею зображення, а також параметрами 

приймача випромінювання і вибраним алгоритмом освіти і обробки сигналу, що знімається з 

приймача. 

Спектральні оптичні ознаки об'єктів і сигналів використовуються в більшості випадків доки 

обмежено. Зараз використовується простий підхід – режекторна (смугова або односмугова) або 

спектральна оптична фільтрація. Спектральна оптична фільтрація зазвичай складається з 

вибору такого робочого діапазону оптичного спектру,  для якого відношення сигналу від 

спостережуваного випромінювача  до сигналу від перешкоди на виході приймача є 

найбільшим [1]. Вибором спектральної характеристики оптичного фільтру )(ф  і кордонів 

його пропускання 21...  зазвичай прагнуть максимізувати корисний сигнал на виході 

приймача випромінювання 
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Тут )(cM  і )(пM  - спектральна щільність випромінювання джерела корисного сигналу і 

перешкоди відповідно; )(с  і )(0   - спектральні коефіцієнти пропускання середовища 

поширення і оптичної системи; )(s  - спектральна чутливість приймача випромінювання. 

При оптимальному виборі )(ф  і 21...  відношення пc UU /  буде максимальним. Практично 

навіть при відомих )(cM , )(пM , )(с , )(0  , що далеко не завжди має місце, важко досягти 

такого оптимуму, оскільки технологічно складно або навіть неможливо виготовити фільтр з 

потрібною )(ф . Крім того, вигляд цих функцій може помітно мінятися в процесі роботи 

оптико-електронної системи. 

Для досягнення [4] максимального перевищення сигналу від випромінювача із 

спектральною характеристикою )(cM  над сигналом від випромінювача (перешкоди) із 

спектром )(пM  доцільно застосувати погоджений фільтр з характеристикою вигляду  

 

)(

)()(

)()(

)(

maxmax

max










с

пс

пс

с
ф

М

ММ

ММ

М 


 ,                                        (1) 

 

де max  - довжина хвилі, при якій відношення монохроматичних сигналів )(cM  і )(пM  

максимально. 

Вживання оптичного фільтру з характеристикою вигляду (1) дозволяє підвищити контраст 

між корисним сигналом і перешкодою на декілька десятків відсотків в порівнянні з 

відсікаючим двостороннім фільтром. Проте виготовити фільтр з розрахованою по формулі 

(1) характеристикою досить складний. 

Одним з перспективних напрямів, є вживання методу балансної спектральної фільтрації [6]. 

Даний метод може бути використаний для декількох спектральних каналів, причому сигнали, 

що знімаються з виходів цих каналів, не обов'язково мають бути рівні між собою. Поважно 

встановити досить певне співвідношення між цими сигналами, властиве випромінюванню 

об'єкту, що виявляється або відстежуваного, і відмінне від співвідношення, властивого 

випромінюванню можливих перешкод. Окрім цього, збільшення числа спектральних каналів у 

складі ОЕС, може помітно підвищити “інтелектуальність” цих систем і комплексів, в які вони 

входять, тобто поліпшити їх показники якості. Проте при реалізації схем балансної фільтрації 

використовуються растри, що забезпечують спектральну фільтрацію спостережуваного об'єкту 

на тлі перешкод [2]. Такий растр «набирається» з елементів, одні з яких пропускають в одній 

області спектру (у діапазоні довжин хвиль 21... ), а інші в іншій ( 43... ). Якщо спектральне 

пропускання растру в цих областях підібрати так, щоб сигнали від перешкоди на виході 

приймача в обох областях спектру були рівні, то глибина модуляції сигналу від перешкоди 

буде близька нулю. У теж час [3] для об'єкту, спектр випромінювання якого відрізняється від 

спектру випромінювання перешкоди, сигнали в областях 21...  і 43... , тобто при проходженні 

потоку від об'єкту через різні вічка растру, будуть різні і глибина модуляції корисного сигналу 

буде помітна відрізняться від нуля. Проте, складність у виготовленні самих растрів, наявність 

механічних частин, труднощі в забезпеченні перебудови по діапазонах в реальному масштабі 

часу обмежують їх вживання на практиці.  

Однією з можливих доріг вдосконалення методу балансної спектральної фільтрації є 

розробка динамічної перебудови діапазону на основі акустооптичного фільтру. 

Акустооптичні методи спектрального аналізу засновані на використанні як дисперсійний 

елемент динамічних дифракційних грат, створюваною ультразвуковою хвилею, що біжить. 

Динамічний характер дисперсійного елементу в цьому випадку, визначає основні 

достоїнства акустооптичних пристроїв спектрального аналізу випромінювання, в порівнянні 

з растрами. 



 

 
  

 112 

Для ефективної роботи оптико-електронної системи із застосуванням растрів, при 

спектральних характеристиках перешкод, що постійно змінюються, необхідно здійснювати 

автоматичне балансування растру, що передбачає введення в схему додаткового фільтру 

балансування, що спричиняє за собою ускладнення конструкції системи і роботи самої 

схеми. 

Акустооптичні методи спектральної селекції передбачають використання перебудовуваних 

акустооптичних фільтрів, які володіють можливістю власної перебудови у всьому оптичному 

діапазоні, що дозволить істотно підвищити динамічні можливості методів спектральної 

фільтрації в оптико-електронних системах. Таким чином, структурна схема оптико-електронних 

систем з врахуванням вказаних недоліків представлена на рис. 1. 

Особливістю розробленої системи, є зміна ознак грунту і фону, на якому спостерігається 

об'єкт, зміна умов прийому сигналів від об'єктів, виникнення додаткових перешкод, і 

нарешті, зміна параметрів і характеристик самої системи розпізнавання (ОЕС) – ось ті 

чинники, які раніше інших роблять доцільним вибір і формування таких первинних і 

вторинних ознак сигналу, які, будуть найбільш стійкі до вказаних змін.  

При цьому, спектральні відбивні і випромінювальні здібності більшості об'єктів 

природного або штучного походження (цілей, перешкод, фонів) описуються одинмодальною 

функцією розподілу вірогідності [4]. Це помітно спрощує процес навчання класифікатора 

системи розпізнавання по цих ознаках, тобто спектральні оптичні ознаки можуть виявитися 

переважно геометрооптических. 

Проведені дослідження показали, що однією з досить стійких і інформативних ознак багатьох 

об'єктів є колір. Спектральний дозвіл ОЕС залежить від кількості робочих спектральних 

діапазонів або “спектральних вікон” системи, в яких збираються дані про поле, що 

переглядається. Дуже важливим є питання про кількість таких вікон, необхідну для надійного 

розпізнавання. Це пояснюється тим, що при збільшенні числа спектральних діапазонів необхідна 

оцінка безлічі статистик усе більш високої розмірності по обмеженому фіксованому числу 

спектральних вибірок. При цьому помітно ускладнюється система обробки даних в реальній 

системі, наприклад, невиправдано збільшується машинний час, необхідний для проведення 

складних обчислень. Таким чином, існує оптимальне число спектральних ознак [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурна схема оптико-електронного тракту 
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розпізнавання. Це пояснюється тим, що при збільшенні числа спектральних діапазонів необхідна 

оцінка безлічі статистик усе більш високої розмірності по обмеженому фіксованому числу 

спектральних вибірок. При цьому помітно ускладнюється система обробки даних в реальній 

системі, наприклад, невиправдано збільшується машинний час, необхідний для проведення 

складних обчислень. Таким чином, існує оптимальне число спектральних ознак [3]. 

Висновки. Таким чином, використання оптико-електронних систем, а також з 

використанням методів спектральної фільтрації за наявності нових обчислювальних засобів з 

великою швидкістю обробки багатовимірної інформації, що отримується від цих систем, 

дозволяє в реальному масштабі часу дозволяє вирішувати завдання виявлення, 

розпізнавання, класифікації і ідентифікації самих різних об'єктів. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ  

 
1. До друку у збірнику наукових праць ПВНЗ «Університет новітніх технологій» приймаються лише 

наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу і бути завізована власноручно підписом 
автора. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 

Разом з текстом статті і електронним носієм із записаним текстом до редколегії надаються: 

 рецензія на статтю; 

 витяг з протоколу засідання кафедри чи лабораторії або наукового підрозділу, що рекомендує 
статтю до друку; 

 довідка про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, 
місце роботи, посада, номери телефонів). 

3. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та позначення повинні 
відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві подробиці при переказі раніше 
опублікованих відомостей – замість цього подаються посилання на літературні джерела. Одиниці вимірювання 
слід подавати лише за міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні  
згідно з вимогами чинних державних стандартів. 

4. До рукопису додається анотація трьома мовами (українська, російська, англійська), в якій має бути 
чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 6–8 рядків), а також 
ключові слова (трьома мовами). 

5. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних 
матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок.  

6. Текстові матеріали готуються та друкуються на аркушах білого односортного паперу з 
використанням комп'ютерних текстових редакторів МS Word для Windows 98/2000/XP (формат А4), для набору 
формул використовують вбудовані редактори рівнянь, табличні матеріали можуть готуватись з використанням 
електронних таблиць (МS Еxcel). При цьому має застосовуватись шрифт Times New Roman. 

7. Матеріали набирають та розміщують у послідовності: УДК – 11 пунктів, курсив (УДК повинно бути 
обов’язково). Розміщують зліва на сторінці; автори – 12 пунктів, напівжирний курсив. Розміщують зліва на 
сторінці; НАЗВА СТАТТІ – прописні літери, 12 пунктів, напівжирний. Розміщують посередині сторінки;  
анотація – 12 пунктів, курсив; основний текст – 12 пунктів, звичайний; ЛІТЕРАТУРА – 11 пунктів, 
напівжирний 

8. Текст, формули, таблиці, рисунки, діаграми, схеми розміщуються на сторінці в одній колонці. 
Відступ першого рядка абзацу – 5 мм, інтервал між рядками – одинарний. . Інтервали між елементами матеріалу 
такі: УДК – автори – 2;  автори – назва статті – 2;  назва статті – анотація – 2;  анотація – основний текст – 1; 
основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1; назва таблиці – її верхній край 
(нижній край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви) – 1; нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – 
основний текст – 1; основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1; ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1. 

Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери. Слова Рис., Табл., Діаграма, Схема та їхні 
номери набираються напівжирним шрифтом шрифтом, 11 пунктів, їхні назви – напівжирним шрифтом, 11 
пунктів, назви та номери таблиць розміщуються над таблицями, а рисунків, діаграм, схем – під ними. Відривати 
назви від зазначених елементів забороняється. 

Від рисунка до підпису і від підпису до наступного тексту потрібно відступити один інтервал. 
Посилання в тексті на таблиці даються у скороченому вигляді звичайним шрифтом: «табл. 1». 

Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною 
таблиці справа надписують: «Продовження табл. 1» або «Закінчення табл. 1». 

9. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути 
розташовані в тексті в таблиці МS Word. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих 
дужках, не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по центру. Між ними та текстом 
витримується інтервал в один рядок. 

Вводяться вони в графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та 
позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямим шрифтом. 

10. Список використаної літератури (в алфавітному порядку) складається за ГОСТ 7.1–84. Зокрема, 
вказуються: порядковий номер джерела у списку, прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва роботи, на яку 
посилаються, в якому журналі чи збірнику (повна назва) вона надрукована, рік видання, номер журналу або 
випуск збірника, сторінки (від - до), на яких її там вміщено; при посиланнях на монографії, на збірники в 
цілому, підручники, довідники, вказуються місце (місто) видання та назва видавництва, рік видання, а також 
загальна кількість сторінок у книзі. Всі бібліографічні описи джерел подаються мовою оригіналу.  
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