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Згадуємо Головного редактора  

Клима Івановича Чурюмова 

 

 

Коли Климу Чурюмову було 

чотири роки він разом із мамою 

запізнився на потяг, яким вивозили 

людей із обстрілюваного німцями 

Києва. Усі хто їхав у ньому загинули. 

Тоді Климу Чурюмову вперше 

пощастило – він вижив, і через 28 

років відкрив комету, дослідження 

якої може врятувати людство. 

Народився Клим Чурюмов у 

Миколаєві, а згодом родині вченого 

прийшлося переїхати в Коростень, 

що на Житомирщині. Там вони 

ховаючись в окопах, пережили 

перше бомбардування.  

Дитинство науковця припало на 

воєнний час. Батько астронома Іван 

Чурюмов  був кадровим офіцером 

радянської армії, під час Другої 

світової виконував обов’язки 

комісара батальйону. Він загинув у 

бою в травні 1942 р. в сумнозвісному Харківському котлі. Мати науковця 

Антоніна Чурюмова була поетесою, організовувала жіночий рух, влучно 

стріляла та добре скакала на коні. Материна небайдужість до літератури напряму 

вплинула на астронома – його назвали на честь головного героя популярного у 

30-ті роки роману Максима Горького «Життя Клима Самгіна». 

Згодом Чурюмови переїхали до Києва, звідки їх евакуювали до нинішньої 

Волгоградської області Росії, у Михайлівку. Там майбутній науковець вперше 

пішов до школи. Після війни родина знову переїхала до Києва: 11-а чоловіча 

школа на Ярославовому Валу, а після сьомого класу вступив до Київського 

залізничного технікуму. 

Вищу освіту він здобув в Університеті ім. Тараса Шевченка, навчався за 

спеціальністю «Фізика-астрономія». Саме цей ВНЗ восени 1969 року відправив 

Клима Чурюмова  у славнозвісну експедицію до Казахстану разом із аспіранткою 
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Світланою Герасименко. Лише там вони спостерігали і усвідомили, що першими 

побачили слабке світло від нікому невідомої тоді комети. 

Минуло 35 років – і до ядра комети Чурюмова-Герасименко запустили 

космічний апарат «Розетта». Його частина (космічний модуль Philae) 12 

листопада 2014 року здійснила першу в історії посадку на ядро комети. За цією 

унікальною подією у прямому ефірі слідкував весь світ. 

Вперше детально вивчена будова ядра комети та властивості його речовини. 

Для науки це важливо, адже комети, як відомо – це по суті величезні брили льоду, 

завдяки яким на планеті колись з’явилося життя. Ці небесні тіла  є носіями 

надзвичайно цінної інформації про утворення Сонячної системи. 

До слова, серед досягнень астронома є ще одна комета. Він відкрив її у 1986 

р. разом із вченим Валентином Салодовніковим. Однак досліджувати це небесне 

тіло була змога лише в 1986-1987 роках. Наступного разу воно наблизиться до 

Землі через 35 тисяч років.  

У юні роки науковець складав вірші, а у старшому віці видав кілька збірок 

поезії для дітей. У грудні 2013-го під час Революції Гідності він написав Гімн 

українського Євромайдану. 

Приємно усвідомлювати, що на протязі багатьох років нам пощастило 

працювати з талановитим вченим і доброю людиною Климом Івановичем  

Чурюмовим: в 60-ті роки на Київському заводі «Арсенал» ми в одному відділі 

разом розробляли і досліджували астрономічні і геодезичні прилади та 

розраховували принципи і методи посадки космічних апаратів на найближчі 

планети, а з 2012 р. були членами однієї Вченої ради при Національному 

авіаційному університеті з наукової спеціальності «Дистанційні аерокосмічні 

дослідження». 

Доктор фізико-математичних наук, професор, член кореспондент НАН 

України, головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії КНУ ім. 

Т. Шевченка успішно започаткував з 2016 р. нову справу – роботу Головного 

редактора нашого збірника. В жовтні 2016 р. його не стало. 

 

 

Колеги і однодумці з університету новітніх технологій: 

ректор, д.т.н., проф. Боровий В.О. 

проректор, д.т.н., проф. Бурачек В.Г. 
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UDC 664.3.032.1:665.3 

 

 

Sukhenko J.G., Mushtruk M.M. 

 

 

RECYCLING GUARANTEE ECOLOGICAL PRODUCTION 

 

 

Today, for the UMP and Ukraine, countries in particular it is time to develop their own capacity 

for the production of biodiesel from renewable raw materials.  

Studied the technology of biodiesel production from recycled materials processing plants with a 

high content of free fatty acids. 
Key words: esterification, transesterification, biodiesel, methyl ester, fat. 

 

Introduction. Increased requirements for toxic emissions of engines of automobiles, 

agricultural machinery and other power plants, the exhaustion of natural energy resources forced 

scientists and manufacturers to pay special attention to the use of an alternative fuel for diesel engines. 

Unlike traditional fuels based on petroleum hydrocarbon biofuels compare favorably with those of 

low-cost, environmentally sound, resource-saving technologies and produce comparable with 

conventional fuels on performance indicators. Today, for the UMP and Ukraine, countries in 

particular it is time to develop their own capacity for the production of biodiesel from renewable raw 

materials [1, 2]. The esterification process and technical of transesterification animal or vegetable oil 

fatty acid reacted with methyl (ethyl) alcohol in the presence of a catalyst (acid or alkali), resulting 

in formation of esters, and glycerin phase [3, 8].  

The purpose of research. Establishing the possibility of obtaining biofuels from waste fat 

containing poultry processing enterprises with high acidity. 

To achieve this goal the following tasks: the study of the chemical composition of the fat-

containing waste produced during butchering carcasses; extracting fat from the object of study; 

hydrogenation of the extracted fat; investigate the possibility of producing biofuels process of 

transesterification of fats. 

Materials and methods. In studies using chicken fat technical (CTF) which was preheated to 

75-80 °C and kept at this temperature for one hour with constant stirring to remove moisture, and 

then filtered to separate insoluble. 

The authors of [3] assume that the level of free fatty acids (FFA) in raw materials should be 

lowered to 1% of an alkaline catalyst before use to perform pereesterifikatsii fat. Therefore, the first 

step in the research was preconditioning CTF. The fat that was used had an acid number (CN) of 5-

45 mg KOH/g. Since fat CN was more than 2 mg KOH/g, therefore it was necessary to feed this 

esterification. 

Determination of water, proteins, lipids, minerals (ash) was performed by standard methods 

according to GOST 7636-85 [3, 5]. CN (number FFA) were determined by the method of GOST 

52110 [6]. The amount of synthesized fatty acid methyl esters, biofuels density and sulfur content 

was determined in accordance with DSTU 6081: 2009 and EN 14214: 2003 [7]. 

For rendering the fat comprising fat blend was milled, water was added thereto in a ratio of 

substrate / water 2: 1. The mixture was heated to 75-80 °C temperature and infuse for 40 minutes. 

Separation of fat from the aqueous protein was performed by centrifugation at part rotor speed 

of the centrifuge of 3000 revolutions / min and for 20 minutes.  

The nature of the curve indicates that as the elevation of temperature from 55 to 80 ° C oil yield 

increases by 28%. When temperatures rise to 100 °C it decreases. The reason for this is, presumably, 

the formation of lipid-protein complexes at excessive temperature rise. Thus, the optimal level of 

rendering the temperature 80 °C. At this temperature, the processes are intensified heat denaturation 

of proteins is disrupted cell structure that provides an increase in fat to 83% yield. 
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Esterification. CTF pretreatment methanol was used and tested as catalyst sulfuric (H2SO4), 

hydrochloric acid (HCl) and nitric (HNO3) acid [1, 5, 8]. FFA esterification was performed at different 

molar ratios alcohol / fat concentrations of acid catalysts and reaction. Experiments were performed 

by heating the reaction mixture to 60 °C in a laboratory setting (Fig. 1.) 

Transesterification. In the reaction the molar ratio of alcohol/fat was 6: 1, the amount of catalyst 

taken KOH 1 % by weight of the starting fat. Also, the excess catalyst was taken into account for the 

neutralization of free fatty acids residue, which was calculated using the formula: % FFA × 0,64 + 

1,7% for the KOH, or by the formula:% FFA × 0,78 + 2,0% for NaOH [4, 9]. Transesterification 

process conducted on the same laboratory setup (Fig. 2). The reaction was performed at 25 and 60 ° 

C, and the reaction time is in the range 1 ... 4 hour. After transesterification glycerol layer was 

separated, and the resulting methyl ester was washed with warm water, filtered and dried. 

Preparations of samples were tested in a specialized laboratory. 

 

 
Fig. 1. Scheme laboratory cavitations’ plant for biodiesel production: 

1 - reactor; 2 - valve; 3 -Pump; 4 - valve; 5 - cavitator transparent body; 

6 - diaphragm; 7 - tap. 

 

Results. In [2, 3] proposed to reduce the high levels of free fatty acids in raw materials due to 

hold two or three successive stages of esterification. Increasing their amount decreases yield because 

of esters and ethers fat solubility in methanol [7]. Therefore, an attempt was made to get the proper 

level of free fatty acids in the first stage, to ensure a high yield of ester and reduce the duration of the 

synthesis of biodiesel. 

Esterification with sulfuric acid. The concentrated sulfuric acid was chosen as a reference 

catalyst. The reaction of esterification was performed at different molar ratios alcohol/CTF (10: 1, 

15: 1, 20: 1, 25: 1, 30: 1) and amounts of H2SO4 catalyst (3%, 6%, 15%, 20%, 35%), depending on 

the level of free fatty acids, for one hour at 60 °C. Initial experiments were performed with 3% and 

6% of the catalyst at different molar ratios of methanol/fat. FFA level was reduced to 11.25% with 

6% H2SO4 and the molar ratio methanol / fat 30:1. It became apparent that the need to increase the 

amount of H2SO4 and methanol. Following esterification conditions were as follows: the molar ratio 

methanol / fat 20: 1 and 30: 1, the amount of H2SO4 - 15%, 20% and 35%. The time and the reaction 

temperature did not change. FFA levels decreased with increasing amounts of methanol and H2SO4 

from the previous reaction. For example, decreased FFA levels to 6.26%, 2.27% and 1.20% with 

respectively 15%, 20% or 35% H2SO4 in methanol with a molar ratio of fat to 20: 1. For example, the 

main purpose of highly acidic esterification of fats is to reduce the FFA level of about 1%. When 

using the ratio of methanol / fat 30: 1 FFA level dropped to 4.92%, 1.40% and 1.04% with 15%, 20% 

and 35% H2SO4, respectively. 

Esterification with hydrochloric acid. Experiments were repeated with 6%, 15% and 20% HCl 

and methanol at a molar ratio of fat to 20: 1 and 30: 1. Use 6% HCl was not effective. FFA level was 

reduced to 12.99% and 12.46% by using methanol in a ratio of 20: 1 and 30: 1, respectively. When 
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the amount of HCl was increased to 15% and 20% FFA level decreased respectively to 5.26% and 

2.83% by using methanol in a ratio of fat to 20: 1. When using the ratio of methanol / fat 30: 1 FFA 

level was reduced to 3.89% and 1.67% respectively in the case of 15% and 20% HCl. FFA level was 

lowered to 1% when using 20% HCl, the molar ratio methanol / fat 30: 1 and increasing the reaction 

time to 90 minutes. Kinetics of esterification with sulfuric and hydrochloric acids were very similar. 

Esterification with nitric acid. HNO3 Nitric acid is poorly soluble in methanol. Therefore, it 

must be heated to 45 °C to obtain a mixture of alcohol-acid reagent. Use 6% HNO3 was not effective. 

FFA level was reduced to 12.78% and 12.32% when using methanol to fat ratio of 20: 1 and 30: 1, 

respectively. When the amount of HNO3 was increased to 15% FFA level was reduced to 11.97% by 

using methanol in a ratio of fat to 30: 1. Therefore, the study of esterification CTF using HNO3 were 

canceled as the hopeless. 

Thus, the concentrated sulfuric acid catalysis gave the best results. Given that the main aim was 

to reduce the level of esterification of free fatty acids CTF to 1%, experimenting with its use 

continued. Addition of 35% concentrated sulfuric acid to the fat mass showed a total conversion of 

FFA, but the loss of raw material were  after esterification. Therefore, the catalyst should be used as 

20% sulfuric acid by increasing the molar ratio methanol / fat to 40:1, which reduces the amount of 

free fatty acids to below 1%. 

Influence of time on a reduction of FFA levels. The studies were conducted at 60 ° C when 

applying the reaction durations three - 60, 70 and 80 min. FFA levels were, respectively, 0.93%, 

0.80% and 0.67% after the reaction for 60, 70 and 80 minutes with 20% H2SO4 and the molar ratio 

methanol / fat 40: 1. Thus FFA level was less than 1% in all experiments. Esterification with 20% 

H2SO4 catalyst with a molar ratio methanol / fat 40:1 for 80 minutes at a temperature of 60 °C allows 

to stably reduce the amount of free fatty acids to less than 1%, which guarantees the high yield of 

biodiesel after transesterification. 

Characteristics of fuel after transesterification. After esterification of free fatty acids in the fat 

level was 0.67%, which is sufficient for the reaction transesterification fat with methanol in the 

presence of alkaline catalysts. It was investigated the influence of catalyst type, reagents and reaction 

temperature on the properties of biodiesel. 

Yield biofuel increased with increasing reaction temperature from 25 to 60 °C, but did not 

change significantly with increasing duration of the reaction. Minimum biodiesel yield was 71.3% 

(four hours of reaction at 25 °C with the catalyst NaOH), and the maximum - 88.5 % (after 60 minutes 

of reaction at 60 °C with a catalyst KOH.). 

Typically, biodiesel density decreases with increasing reaction time and temperature. Obviously 

(Table 1), there is no substantial difference between the density of the fuel after transesterification 

carried out with potassium and sodium methylate and KOMe compared with NaOMe KOH and 

NaOH. Oil viscosity decreases with increasing reaction time and temperature, but there is a significant 

difference between the viscosity and using KOMe as compared with NaOMe KOH and NaOH. 

The content of residual methanol in the fuel varies from 0.01% to 0.20%. 

This indicates that the methanol content in the biomass is almost independent of the parameters 

transesterification  reaction. 

Flash point in closed crucible and is in the range 170-173 °C. fat CN after esterification was 

0.67 mg KOH/g, and after transesterification fuel QP reduced to 0,22-0,3 mg KOH/g. The heat of 

combustion of the fuel close to 40 MJ / kg and is somewhat lower than petroleum diesel. The extent 

of corrosion of the copper plate is quite low, indicating a low fuel level of aggressiveness with respect 

to the diesel engine parts. 

Conclusions 

1. Sulfuric acid - the most effective catalyst for reducing the level of FFA esterification with 

chicken fat. 

2. Reducing the level of FFA esterification with chicken fat essentially depends on the molar 

ratio methanol / fat, the amount and type of acid catalyst and duration of reaction. 
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3. Some FFA chicken fat (15-27%) can be reduced to 1% when using 20% H2SO4 by weight of 

fat and a molar ratio of methanol to fat ratio of 40:1 in the reaction at a temperature of 60 °C for 80 

min. 

4. The biofuel viscosity decreases with increasing reaction temperature. 

 

REFERENCES 

 

1. Mushtruk M.M., Sukhenko V.Y., Sukhenko Y.G. Biodiesel production and properties. 

[Monograph] / Ed. by Doc. of Tech. Sc. V.Y. Sukhenko. – К.  ЦП «КОМПРИНТ», 2016. –

252 p. 

2. Муштрук, М. М. Обґрунтування характеристик обладнання для виробництва рідкого 

біопалива з технічних тваринних жирів: автореф. дис. ... к-та техн. наук: 05.18.12 

Муштрук Михайло Михайлович; НУХТ.- К., 2014. - 25 с. 

3. Муштрук М.М. Каталітичні системи для виробництва рідкого біопалива з рослинних і 

тваринних жирів [Текст] / М.М. Муштрук, Ю.Г. Сухенко // Сб. научных трудов SWorld. 

Вып. 2(39). Т. 5. – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 9 – 13.  

4. ГОСТ 52368-2005. Топливо дизельное EVRO. Технические условия. – 40 с. 

5. Bezzybov L.P. Химия жиров. Методи контроля лабораторного производства – М.: 1956. 

– 225 с. 

6. ГОСТ 52110-2003. Жиры животные. Методы определения кислотного числа. 

7. Муштрук М.М. Дизельне біопаливо з вторинної сировини [Текст] / М.М. Муштрук, Ю.Г. 

Сухенко // Сб. научных трудов SWorld. Вып. 3(40). Т. 2. – Иваново: Научный мир, 2015. – 

С. 44-48 

8. Деклараційний патент 14612 UA, МПК С01L1/00 (2006/01). Спосіб приготування рідкого 

пального [Текст] / Лукач Ю.Ю., Доброногов В.Г., Булгаков Б.Б., Булгаков О.Б., 

Бондаренко В.М.; заявник МНТЦ "ІНТРЕК". - № UA 94107112; заявл. 03.10.94; опубл. 

20.01.97, Бюл. №1, 1997р. 

9. Сухенко Ю.Г. Biodiesel production based on waste cooking oil [Текст] / Ю.Г. Сухенко, М.М. 

Муштрук // Сб. научных трудов SWorld. Вып. 2(39). Т. 5. – Иваново: Научный мир, 

2015. – С. 21– 28.  

 

Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М. 

ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ ЗАПОРУКА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  

Досліджено технологію виробництва дизельного біопалива з вторинної сировини 

переробних підприємств зі значним вмістом вільних жирних кислот.  

Ключові слова: естерифікації, переестерифікації, біодизель, метиловий ефір, жир. 

 

Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М. 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЗАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Исследовано технологию производства дизельного биотоплива из вторичного сырья 

перерабатывающих предприятий со значительным содержанием свободных жирных кислот. 

Ключевые слова: этерификации, переэстерификации, биодизель, метиловый эфир, жир. 

 

Рецензент: д.т.н. Сухенко В.Ю., НУБіП 
  

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9417133273806420411&btnI=1&hl=ru&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9417133273806420411&btnI=1&hl=ru&authuser=1


 

 
  

 

11 

УДК 621.793 

 

 

Мєдвєдєва Н.А. 

 

 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ТЕРТЯ  

 

 

У статті наведено структуровані дані про сучасний стан діючих в Україні 

нормативних документів, які стосуються процесів та методів контролю якості покриттів 

й поверхонь деталей машинобудування, що працюють в умовах тертя. Проведено аналіз 

нормативних документів щодо визначення та оцінювання міцності зчеплення покриття, його 

товщини, твердості покриття й металів, триботехнічних випробувань, пористості і 

щільності покриттів й поверхонь та шорсткості поверхні деталей. Розроблено рекомендації 

щодо удосконалення нормативних документів для оцінки якості покриттів й поверхонь 

деталей тертя. 

Ключові слова: нормативні документи, машинобудування, якість, стандарт. 

 

Вступ. Якість виробу в умовах конкуренції є головним стимулом його придбання та 

являється одним з факторів його конкурентоспроможності. Конкурентоспроможна 

машинобудівна галузь є запорукою ефективної економіки будь-якої держави. Саме 

машинобудівний комплекс забезпечує технічну озброєність, механізацію, автоматизацію 

виробництва, а тому і значною мірою впливає на промисловий потенціал країни, її 

конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. Машинобудівний комплекс України охоплює 

понад 20 спеціалізованих галузей, тобто практично всі, та постачає всім галузям економіки 

машини, обладнання та інструменти, займається виробництвом різноманітних технічних, 

побутових приладів, предметів споживання тощо. 

Серед основних проблем підприємств машинобудівного комплексу України можна 

назвати наступні: застарілі основні виробничі фонди; брак обігових коштів у підприємств; 

низький рівень інноваційної активності українських підприємств; відсутність в Україні низки 

високотехнологічних галузей; недостатня кількість кваліфікованих робітників; низька 

конкурентоспроможність багатьох видів продукції вітчизняних підприємств [1]. 

Поряд з внутрішніми проблемами, підвищення конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування України також стримується низкою зовнішніх чинників: неконтрольованим 

зростанням цін на комплектуючі матеріали, енергоресурси тощо; високим рівнем державної 

заборгованості; відсталістю законодавчої та нормативної бази; відсутністю чітких 

національних пріоритетів розвитку машинобудівної галузі тощо [1].  

Значні обсяги машинобудівної продукції виробляють та контролюють її якість за 

нормативними документами (НД), запровадженими ще за часів СРСР, що практично 

унеможливлює їхній експорт до розвинених країн світу через невідповідність значної 

кількості діючих технічних регламентів стандартам, прийнятим у ЄС та інших країнах світу.  

Метою статті є аналіз нормативної бази і результатів гармонізації нормативних 

документів з міжнародними і європейськими у галузі машинобудування, зокрема, стандартів 

щодо методів оцінки якості поверхонь деталей тертя. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні згідно з положеннями [2, 3] триває 

гармонізація національного законодавства України із законодавством Європейського Союзу, 

зокрема, гармонізація національних нормативних документів з відповідними міжнародними 

НД. 

Розвиток міжнародного співробітництва об’єктивно зумовлює потребу в стандартизації 

та уніфікації національних стандартів, результатом чого повинно бути розроблення 
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міжнародних стандартів, у яких було б враховано сучасний науково-технічний рівень і 

світовий практичний досвід, що сприяло б усуненню технічних бар’єрів у співпраці різних 

держав. Варто зазначити, що стандарти, розроблені у 70—80 рр. минулого століття, є 

застарілими, оскільки не переглядались і до них не вносилися зміни, тому першочерговим 

завданням стандартизації є перегляд таких стандартів. 

Процес гармонізації українських національних стандартів із міжнародними і 

європейськими стає дедалі динамічнішим. Так, результатами роботи ISO є створені 

міжнародні стандарти, технічні звіти (ISO/TR), технічні угоди (ISO/TS), рекомендації (ISO/R), 

настанови (ISO/Guide). Крім того, відповідно до Програми перегляду чинних в Україні 

міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність 

до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ, приймають й перевіряють міждержавні 

стандарти як національні, актуальність яких підтверджена експертами технічних комітетів; 

скасовують неактуальні міждержавні стандарти й замінюють їх відповідними національними 

стандартами, гармонізованими з міжнародними та європейськими. 

Прийняті стандарти повинні бути ідентичними із європейськими, тобто їхні положення 

повинні бути прийняті без змін. Тому прискорення темпів гармонізації національної 

нормативної бази України зі стандартами ЄС зараз особливо актуальне і потребує державної 

підтримки.  

За даними Національного органу стандартизації на сьогодні скасовано чинність 

міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, зокрема, у 2015 році видано 

накази щодо скасування 15 773 ГОСТ (в тому числі ДСТУ ГОСТ, ідентичних ГОСТ до 1992 

року). За 2015 рік прийнято 3996 національних нормативних документів (стандартів та змін до 

стандартів), з яких 2970 – гармонізовані з міжнародними та європейськими. 

Для оцінювання сучасного стану нормативної бази щодо методів оцінювання якості та 

надійності машин й механізмів, які працюють в умовах тертя, було проведено аналіз чинних 

національних стандартів (ДСТУ), міждержавних стандартів (ГОСТ), галузевих стандартів 

(ГСТУ, СОУ) і гармонізованих стандартів. 

При оцінці якості зносостійких покриттів необхідно мати уявлення про їх основні 

властивості, таких як механічні, фізичні, захисні, втомні характеристики і т.д. Залежно від 

призначення, умов експлуатації, надійності й довговічності, використання деталей з 

покриттями визначаються показники та вимоги до їх якості [4].  

Одним з основних критеріїв, що дозволяють визначити область застосування і 

експлуатаційні характеристики покриття, є міцність зчеплення покриття з основою та міцність 

самого покриття. 

Для вимірювання міцності застосовують ряд методів випробувань, основними з яких є 

штифтовий метод, клейовий метод, випробування на вигин, випробування дряпанням, 

випробування видавлюванням. Аналіз нормативних документів щодо визначення та 

оцінювання міцності покриття, деталі наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Аналіз нормативних документів щодо визначення та оцінювання міцності 

покриття 

№ 

п/п 
Позначення НД Назва нормативного документа 

1 ДСТУ ISO 

2819:2009  

Покриви металеві на металевій основі. Електролітичні та хімічні 

покриви. Методи випробовування на адгезійну міцність 

2 ДСТУ 8601:2015  Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення 

характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного 

зсуву та кімнатної температури 

3 ДСТУ 2824-94  Розрахунки та випробування на міцність. Види і методи 

механічних випробувань. Терміни та визначення 

4 ДСТУ 2825-94  Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення 

основних понять 
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5 ДСТУ 3002-95   Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань на 

втому матеріалів високочастотним осьовим навантаженням 

6 ДСТУ 2308-93  Розрахунки та випробування на міцність. Метод визначення 

температурного коефіцієнта лінійного розширення композиційних 

матеріалів в трьох взаємоортогональних напрямках 

7 ДСТУ 2546-94  Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань на 

втому металевих матеріалів в умовах багатоциклового 

навантаження за кріогенних температур (4,2-77 К). загальні 

вимоги 

8 ДСТУ 4675:2006  Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення 

характеристик динамічної тріщиностійкості металів за 

нормального відриву за температури від мінус 196 °С до 400 °С 

9 ДСТУ 7068:2009  Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення 

характеристик динамічної тріщиностійкості металів за 

поздовжнього зсуву за температур від мінус 196°С до плюс 400°С 

10 ДСТУ 2434-94  Розрахунки та випробування на міцність. Метод визначення 

високотемпературної твердості вдавлюванням пірамідального та 

біциліндричного індентора 

11 ДСТУ 2442–94  Розрахунки та випробування на міцність. Механіка руйнування. 

Терміни та визначення 

12 ДСТУ 2464–94  Розрахунки та випробування на міцність. Методи визначення 

еквівалентних і допустимих напружень від статичного 

навантаження 

13 ДСТУ 2477–94  Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань 

матеріалів на термічну втому за неоднорідними тепловим і 

термонапруженим станами на зразках трубчастої та кільцевої 

форм 

14 ДСТУ 2528–94  Розрахунки та випробування на міцність. Метод випробування 

розтягуванням кільцевих зразків в умовах нагрівання 

15 ДСТУ 2550–94  Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних 

випробувань за складного напруженого стану в умовах 

короткочасного та тривалого навантаження 

16 ДСТУ 2576–94  Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних 

випробувань на тріщиностійкість під дією імпульсного 

навантаження 

17 ДСТУ 2637–94  Розрахунки та випробування на міцність. Методи прискорених 

випробувань на термоциклічну повзучість 

18 ДСТУ 2639-94 Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриття 

газотермічні. Метод визначення міцності зчеплення покриття з 

основою нормальним відривом в умовах температур до 1770 К 

19 ДСТУ 2374-94  Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. 

акустична емісія. терміни та визначення 

20 ДСТУ 2374–94  Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. 

Акустична емісія. Терміни та визначення 

21 ГОСТ 9.304-87 ЕСЗКС. Покрытия газотермические. Общие требования и методы 

контроля (дійсний до 01.01.2018) 

22 ГОСТ 9.302 - 88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические 

неорганические. методы контроля (дійсний до 01.01.2018) 

23 ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение (дійсний до 

01.01.2018) 

24 ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических 

испытаний металлов. Определение характеристик 
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трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом 

нагружении (дійсний до 01.01.2018) 

 

Контроль товщини покриттів здійснюють неруйнівними або руйнівними методами. 

Вимірювання проводять в декількох точках, в якості результату приймають середнє 

арифметичне хоча б трьох вимірів. В отворах, пазах, на внутрішніх сторонах деталей складної 

конфігурації товщину покриття не контролюють. Зовнішній вигляд деталей, які визначають 

товарний вигляд виробу, контролюють шляхом порівняння із зразками еталонами. Аналіз 

нормативних документів щодо оцінювання товщини покриттів наведено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Аналіз нормативних документів щодо оцінювання товщини покриттів 

№ 

п/п 
Позначення НД Назва нормативного документа 

1 ДСТУ ISO 

3882:2008  

Покриви металеві та інші неорганічні. Методи вимірювання 

товщини 

2 ДСТУ ISO 

2177:2009  

Покриви металеві. Вимірювання товщини покриву. 

Кулонометричний метод анодного розчинення 

3 ДСТУ ISO 

2064:2008  

Покриви металеві та оксидні. Вимірювання товщини покриву. 

Мікроскопічний метод 

4 ДСТУ ISO 

1463:2008  

Покриви металеві та оксидні. Вимірювання товщини покриву. 

Мікроскопічний метод (ISO 1463:2001, IDT) 

5 ДСТУ ISO 

4518:2008  

Покриви металеві. Вимірювання товщини покриву. 

Профілометричний метод (ISO 4518:1980, IDT) 

Метод вимірювання твердості є одним з видів механічних випробувань металу і 

ефективним засобом діагностики його структурно-механічного стану. Твердість покриття й 

металів можна здійснити за допомогою методів визначених у наступних нормативних 

документів (табл. 3). 

Таблиця 3 

Аналіз нормативних документів щодо оцінювання твердості покриття і металів 

№ 

п/п 
Позначення НД Назва нормативного документа 

1 ДСТУ ISO 6507-

1:2007  

Матеріали металеві. Визначення твердості за Вікерсом. Частина 1. 

Метод випробування 

2 ДСТУ ISO 6507-

4:2008   

Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 4. 

Таблиця значень твердості 

3 ДСТУ ISO 6508-

1:2013   

Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. 

Метод випробування (шкали A, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 

4 ДСТУ ISO 

18265:2010   

Металеві матеріали. Проведення значень твердості 

5 ДСТУ ISO 6506-

4:2008  

Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 4. 

Таблиця значень твердості 

6 ДСТУ ISO 6506-

1:2007  

Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінелем. Частина 1. 

Метод випробування 

7 ДСТУ EN ISO 

4498:2014  

Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення 

уявної твердості і мікротвердості 

8 ДСТУ ISO 

18265:2010  

Металеві матеріали. Проведення значень твердості 

9 ДСТУ ISO 9015-

1:2008 

Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. 

Частина 1. Випробування на твердість зварних з’єднань, 

виконаних дуговим зварюванням 
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10 ДСТУ ISO 9015-

2:2009 

Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. 

Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на 

мікротвердість 

 

Основною метою проведення досліджень зношування в виробничих або лабораторних 

умовах є кількісна оцінка вищевказаних характеристик зносу. Аналіз літературних джерел 

показав, що переважна кількість існуючих методів триботехнічних випробувань призначені 

для монолітних матеріалів. Випробування зразків зі зміцненими шарами і, особливо, з 

покриттями розглядаються без урахування їх специфічних особливостей. Визначення 

величини зносу відбувається за вимогами національних стандартів, вказаних у таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Аналіз нормативних документів щодо визначення величини зносу 

№ 

п/п 
Позначення НД Назва нормативного документа 

1 ДСТУ 2823–94 Зносостійкість виробів. Тертя, зношування та мащення. Терміни та 

визначення 

2 ДСТУ 3366-96 Покриття газотермічні зносостійкі. Триботехнічні методи 

випробувань. Загальні вимоги 

3 ДСТУ 7787:2015  

 

Забезпечення зносостійкості виробів. Метод випробовування 

матеріалів на зношування під час фретингу та фретинг-корозії 

4 ДСТУ EN 1152-

2001 

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. 

Кожухи карданних валів передачі потужності (ВПП). 

Випробування на знос і міцність 

5 ДСТУ EN ISO 

5674:2014 

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. 

Кожухи карданних валів передавання потужності. Випробування 

на міцність і знос та критерії приймання 

6 ГОСТ 23.201-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания 

материалов и покрытий на газообразное изнашивание с помощью 

центробежного ускорителя (дійсний до 01.01.2018) 

7 ГОСТ 23.204-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки 

истирающей способности поверхности при трении (дійсний до 

01.01.2018) 

8 ГОСТ 23.205-79 Обеспечение износостойкости изделий. Ускоренные ресурсные 

испытания с периодическим форсированием режима (дійсний до 

01.01.2018) 

9 ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний 

машиностроительных материалов на ударно-абразивное 

изнашивание (дійсний до 01.01.2018) 

10 ГОСТ 23.208-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания 

материалов на износостойкость при трении о нежестко 

закрепленные абразивные частицы (дійсний до 01.01.2018) 

11 ГОСТ 23.212-82 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний 

материалов на изнашивание при ударе в условиях низких 

температур (дійсний до 01.01.2018) 

12 ГОСТ 23.213-83 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки 

противозадирных свойств машиностроительных материалов 

(дійсний до 01.01.2018) 

13 ГОСТ 23.216-84  Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний 

материалов на трение и изнашивание при смазывании масло-

хладоновыми смесями (дійсний до 01.01.2018) 

14 ГОСТ 23.218-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения 



 

 
  

 

16 

энергоемкости при пластической деформации материалов (дійсний 

до 01.01.2018) 

15 ГОСТ 23.219-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний на 

износостойкость материалов и деталей при гидроэрозионном 

изнашивании дисперсными частицами (дійсний до 01.01.2018) 

16 ГОСТ 23.220-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки 

истирающей способности поверхностей восстановленных валов 

(дійсний до 01.01.2018) 

17 ГОСТ 23.224-86 Обеспечение износостойкости изделий. Методы оценки 

износостойкости восстановленных деталей (дійсний до 01.01.2018) 

18 ГОСТ 23.225-99 Обеспечение износостойкости изделий. Методы подтверждения 

износостойкости. Общие требования (дійсний до 01.01.2018) 

19 ГОСТ 23.301-78 Обеспечение износостойкости изделий. Приборы для измерения 

износа методом вырезанных лунок. Технические требования 

(дійсний до 01.01.2018) 

20 ГОСТ 27860-88 Детали трущихся сопряжений. Методы измерения износа (дійсний 

до 01.01.2018) 

21 ГОСТ 30479-97  

 

Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления 

предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень 

безопасности. Общие требования 

22 ГОСТ 30480-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы испытаний на 

износостойкость. Общие требования 

 

Пористість є важливою характеристикою, оскільки з нею пов’язані такі технічні 

властивості матеріалу, як міцність, теплопровідність, змащуваність тощо. Визначення 

пористості та щільності покриттів й поверхонь деталей проводять згідно вимог нормативних 

документів, зазначених у табл. 5. 

 

Таблиця 5 

Аналіз нормативних документів щодо визначення пористості та щільності 

покриттів й поверхонь деталей 

№ 

п/п 
Позначення НД Назва нормативного документа 

1 ДСТУ ISO 

2738:2009 

Матеріали проникні металеві спечені, крім твердих сплавів. Метод 

визначення щільності, вмісту мастила та відкритої поруватості 

2 ДСТУ EN ISO 

3369:2014 

Матеріали спечені непроникні та сплави тверді. Визначення 

щільності 

3 ДСТУ ISO 

2738:2009 

Матеріали проникні металеві спечені, крім твердих сплавів. Метод 

визначення щільності, вмісту мастила та відкритої поруватості 

4 ГОСТ 473.4-81 Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод 

определения кажущейся плотности и кажущейся пористости (дійсний 

до 01.01.2018) 

5 ГОСТ 9391-80 Обеспечение износостойкости изделий. Приборы для измерения 

износа методом вырезанных лунок. Технические требования (дійсний 

до 01.01.2018) 

 

Шорсткість поверхні — важливий показник у технічній характеристиці виробу та 

точності його виготовлення або відновлення, що впливає на експлуатаційні властивості 

деталей і вузлів машин — стійкість до зносу поверхонь тертя, витривалість, корозійну 

стійкість тощо. Аналіз нормативних документів щодо оцінювання шорсткості поверхні 

наведено у таблиці 6. 
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Таблиця 6 

Аналіз нормативних документів щодо оцінювання шорсткості поверхні 

№ 

п/п 
Позначення НД Назва нормативного документа 

1 ДСТУ ISO 

4287:2012 

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. 

Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри 

структури 

2 ДСТУ ISO 4288-

2001 

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. 

Профільний метод. Правила і процедури оцінення структури 

3 ДСТУ ISO 

12085-2001 

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. 

Профільний метод. Параметри структурних елементів 

4 ДСТУ 2409-94 Вимірювання параметрів шорсткості. Терміни та визначення 

5 ДСТУ 2413-94 Основні норми взаємозамінності. Шорсткість поверхні. Терміни та 

визначення 

6 ДСТУ 2413-94 Основні норми взаємозамінності. Шорсткість поверхні. Терміни та 

визначення 

7 ДСТУ ГОСТ 

28187:2009 

Основные нормы взаимозаменяемости. Отклонения формы и 

расположения поверхностей. Общие требования к методам 

измерений 

8 ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (дійсний 

до 01.01.2018) 

9 ДСТУ ISO 

11971:2016 

Сталеве і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні 

 

Велика кількість контрольованих показників якості деталей вузлів тертя вимагає 

виваженого та обґрунтованого підходу до вибору найбільш ефективних та економічних 

методів їх визначення. Більш широкого застосування отримали методи неруйнівного 

контролю (НК), але універсального методу, який би міг виявляти весь спектр існуючих 

показників, не існує. Кожний окремо взятий метод контролю вирішує обмежене коло завдань. 

Аналіз нормативних документів щодо методів неруйнівного контролю якості деталей машин 

та механізмів більш детально розглянуто в [5, 6, 7] та у статті, що пропонується, не проводився. 

Достовірність отриманих даних досягнуто за рахунок використання даних з офіційного 

веб-порталу [8]. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз існуючої нормативної документації показує, 

що процес гармонізації нормативних документів триває та вказує на необхідність його 

продовження у сфері машинобудування, зокрема, гармонізації НД щодо методів оцінки якості 

поверхонь деталей тертя. 

Згідно наведених результатів аналізу НД найбільш істотного впливу від гармонізації 

міжнародних стандартів зазнали методи оцінювання товщини покриттів, вимірювання 

твердості та оцінювання шорсткості поверхні. Нормативні документи що стосуються 

визначення пористості та щільності покриттів й поверхонь деталей, а також методів 

триботехнічних випробувань потребують перегляду існуючих та гармонізації з 

міжнародними, регіональними НД. 

Проведений критичний аналіз нормативної документації дозволяє зробити висновок, що 

досі не існує нормативної бази, використання якої дозволить проводити комплексну оцінку 

якості покриттів й поверхонь деталей тертя та виникла необхідність у створенні 

спеціалізованого стандарту, який дозволяє оцінити властивості усієї гами існуючих захисних 

покриттів. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ТРЕНИЯ 

В статье приведены структурированные данные о современном состоянии действующих 

в Украине нормативных документов, касающихся процессов и методов контроля качества 

покрытий и поверхностей деталей машиностроения, работающих в условиях трения. 

Проведен анализ нормативных документов по определению и оценке прочности сцепления 

покрытия, его толщины, твердости покрытия и металлов, триботехнических испытаний, 

пористости и плотности покрытий и поверхностей и шероховатости поверхности деталей. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию нормативных документов для оценки 

качества покрытий и поверхностей деталей трения. 

Ключевые слова: нормативные документы, машиностроение, качество, стандарт. 
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ANALYSIS OF NORMATIVE DOCUMENTATION OF METHODS FOR ESTIMATION OF 

QUALITY OF SURFACES OF FRICTION PARTS 

The article presents the structured data on the current state of the normative documents in force 

in Ukraine concerning the processes and methods for controlling the quality of coatings and surfaces 

of engineering parts operating under frictional conditions. The analysis of normative documents for 

determining and evaluating the adhesion strength of a coating, its thickness, hardness of a coating 

and metals, tribotechnical tests, porosity and density of coatings and surfaces and surface roughness 

of parts is analyzed. The recommendations on the improvement of regulatory documents for assessing 

the quality of coatings and surfaces of friction parts have been developed. 
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ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ КЛАПАНІВ ГОМОГЕНІЗАТОРІВ ТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

За допомогою комп’ютерного моделювання оптимізовано геометричні параметри 

гомогенізаторів тиску, що підвищило рівень довговічності їхніх деталей в 1,3…2,2 рази, а 

ефективність гомогенізації на 3…7 %. 

Ключові слова: гомогенізація, комп’ютерне моделювання, геометричні параметри 

 

При переробленні сільськогосподарської продукції все більшого поширення набуває 

процес гомогенізації, який здійснюється в основному за допомогою гомогенізаторів тиску [1]. 

Дуже часто, особливо при гомогенізації овочів і фруктів, їх клапанний вузол має низький 

рівень довговічності, що зумовлено високою інтенсивністю процесів кавітаційно-ерозійного 

та гідроабразивного спрацювання [2–4]. Водночас ці процеси взаємопов’язані з ефективністю 

подрібнення дисперсної фази і значною мірою визначаються гідравлічними режимами течії в 

проточних клапанах гомогенізаційної головки. Ці режими залежать від геометричних 

параметрів клапана. Однак даних про вплив цих параметрів на ефективність роботи і 

зносостійкість деталей гомогенізаторів недостатньо. 

Враховуючи високу вартість і значну тривалість натурних випробувань, у роботі 

застосовано комп’ютерне моделювання течії двофазної системи в проточних каналах 

гомогенізатора. 

 

А б 

  

В г 

  
Рис. 1.  Вплив заокруглення радіуса  на вході в щілину на характер течії в проточних 

каналах клапана: а–  = 0,1мм; б–  = 0,8 мм; в,г– характер руху дисперсних часток 

відповідно для варіантів а і б (тиск 20 МПа) 

 

 

Результати теоретичних, експериментальних і модельних досліджень свідчать, що 

можна поліпшити експлуатаційні характеристики і підвищити зносостійкість гомогенізаторів, 

якщо оптимізувати такі геометричні параметри основних елементів клапана: напрямок течії 

на вході в робочий канал  – щілину (); профіль вхідної ділянки (радіус заокруглення с); 
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розміщення щілини відносно вхідного каналу (кут нахилу  і діаметр вхідного каналу dw); 

довжину щілини (ls). 

Вибір оптимальних значень цих параметрів зумовлюється максимальною ефективністю 

процесу гомогенізації і мінімальною інтенсивністю процесів спрацьовування, в тому числі 

браком кавітаційних явищ. Враховуючи, що інтенсивність процесів ерозійного і 

гідроабразивного спрацювання визначається головним чином швидкістю руху потоку рідини 

відносно поверхні деталей клапана і наявністю впливу відцентрових сил з боку потоку, при 

аналізі роботи гомогенізатора вирішальне значення має розподіл швидкості потоку рідини в 

проточних каналах гомогенізатора.  

Аналіз цього розподілу дає можливість, на підставі даних комп’ютерного моделювання, 

оптимізувати вибір потрібних параметрів. Результати  такого   моделювання   свідчать  (рис.1),  

що заокруглення вхідних кромок грибка сприяє збільшенню максимальної швидкості потоку 

і меншій інтенсивності її зниження по довжині щілини. Це забезпечує менші витрати 

потужності та ефективніше використання кінетичної енергії потоку в процесі гомогенізації. 

Наявність заокруглення не дає кавітаційної каверни за кромкою грибка (рис. 1,б). Розподіл 

швидкості руху дисперсних часток у щілині клапана при заокруглені (рис. 1 в, г) також сприяє 

зменшенню інтенсивності ерозійного і гідроабразивного спрацювання. Водночас така зміна 

геометричних параметрів грибка практично не зменшує ефективності гомогенізації. 

Так само при зміні  положення осі щілини зменшується ймовірність утворення режиму 

кавітації і спостерігається ефект фокусування дисперсних часток у потоці (рис. 2), що сприяє  

підвищенню  рівня  довговічності  клапана   та ефективності гомогенізації на 3…7 %. 

Аналогічно впливає розмір вхідного діаметра щілини. У разі його збільшення з 14 до 25 мм 

збільшується ефективність гомогенізації молока на 7 % (при тиску 12 МПа). 

 

 

 а 

 

 
 

 

 

 

 

б в 

 

 

Рис. 2. Характер руху дисперсних часток (нормальна складова швидкості) в щілині 

клапана при різних положеннях осі щілини: а–  = 2; б– 8; в– 25 

 

Дослідження впливу довжини робочої щілини показали, що її збільшення сприяє 

зростанню енергетичних витрат і одночасно розвиткові кавітаційних явищ. Водночас при 

збільшенні довжини щілини в межах ls = 2,7…10,1 мм не виявлено підвищення ефективності 

процесу гомогенізації. 
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Важливим параметром, який впливає на довговічність клапана, енергетичні витрати та 

інтенсивність подрібнення дисперсної фази, є кут розкриття клапана (2), що визначає напрям 

течії на вході в щілину. При зміні кута 2 в межах 100…180 збільшуються спрацювання 

клапана та енергетичні витрати при одночасному підвищенні ефективності гомогенізації. Але 

це підвищення супроводжується значним скороченням довговічності деталей клапана через 

інтенсивне ерозійне руйнування. 

Висновок: Одержані результати комп’ютерного моделювання дали змогу вибрати 

оптимальні геометричні параметри клапана гомогенізатора, а виробничі випробування таких 

гомогенізаторів засвідчили підвищення довговічності їхніх деталей в 1,3…2,2 рази, а 

ефективності гомогенізації на 3…7 % порівняно з серійними. 
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Геометрические параметры клапанов гомогенизатор и исследования их 

эксплуатационных характеристик 

С помощью компьютерного моделирования оптимизированы геометрические параметры 

гомогенизаторов давления, что повысило уровень долговечности их деталей в 1,3…2,2 раза, 

эффективность гомогенизации на 3…7 %. 
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optimized, which increased the level of durability of their parts by 1.3 ... 2.2 times, homogenization 

efficiency by 3 ... 7%. 
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КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ 

 

 

У статті розглянуто комплексну систему прогнозування збуту на підприємствах. Для 

прогнозування об’ємів збуту продукції на базі статистичних даних пропонується 

використовувати аналіз часових рядів методом декомпозиції.  

Ключові слова: прогнозування, часовий ряд, метод декомпозиції, тренд,  сезонність, 

циклічність, випадкові компоненти.  

 

Потреба в прогнозуванні в сучасній організації виникає з необхідності приймати 

своєчасне рішення в невизначеній ситуації. При цьому під процесом складання 

обґрунтованого припущення про невизначене майбутнє (прогнозування) зазвичай мається на 

увазі якийсь раціональний процес розповсюдження даних наявних спостережень і досвіду на 

майбутнє.  

Складні математичні моделі побудови прогнозів використовують не менш складний 

математичний апарат.  Прості математичні моделі забезпечують майже таку саму точність, як 

і складні. Більш того, використання простих моделей переважніше з наступних причин: 

1. На практиці використовується поєднання математичного і експертного прогнозів. 

Математична модель може добре враховувати системні (що повторюються) події і тенденції, 

проте останні чинники не піддаються прогнозуванню з використанням математики. Щоб 

експерт правильно коректував дані математичної моделі, він повинен розуміти, що вона вже 

врахувала. Сенс простої моделі набагато простіше пояснити експертові. 

2. Прогнозування в компанії спрощується, якщо математична модель вбудована в 

систему автоматизації обліку в компанії. Реалізувати просту математичну модель в обліковій 

системі набагато простіше. 

Головна вимога до методу не в тому, щоб використати найбільш складний або новий 

математичний метод, а в тому, щоб надати точний і своєчасний, зрозумілий експертам та 

менеджменту прогноз, який би допоміг у виборі найкращого рішення.  

Тому для прогнозування об’ємів збуту продукції на базі статистичних даних 

пропонується використовувати аналіз часових рядів методом декомпозиції, що передбачає 

визначення складових чинників, які впливають на кожне значення часового ряду. До них 

відносяться: тренд,  сезонність, циклічність і випадкові компоненти. Розкладання часового 

ряду на складові визначає доступність прийняття цього методу і надає гнучкі можливості.  

Основне припущення, що лежить в основі аналізу часових рядів, полягає в наступному: 

фактори, що впливають на досліджуваний об'єкт у теперішньому і минулому, впливатимуть 

на нього і в майбутньому. Таким чином, основні цілі аналізу часових рядів полягають в 

ідентифікації і виділенні факторів, що мають значення для прогнозування. Щоб досягти цієї 

мети, були розроблені багато математичних моделей, що призначені для дослідження 

коливань компонентів, що входять в модель часового ряду. Найбільш поширеною є класична 

мультиплікативна модель для щорічних, щоквартальних та щомісячних даних.  

Використовуючи метод декомпозиції розглянемо чотири компоненти часових рядів: 

трендову, сезонну, циклічну і випадкову компоненти. 

Трендова компонента. Лінійний тренд добре застосовувати для часового ряду, дані якого 

збільшуються чи зменшуються з постійною швидкістю. 

Сезонна компонента. Якщо амплітуда коливань змінюється, то говорять про  наявність 

мультиплікативної сезонності. Оцінкою сезонності є коефіцієнти або %.  
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Знання сезонності по товарах, напрямками продажів дозволить ефективно розподілити 

зусилля і грошові кошти в часі. 

Циклічна компонента. Якщо дані спостережень характеризуються підйомами і спадами, 

що не мають фіксованого періоду, кажуть, що в них присутня циклічна модель поведінки. 

Циклічна компонента являє собою хвилеподібні коливання навколо тренду, які зазвичай 

викликаються загальними економічними умовами. Циклічні коливання найчастіше є 

наслідком періодичних змін в економіці - послідовних розширень і скорочень виробництва, 

зазвичай викликаних бізнес-циклом. 

На практиці визначення циклічної складової отримуємо шляхом виключення з часового 

ряду трендової і сезонної компонент з використанням методу мультиплікативної 

декомпозиції: 

Випадкова компонента. Випадковість включає непередбачувані, або випадкові 

флуктуації. Флуктуації є результатом безлічі всіляких подій, які самі по собі неістотні, але 

спільно можуть робити вплив на зміну результуючого чинника.  

Таким чином, випадкова компонента описує варіабельність в часових рядах після того, 

як були видалені всі останні компоненти.  

Циклічні і випадкові компоненти виражаються індексами.  

Цінністю виконання декомпозиції часового ряду є можливість виділити, розглянути і 

проаналізувати окремі компоненти послідовності, що необхідно для подальшого узгодження 

з експертними оцінками.  

Результати аналізу трендової, сезонної, циклічної та випадкової компонент окремо 

дозволяють будувати адекватні економетричні моделі і приймати обґрунтовані управлінські 

рішення. 

В процесі прогнозування в обов’язковому порядку задіяні наступні підрозділи компанії: 

маркетингу, продажів, фінансів, логістики, реєстрації.  

Цикл управління процесом прогнозування складається  з послідовності управлінських  

рішень, що відбуваються  та  узгоджуються  в  процесі затвердження прогнозів.  

Для забезпечення успішності операційного циклу управління  процесом прогнозування 

в ньому були реалізовані наступні принципи:  

1. Безпосередня участь керівника компанії.  

Найзначнішим чинником, що впливає на точність прогнозування, є керівник компанії. 

Дана особа може впливати  як в позитивну сторону так і в негативну. Позитивно  керівник 

компанії  впливає  на  прогноз у випадку,  якщо  він  має об’єктивну інформацію про ринок. У 

поєднанні з підприємницькою інтуїцією і тверезим  поглядом  на  бізнес  думка  керівника 

призводить  до  підвищення точності прогнозу. Важливо розуміти, що негативний, але 

об’єктивний прогноз так само може мати місце. В даному випадку необхідно визначити 

негативні чинники і максимально намагатися їх нейтралізувати, водночас підсилюючи сильні 

сторони бізнесу. Це дозволить досягти бажаного результату, але знову ж таки, для цього 

необхідно запланувати певні дії.  

Прийняття керівником компанії прогнозування як інструменту прийняття рішень є 

ключовим.  Лише  в  цьому  випадку  процес  буде здатний  давати реальні результати, а не 

перетворюватися на непотрібну операційну діяльність.  

2. Єдиний інформаційний простір.  

Аналіз існуючих системи прогнозування для різних галузей показав, що в сучасній  

системі прогнозування збуту  треба  реалізувати  весь  необхідний функціонал – починаючи зі 

зберігання всіх історичних даних з продажів, даних по ринку, планів продажів, прогнозів, а  

також  автоматизацію  процесів створення та затвердження прогнозів.  

3. Узгодження всіх функціональних підрозділів компанії довкола єдиних цифр.  

Запровадження спільного для всіх підрозділів джерела інформації дозволить уникнути 

багатьох непорозумінь між ними, які мали місце, коли кожен департамент користувався 

власною аналітичною системою. Тепер, коли вся інформація буде консолідуватися в єдиному 
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місці, в разі потреби всі підрозділи матимуть до неї доступ та можуть створити для себе звіти 

у потрібному форматі та розрізі.  

4.  Своєчасне прийняття рішень і ефективне впровадження в дію.  

Прогноз, який базується на чітко визначених допущеннях і вказує на можливі ризики та 

можливості, дає перевагу менеджменту вчасно прийняти обґрунтовані  рішення.  Здатність  

прийняття  їх  та  реалізація  і  визначає фінальний результат.  

Для підвищення ефективності процесу, узгодження планів та дій додано щомісячну 

зустріч з прогнозування, в який беруть участь представники всіх підрозділів, включаючи 

логістику, фінанси та реєстрацію. На цих зустрічах обговорюється точність попередніх 

прогнозів, відбувається корегування. 

З урахуванням сказаного система прогнозування збуту може бути представлена у складі 

трьох підсистем(рис.1):  

-  підсистеми «Отримання прогнозу»;  

-  підсистеми «Коригування прогнозу»;  

-  підсистеми «Формування звітності».  

 

 
 

Рис. 1. Структурна схема системи прогнозування збуту 

 

Системи прогнозування збуту була реалізована засобами платформи 

«1С:Підприємство».  

Створена на цій  платформі конфігурація(прикладне  рішення) символізує дану систему 

прогнозування, як єдине джерело даних для всієї компанії. 

Однак слід зазначити, що прогноз, розрахований згідно схеми, показаної на рис.1, 

піддається коректуванню експертами та затверджується спочатку на рівні підрозділів, а потім 

на рівні компанії. 

Це дозволяє врахувати всі додаткові фактори, які неможливо прорахувати математично.  

На практиці досягти високої точності прогнозу з першої спроби неможливо. Ця 

процедура вимагає постійної роботи над отриманим результатом, з кожним наступним 

прогнозом точність зростатиме. Зазвичай перший прогноз є надмірно оптимістичним, другий, 

навпаки дуже обережний. Лише третій прогноз виходить зваженим і близьким до фактичного 

результату. Надалі набирається статистика: які чинники роблять найбільший вплив на об’єм 

продажів компанії, що відбувається при поєднанні тих або інших подій і т.д. Можливість 

проаналізувати цей досвід і зробити висновки і є найціннішою. 

Основні критерії прогнозування збуту на базі здобутого досвіду: 
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- дотримуватися розробленого графіку; 

- постійний моніторинг розбіжностей між цілями і отриманим результатом; 

- всебічний аналіз розбіжностей; 

- своєчасне ухвалення рішень і послідовне виконання. 

Жоден прогноз не гарантує 100% точності. Компанія своїми погодженими діями 

підвищує можливість реалізації прогнозу. Це означає, що необхідно планувати не лише 

результат, але і процес і дії, які дозволять його досягти. В результаті отримаємо простий, але 

гарантований шлях до високої точності прогнозування збуту.  
 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Грабовецкий Б.Є. Основи економічного прогнозування: навчальний посібник 

[Електроний ресурс] / Б.Є. Грабовецкий // Основи економічного прогнозування. – 

Вінниця : ВФ ТАНГ, 2000. – Режим доступу: http://buklib.net/books/21986/ 

2.   Анализ временных рядов. [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://baguzin.ru/wp/?p=6212 

3.   Макроекономічне прогнозування та його принципи. Національна економіка: навч. 

посіб. / [В.І. Мельникова, О.П. Мельникова, Т.В. Сідлярук та ін.]. – 2-ге вид. перероб. та 

доп. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. 
 

Гладун С.К., Смила Н.В. 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СБЫТА 

В статье рассмотрена комплексная система прогнозирования сбыта на предприятиях. 

Для прогнозирования объемов сбыта продукции на базе статистических данных 

предлагается использовать анализ временных рядов методом декомпозиции. 

Ключевые слова: прогнозирование,  временной  ряд, метод декомпозиции, тренд, циклич-

ность, сезонность, случайные компоненты. 

 

Gladun S., Smila N. 

COMPLEX SYSTEM PROGNOSTICATION TO SALE 

The article examines the complex system of forecasting sales enterprises. To predict sales volume 

based on statistical data suggested using time series analysis decomposition. 

Keywords: forecasting, time series, method of decomposition, trend, seasonality, cycles, random 

components. 

 

Рецензент: к.т.н. Корнієнко І.В., ЧНТУ 
 

 

 

  

http://buklib.net/books/21986/
http://baguzin.ru/wp/?p=6212


 

 
  

 

26 

UDC 664.3.032.1:665.3. 

 

 

Sukhenko Y.G., Mushtruk M. M. 

 

 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF PROCESSING  

VEGETABLE OILS INTO FUEL 

 

 

A mathematical model describing the transformation of technical animal fats under the influence 

of alcohol and a catalyst in the biodiesel. 

Key words: mathematical modeling, methyl ester, transesterification, animal fat. 

 

Introduction. Biodiesel is a clean burning fuel derived from a renewable feedstock such as 

vegetable oil or animal fat. It is biodegradable, non-inflammable, non-toxic and produces lesser CO2, 

sulfur dioxide and unburned hydrocarbons than petroleum-based fuel. Biodiesel is a fuel made from 

fat. Either virgin vegetable oil or waste vegetable oil can be used to make quality fuel. Fats are 

converted to biodiesel through a chemical reaction involving alcohol and catalyst. Nowadays, due to 

the price of virgin oil such as canola, soybean oil, the use of low-cost feedstock, such as waste frying 

oils in an acid-catalyzed process, should help make biodiesel competitive in price with petroleum 

diesel, beyond being a suitable way to reuse waste materials. Alternatively, it is a good strategy to 

find out some vegetable oils that is not used in the food chain so that they tend to be a cheaper 

feedstock, as is the case for castor oil. Bioethanol (ethanol from biomass) is an alternative to 

methanol, because it allows production of entirely renewable fuel [1]. For both feedstocks, the 

transesterification reaction takes place in the biodiesel process production. This reaction can be 

carried out in the presence of alkaline, acid, and enzyme catalysts or using supercritical alcohol [2]. 

Bearing this in mind, in this work the modeling of transesterification process of vegetable oils 

is studied with focus on developing a systematic method that can be used whenever an estimation of 

reaction rate constants is necessary. 

Materials. The castor oil was obtained and the frying vegetable oil was colleted from a local 

restaurant. The castor oil had 1.2 % of free fatty acid (FFA) and the frying oil had 3.2% of free fatty 

acids (determined according to the AOCS official method Ca 5a-40 as oleic acid).  

Equipment. The experiments were carried out in a batch stirred tank reaction (BSTR) of a 1 

liter reactor, equipped with a reflux condenser, a mechanical stirred, and a stopper to remove samples. 

Method of analysis. Gel-permeation chromatography (Waters, USA) also called high-

performance size-exclusion chromatography (HPSEC) was used for the triglycerides, diglycerides, 

monoglycerides, ethyl esters and glycerol analysis according to Shoenfelder [6]. The mobile phase 

was HPLC-grade tetrahydrofuran (JT Baker, USA). The relative percentage of each component (xi) 

was give by HPSEC and it was determined by Eq. 1, where xi was calculated dividing the peak area 

of the ester by sum of the peak area of all components. 
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The molar concentration was calculated using Eq. 2. Mi was determined by dividing the product 

of the density (di) by the relative percentage xi by the molecular weight of each component (Mwi). 
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 Experimental conditions. The system was maintained at atmospheric pressure and the 

experiments were carried out at constant temperature. The agitation was kept constant at 400 rpm. 

The reaction time was about 25 minutes. The experiments were carried out with 1% wt of sodium 

hydroxide, molar ratio ethanol: vegetable oil of 6:1. To examine the temperature dependency of the 

reaction rate constants, reactions at 30, 40 and 50°C were studied. 

CAPE tool for Biodiesel Production (Transesterification) 

Specifically, a step-by-step optimization procedure for the calculation of the reaction rate 

constants as a function of temperature used in this work is described below: 

Determining the appropriate forms of rate expressions. A system of differential equations 

based on kinetic model presented by Noureddini and Zhu [1] and Bambase et al. [2], shown in Eqs. 

3-8, were used to model the stepwise transesterification reaction. 
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where [TG], [DG], [MG], [EE], [A] and [GL] are the respective concentrations of triglyceride, 

diglyceride, monoglyceride, ethyl ester, alcohol, and glycerol expressed in mol/L. Kinetic rate 

constants have units L/molmin. 

Estimating a set of temperature dependent kinetic rate constants for each temperature 

considered in the experiments. Temperature dependent kinetic rate constants of the three 

consecutive and reversible reactions were established based upon the kinetic scheme presented in 

Eqs. 3-8. Let  specify the parameters vector, which contains all the kinetic rate constants. The 

objective of the mathematical estimation of model parameters is to find out  by minimizing the 

objective function, min E(): 
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where [TG]en, [DG]en, [MG]en, [GL]en and [EE]en are the molar concentrations of triglyceride, 

diglyceride, monoglyceride, glycerol and ethyl ester at the sampling time n. [TG]n, [DG]n, [MG]n, 
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[GL]n and [EE]n are the concentrations computed by the model at the sampling time n. [TG]emax, 

[DG]emax, [MG]emax, [GL]emax and [EE]emax are the maximum measured concentrations and the term 

np is the number of sampling points. Here, n() is the error in the output due to the nth sample. 

Applying an equation based on Arrhenius form to describe the influence of temperature and fit 

it to the optimized values obtained for each temperature. From the k-values obtained at different 

temperatures, the activation energy for each ethanolysis step was estimated using the integrated form 

of the Arrhenius equation: 

 

RT

aE

Ae


k ,      (10) 

 

where k is the reaction rate constant, L/molmin; A is the frequency factor; is the activation energy, 

cal/mol; R is the universal gas constant, R=1.9872 cal/molK and T is the absolute temperature, 

K.Results and Discussion. The frying oil had a free fat acid (FFA) content higher than 1%; then the 

alkaline catalyst would be destroyed because the FFA reacted with the sodium hydroxide to produce 

soaps and water, hence, reducing the ester conversion. Fig. 1 (A and B) show the effect of the time 

on the frying oil and on the castor oil transesterifications. The castor oil transesterification is very 

rapid because the ethyl ester concentration is 2 mol/L, (conversion of 72%) after 2 minutes, while 

that the higher conversion for frying oil (72%)  is achieved after 20 minutes, at the same temperature 

(50oC).  

In the transesterification reaction, the reactants initially form a two-phase liquid system, 

because the TG and alcohol phases are not miscible [3]. This fact decreases the contact between the 

reactants and consequently, the reaction conversion. 

The castor oil and its derivatives are completely soluble in alcohols [7]. This fact leads to 

increase the mass transfer in the first stage of the reaction, and hence the ester conversion. Thus, the 

kinetic constant of the castor oil reaction (TG DG) is higher than of other vegetable oils, for the 

same process temperature. 

Summary.The performances of a reliable systematic procedure to describe the reaction 

kinetic of the transesterification process were assessed.  

The kinetic model presented acceptable fits, in comparison to experimental observations, using 

the proposed methodology. Values of activation energy for ethanolysis reaction indicated that higher 

temperatures favor the formation of DG (for the reaction TG↔DG values of Ea for the forward 

reaction has a magnitude higher than the corresponding backward step), but also favor the 

consumption of MG and GL (for DG↔MG and MG↔GL values of Ea for the forward reaction has 

a magnitude lower than the Ea of the inverse reaction) 
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Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М. 

 ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННИХ ЖИРІВ У ПАЛИВО  

Наведені математичні моделі, що описують процес перетворення технічних тваринних 

жирів під дією спирту і каталізатора у дизельне біопаливо. 

Ключові слова: математичне моделювання, метиловий ефір, переестерифікація, 

тваринний жир. 

 

Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ 

В ТОПЛИВО 

Приведены математические модели, описывающие процесс преобразования технических 

животных жиров под действием спирта и катализатора в дизельное биотопливо. 
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ФУНКЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ДВОАНТЕННИХ РАДІОМЕТРИЧНИХ 

КОМПЛЕКСІВ  

 

 

Проведено ґрунтовне дослідження функції невизначеності двоантенного радіометричного 

комплексу. Виявлено зміну форми функції невизначеності при переході від обробки 

вузькосмугових до надширокосмугових просторово-часових сигналів та надано фізичну 

інтерпретацію цій зміні. Доведено, що традиційні для активної радіолокації критерії 

широкосмуговості та надширокосмуговості не можуть бути використані у пасивній 

радіолокації. Отримані у статті результати можуть скласти основу розроблюваних 

відповідних критеріїв, які врахують класичне відношення ширини смуги до центральної 

частоти настройки приймача та геометрію антенної системи радіометричних комплексів. 

Ключові слова: функція невизначеності, радіометричний комплекс, критерії, радіолокація. 

 

Вступ. На сьогодні один з основних критеріїв за яким активні радіолокаційні системи 

розділяють на вузькосмугові, широкосмугові та надширокосмугові (НШС) є порівняння з 

порогом відношення ширини смуги ∆𝐹  робочих частот до центральної частоти f0 

високочастотної частини приймача. Зокрема, вважається [1, 2], що радіолокаційні системи, які 

задовольняють умові 
∆𝐹

𝑓0
≤ 0,01  − є вузькосмуговими, умові 0,01 <

∆𝐹

𝑓0
< 0,2  − є 

широкосмуговими і умові 0,02 <
∆𝐹

𝑓0
< 2  − є надширокосмуговими. Таке розподілення, як 

показано нижче, не може бути перенесено на класифікацію радіометричних комплексів 

(РМК). 

У статті не уточнюються відомі критерії, а розробляються нові критерії класифікації 

РМК, засновані на аналізі форми функції невизначеності (ФН) РМК.  
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Дослідження ФН РМК. При дослідженні ФН РМК з M елементними антенними 

системами слід враховувати, що вона значною мірою залежатиме від геометрії їх просторового 

положення. Розглянемо для прикладу пасивну радіометричну систему апертурного синтезу 

[3], ФН якої напишемо наступним чином 
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 − відстань між фазовими центрами i -ї та j -ї антен, , ,i j 1 M , M  − число 

елементів у антенній системі (вважається, що всі антени однакової форми та розміру). 

При записі ФН РМК (1) враховано, що автокореляційна обробка сигналів відсутня (лише 

канали з крос кореляційною обробкою). 

На рівні з ФН РМК (1) для дослідження властивостей РМК в радіоастрономічних задачах 

аналізують функцію просторово-спектральної чутливості (ФПСЧ), яка пов’язана з ФН 

двовимірним перетворенням Фур’є по кутовим координатам, тобто  
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де 
,2 D

F

r  − операторна форма запису двовимірного перетворення Фур’є по змінній 

r
, 

 ,A ij ijR f a a  
r r&  − автокореляційна функція амплітудно-фазового розподілення поля в 

апертурах i -ї та j -ї антен, як функція частоти та різниці баз. 

Дослідимо ФН двоантенних РМК і їх ФПСЧ. 

ФН РМК при М 2 . Залежність від бази. Геометрії розміщення двох антен з різними 

базами показано на рис. 1.а− 3.а. Відповідні їм зображення ФН РМК наведені на рис. 1.б−3.б, 

а зображення ФПСЧ – на рис 1.в− 3.в. При моделюванні рис. 1−3 прийнято значення 
𝛥𝐹

𝑓
= 0,2, 

що відповідає класичному представленню границі надширокосмуговості. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. База 3,41 м 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. База 7,41 м 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. База 13,41 м 

 

З аналізу рис. 1−3 слідує, що при фіксованому відношенні 
𝛥𝐹

𝑓
= 0,2 розширення області 

просторової спектральної чутливості відбувається за рахунок розширення бази антени. Також 

з цих графіків слідує, що РМК у різних просторових напрямках та при різних геометрія 

антенної системи може проявляти чи не проявляти властивості надширокосмуговості. 

Зокрема, з рис. 1 слідує, що РМК з двоантенною системою (база 3,41 м) не проявляє 

властивостей широкосмуговості. У той же час, збільшуючи базу антенної системи (див. 

рис. 2−5) спостерігається і розширення (поки що тільки вздовж просторових частот xf ) 

області просторової спектральної чутливості. Це має важливе значення і призводить до нового 

ефекту «модуляція синком» ФН РМК, яке виникає при обробці сигналів у НШС РМК і не 

присутнє при обробці у виконанні умови КМН. 

Ефект «модуляції синком» ФН НШС РМК. Пояснити явище «модуляції синком» ФН 

РМК можна на прикладі аналізу січних ФН РМК (див. рис. 1.б− 3.б) площиною  , ,x 0 z . Ці 

січні наведені на рис. 4,5. 

 
Рис. 4. Січна ФН, наведеної на рис. 1 – 

1, огинаюча ФН елементарної антени – 2 

 
Рис. 5. Січна ФН, наведеної на рис. 2 – 

1, огинаюча ФН елементарної антени – 2 
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З аналізу рис. 4,5 слідує, що при фіксованому відношенні 
𝛥𝐹

𝑓
= 0,2 і збільшенні бази 

спостерігається перехід до надширокосмуговості, який супроводжується не тільки 

підвищенням роздільної здатності по кутовим координатам, але й «модуляцією синком» ФН 

РМК. Цю умову приймемо не за достатню, а доповнимо її, виходячи з аналізу наступних 

досліджень. 

ФН РМК при М 2 . Залежність від відношення 
𝛥𝐹

𝑓
 при фіксованій базі. Дослідимо 

залежність ФН РМК з двоелементною антенною системою (база фіксована, геометрія антени 

показана на рис. 1.а) від відношення 
𝛥𝐹

𝑓
. На рис. 6 показані тривимірні зображення ФН РМК і 

двовимірні зображення їх січних площиною  , ,x 0 z . 

З аналізу рис. 5, 6 слідує, що при фіксованій базі можливо реалізувати НШС РМК 

розширенням смуги пропускання при незмінній центральній частоті настройки приймача, що 

еквівалентно 
𝛥𝐹

𝑓0
= 𝑣𝑎𝑟. 

Слід зазначити, що огинаюча ФН елементарної антени при збільшенні 
𝛥𝐹

𝑓
 не описується 

квадратом функції Бесселя першого роду нульового порядку  0J  , яка характерна для ФН 

елементарних антен з круглою апертурою при обробці вузькосмугових сигналів. Цей ефект 

«зміни згинаючої ФН елементарної антени» пояснюється у нижче. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Січна ФН двоантенного РМК при 
𝛥𝐹

𝑓0
= 0,5 – 1.а, огинаюча ФН елементарної 

антенни – 2.а, проекція ФПСЧ на площину  , ,x yf 0 f  − б 

Дослідження фізичної сутності ефекту «зміни згинаючої ФН елементарної антени» 

у антенній системі НШС РМК. Проаналізуємо вигляд огинаючих, показаних кривою 2 на 

рис. 6.а, 7 При збільшенні 
𝛥𝐹

𝑓0
 огинаюча майже зберігає свою поведінку при значеннях вище 

рівня 0,5 і суттєво змінюється у діапазоні амплітуд від 0 до 0,5. 
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Рис. 7. Динаміка зміни згинаючої елементарної антени при відношенні 

 / , ; , ; , ; ; , ; ,0F f 0 01 0 2 0 5 1 1 5 1 9   

 

Пояснити це явище можна аналізуючи ФПСЧ. Виходячи з (2), ФПСЧ і ФН РМК пов’язані 

двовимірним перетворенням Фур’є по кутовим координатам. Зважаючи на лінійність цього 

перетворення та можливість факторизації ФПСЧ по просторовим частотам xf , yf  можна 

довести, що зміна огинаючої елементарної антени при обробці НШС сигналів визначається 

усередненням огинаючих, отриманих перетворенням Фур’є січних ФПСЧ на різних частотах, 

як це показано на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Пояснення усереднення огинаючих ФН елементарної антени 

 

На рис. 8: ,fy iF   − оператор перетворення Фур’є на i -й просторовій частоті, який 

переводить функцію чутливості з просторово-спектральної області у огинаючу ФН у області 

кутових координат; фігурна дужка   відповідає усередненню огинаючих. 

Слід зазначити, що для вузькосмугових процесів такого усереднення не спостерігається 

і огинаюча має чітко виражені мінімуми в області просторових значень. Цей факт може бути 

врахований при визначені умов надширокосмуговості РМК. 

Висновки. Проведено ґрунтовне дослідження ФН двоантенного РМК та виявлено 

ефекти, які виникають при зміні форми ФН за рахунок переходу від обробки вузькосмугових 

до надширокосмугових сигналів. Показано, що критерії вузькосмуговості, широкосмуговості 
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та надширокосмуговості, характерні для активної радіолокації не можуть бути безпосередньо 

використані у пасивній. Надано фізичну інтерпретацію таких ефектів, як «модуляція синком» 

та «зміна згинаючої ФН елементарної антени». 

Наразі, коли стрімко розвивається теорія надширокосмугової пасивної радіолокації, 

виникла необхідність довизначення вказаних критеріїв на випадок багатоантенних РМК. 

Отримані у статті результати є підґрунтям для майбутнього обґрунтування таких критеріїв. 
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Тимощук О.М., Трофименко И.В., Шапран Ю.Е. 

ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДВУАНТЕННЫХ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 

Проведено детальное исследование функции неопределенности двуантенного 

радиометрического комплекса. Обнаружено изменение формы функции неопределенности 

при переходе от обработки узкополосных к сверхширокополосным пространственно-

временным сигналам и дана физическая интерпретация этим изменениям. Доказано, что 

традиционные для активной радиолокации критерии широкополосности и 

сверхширокополосности не могут быть использованы в пассивной радиолокации. Полученные 

в статье результаты могут составить основу разрабатываемых соответствующих 

критериев, которые учтут классическое отношение ширины полосы к центральной частоте 

настройки приемника и геометрию антенной системы радиометрических комплексов. 

Ключевые слова: функция неопределенности, радиометрический комплекс, критерии, 

радиолокация. 

 

O. Tymoshchuk, Y. Trofymenko, Y. Shapran  

AMBIGUITY FUNCTION TWO-ELEMENTS ANTENNA RADIOMETRIC SYSTEMS 

Ambiguity function of the radiometric complex with two-elements antenna system is studied. A 

change of the ambiguity function form in the transition from narrowband to ultra-wideband spatio-

temporal signal processing is obtained and a physical interpretation of these changes are given. It is 

proved that the traditional narrowband, wideband and ultra-wideband criteria using in active radar 

can not be used in a passive radar. The resulting article results can form the basis to develop 

appropriate criteria which take into account the classical relationship of bandwidth to the central 

receiver tuning frequency and the geometry of the antenna system radiometric complexes. 

Keywords: ambiguity function, radiometric complex criteria radar. 
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УДК 621.396.96.095.4 

 

 

Данік О.В. 

 

 

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ  СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ ТА 

УПРАВЛІННЯ РУХОМ СУДЕН  

  

 

Проведено ґрунтовне дослідження можливостей щодо розроблення моделей та методів 

підвищення ефективності системи навігації та управління судном на основі достовірної 

апріорної інформації про стан комплектуючих підсистем.  

Сучасним інноваційним напрямком є впровадження інтелектуальних систем, які 

поєднують комп’ютерні, телекомунікаційні системи, інформаційні технології, математичне 

та програмне забезпечення, яке побудовано та теорії штучного інтелекту. 

Ключові слова: функція невизначеності, радіометричний комплекс, критерії, радіолокація. 

 

Актуальність. Україна активно діє у всіх міжнародних суспільно-економічних 

процесах, а це вимагає від водного транспорту, як інфраструктурної галузі, швидкого розвитку 

та вдосконалення. Метою цього державного завдання є сприяння економічному та 

соціальному розвитку країни та її участі в міжнародної інтеграції. За прогнозами експертів 

через 2-3 роки обсяг перевезення вантажів збільшіться порівняно з останніми роками до 40 %, 

переробка вантажів у державних морських торговельних портах – до 45 %, обсяг 

пасажирських перевезень – до 30 %. Варте підкреслити те, що перехід на інвестиційно-

інноваційний етап розвитку економіки вимагає розвитку транспорту на якісно новій основі [1].  

На даному етапі транспортна галузь України у цілому задовольняє лише базові потреби 

населення та економіки у перевезеннях. В тому числі це стосується ї морського та водного 

транспорту. Морський транспортний комплекс є багатофункціональною структурою, що 

задовольняє потреби економіки будь якої держави світу в транспортному забезпеченні. Рівень 

безпеки експлуатації суден, показники якості, ефективності перевезень пасажирів та вантажів,  

інші важливі властивості не відповідають сучасним вимогам. На думку фахівців особлива 

увага приділяється саме заходам забезпечення безпеки експлуатації, тобто безпеки навігації та 

руху на морському та річному транспорті. Порівняльний аналіз аварійності на флоті свідчить 

про позитивну тенденцію зменшення подібних ситуацій, але це не знижує актуальність 

наукових досліджень в галузі підвищення ефективності систем навігації та управляння 

суднами. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. На теперішній час гостро стоїть завдання 

щодо розроблення моделей та методів підвищення ефективності системи навігації та 

управління судном на основі достовірної апріорної інформації про стан комплектуючих 

підсистем. Варто підкреслити те, що сучасним інноваційним напрямком є впровадження 

інтелектуальних систем, які поєднують комп’ютерні, телекомунікаційні системи, 

інформаційні технології, математичне та програмне забезпечення, яке побудовано та теорії 

штучного інтелекту.  

Аналіз закордонного та вітчизняного досвіду експлуатації та проектування  систем 

навігації та управління рухом суден свідчить про можливість значного підвищення їх 

ефективності та якості шляхом використання в моделях та методах відомих апріорно техніко-

експлуатаційних характеристик комплектуючих підсистем. Таким чином, незважаючи на 

стрімкий розвиток супутникових радіонавігаційних систем та інформаційних технологій 

взагалі та на транспорті зокрема, актуальним є наукове завдання удосконалення існуючих та 

розробки нових моделей та методів аналізу і синтезу системи навігації на управління рухом 

суден на основі апріорних оцінок технічної ефективності комплектуючих підсистем, 

вирішенню цього завдання і присвячена дисертаційна робота. 
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Виділення невирішених раніше частін загальної проблеми.  

Мета статті – проаналізувати особливості розроблення моделей та методів аналізу і 

синтезу системи навігації на управління рухом суден на основі апріорних оцінок технічної 

ефективності, які забезпечують гарантований рівень безпеки руху в критичних умовах. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні часткові задачі дослідження: 

проаналізувати стан безпеки експлуатації засобів морського та водного транспорту та 

визначити  напрямки її забезпечення; 

дослідити сучасні та перспективні системи навігації та управління рухом суден;  

розробити моделі та методи аналізу і синтезу системи навігації на управління рухом 

суден на основі апріорних оцінок технічної ефективності комплектуючих підсистем; 

розробити рекомендації щодо застосування запропонованих наукових результатів. 

Перевірити достовірність розроблених моделей та методів.  

Об'єкт дослідження − процес навігації та управління рухом судна. 

Предмет дослідження – моделі та методи аналізу і синтезу системи навігації на 

управління рухом суден. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз існуючих практичних та науково-методичних 

підходів щодо побудови систем навігації та управління рухом суден 

Морський транспортний комплекс є багатофункціональною структурою, що задовольняє 

потреби економіки будь якої держави світу в транспортному забезпеченні. Морські порти є 

складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури кожної країни з огляду на їх 

розташування на напрямках міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності 

функціонування морських портів,  їх технологічного та технічного оснащення, відповідності 

системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить 

конкурентоспроможність транспортного комплексу на світовому ринку. 

Згідно статистики щодоби в океанах і морях перебуває 25 тис. суден, екіпажі яких 

нараховують близько 1 млн. чоловік. За даними відомої страхової організації судноплавства 

Ллойда в акваторіях морів і океанів щорічно гине близько 400 суден (кожен день 1 судно). 

Разом з тим,  на 7 – 8 тис. суден трапляються серйозні аварії. За твердженнями спеціалістів 

кожного року внаслідок аварій та катастроф гине близько 200 тис. чоловік (рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Розподіл загиблих в наслідок катастроф на водному транспорті 

 

 За результатами статистичних досліджень [1], причинами аварій морського та річкового 

транспорту найчастіше бувають порушення правил техніки безпеки та правил експлуатації 

технічних засобів. Крім того, на безпеку судноплавства впливають такі фактори [2]:  

– фізичне старіння суднового парку, берегових інженерних споруд;  

– порушення правил зберігання та транспортування небезпечних речовин;  
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– відхилення від проектної документації при виробництві й експлуатації обладнання, 

технічних засобів;  

– застарілість гідротехнічних споруд; 

–  неякісне виконання регламентних та ремонтних робіт; 

– перевищення норм перевезення пасажирів і вантажів;  

– неукомплектованість суден рятувальними засобами;  

– порушення правил техніки безпеки і охорони праці;  

– здійснення правопорушень і злочинів, що роблять замах на безпеку у сфері водного 

транспорту; 

– послаблення контролю за безпекою судноплавства і у сфері експлуатації суден, у 

зв’язку з переходом останніх в приватну власність. 

Ще однією особливістю аварій на морському та річковому транспорті є те що  катастрофа 

на воді характеризується ізольованістю людей, відносною недостатністю рятувальних засобів 

та сил медичної допомоги, можливістю виникнення паніки серед людей, що терплять лихо, а 

це в свою чергу може призвести до ще більших людських втрат. 

Згідно зі статистикою, що опубліковано Європейським агентство морської безпеки 

(EMSA), кількість морських інцидентів за останні роки зросла особливо на морі. Дана доповідь 

«Щорічний огляд морських аварій та подій» (Annual Overview of Marine Casualties and 

Incidents) складається з аналізу інцидентів, про які надаються відомості країнами 

Європейського Союзу в базу Європейської інформаційної платформи про морські інцеденти 

(EMCIP) [1]. 

Доповідь охоплює період з 2011 по 2014 рр. За цей час відбулося 9180 інцидентів на морі 

різних рівнів. Загинуло понад 390 осіб. 3250 отримали травми. Більше  двох третин загальної 

кількості інцидентів безпосередньо пов'язані з пошкодженням судів. Близько однієї третини 

припадає на нещасні випадки з людьми, які перебували на борту. 

Велика частина затонулого тоннажу – рибальські судна. Далі слідує флот вантажного 

тоннажу: 44% від усього числа судів, які увійшли в статистичні дані. Більше 60% аварій були 

пов'язані з людським фактором. Кількість дуже серйозних аварій зросла з 81 випадку в 2013 

році до 99 в 2014 році. Тенденція зростання спостерігається і в 2016 році (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Кількість зареєстрованих аварій та інцидентів на морі в період з 2011 по 2014 

роки 
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Рис. 3. Розподіл аварій з 2011 по 2014 рік 

 

Аналіз статистичних даних показав, що  забезпечення безпеки руху в транспортній 

галузі України є однією з найважливіших сфер діяльності держави.  

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №103 центральним 

органом виконавчої влади, який відповідає за безпеку на транспорті, є  Державна служба 

України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека). Діяльність даного органу координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури, який реалізує державну 

політику у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському 

електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту рибного господарства).  

Основними завданнями Укртрансбезпеки є:  

 –  реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті 

загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки 

на морському та річковому транспорті;  

– внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань 

безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері 

безпеки на морському та річковому транспорті;  

– здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському 

електричному, залізничному, морському та річковому транспорті;  

– надання адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, 

залізничного, морського та річкового транспорту. 

Протягом 2016 року Укртрансбезпекою здійснено такі заходи [2]: 

– перевірено 16 судноплавних компаній, підприємств, установ та організацій морського 

та річкового транспорту, діяльність 11-ти з яких не відповідала законодавству та під час 

провадження діяльності яких виявлено 78 порушень законодавства; 

–  оглянуто 347 баз для стоянки маломірних (малих) суден, з яких 276 провадили свою 

діяльність із порушеннями вимог законодавства. За результатами таких заходів контролю 

заборонено експлуатацію 28 баз, виявлено 386 порушень законодавства; 

– перевірено (оглянуто) 4 736 суден, у тому числі в рамках Port State Control, Flag State 

Control, малих (маломірних) суден, суден на внутрішніх водних шляхах, стоїчних, учбово-

тренажерних суден. За результатами проведення таких заходів контролю виявлено 3 683 

порушення законодавства та затримано 167 суден; 
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– проведено 40 заходів контролю за навігаційно-гідрографічним забезпеченням, 155 

заходів контролю перевезення небезпечних вантажів. 

Згідно з висновками експертів основними перевагами морської портової галузі України 

є: 

– високий експортний потенціал вантажів чорних металів, вугілля, залізорудного 

концентрату та зернових; 

– наявність потужностей з обробки вантажів; 

– вигідне розташування морських портів для забезпечення транзитних вантажопотоків; 

– наявність нормативно-правової бази щодо можливості залучення приватних 

інвестицій для розвитку портової галузі; 

– наявність висококваліфікованих спеціалістів портової галузі. 

Дослідження показують, що морська галузь в Україні має один з  найпотужніших 

потенціалом серед провідних країн світу: 38 державних підприємств з оборотом близько 10 

млрд. грн. на рік; 5000 галузевих суб'єктів господарювання; 100 000 моряків-громадян 

України; 1 робоче місце в галузі стимулює створення 4-5 робочих місць в суміжних галузях. 

В  Україні за останні роки з’явилася велика кількість законних актів, які дозволять 

знизити ймовірність аварійних ситуацій та інцидентів на морському та річковому транспорті. 

Зокрема, в галузі водного транспорту протягом 2015 року завершено перший етап дерегуляції 

та спрощення процедур оформлення вантажів у морських портах України (постановами 

Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 491 Аналіз стану безпеки руху, польотів, 

судноплавства та аварійності на транспорті в Україні за 2015 рік 3; від 07.07.2015 № 492 «Про 

внесення зміни до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України 

від забруднення та засмічення»; від 30.07.2015 № 574 «Про внесення зміни до Порядку видачі 

дозволів на проведення робіт на землях водного фонду»), чим запроваджено: 

 – здійснення екологічного контролю суден лише у разі встановлення факту 

забруднення акваторії порту;  

– електронне оформлення прибуття суден;  

– електронне оформлення портових формальностей для вантажів;  

– здійснення попереднього документального контролю товарів митною службою 

(зокрема санітарного, екологічного, фітосанітарного, ветеринарного контролів).  

Крім того, 25.12.2015 Мінінфраструктури та Державна фіскальна служба України 

підписали Меморандум про співпрацю в галузі інформаційних технологій щодо 

вдосконалення процедур в морських портах.  

Хоча протягом 2010 – 2015 років прослідковувалося відносне зменшення показників 

аварійності на водному транспорті, нажаль у 2015 році показники аварійності знов 

збільшилися. Так у 2010 році на водному транспорті всього сталася 101 аварійна подія, у 2011 

– 72 аварійні події, у 2012 – 50 аварійних подій, у 2013 – 40 аварійних подій, у 2014 – 18 

аварійних подій. При цьому, протягом 2015 року всього допущено 39 аварійних подій (рис.4). 

В цілому на водному транспорті у 2015 році рівень аварійності значно збільшився у 

порівнянні з показниками 2014 року. Кількість подій, що сталися – 25, що на 17 подій більше 

від показника 2014 року (8 подій). При цьому, у цих подіях загинула 31 особа, що на 24 особи 

більше від показника 2014 року (7 осіб) та травмовано 26 осіб, що на 25 осіб більше від 2014 

року (1 особа). (рис. 5, табл.1). 

Аналіз статистичних даних показав, що основними причинами аварійних подій, які 

сталися у 2015 році, є:  

– відсутність у судноводіїв необхідних навиків управління судном;  

– невикористання рятувальних засобів;  

– не дотримання обмежень за районом плавання та погодних умов;  

– не виконання вимог щодо пасажиромісткості та вантажопідйомності суден;  

– плавання у несприятливих гідрометеорологічних умовах або у темний час доби;  

– використання незареєстрованих плавзасобів для аматорського рибальства та 

полювання;  
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– вихід на водні об’єкти не з баз для стоянок маломірних (малих) суден;  

– використання плавзасобів без належного технічного огляду та у невідповідних 

районах і умовах плавання; керування маломірним (малим) судном без відповідного 

посвідчення на право управління маломірним (малим) судном; 

– керування маломірним (малим) судном в стані алкогольного сп'яніння [5,6]. 

 

 
Рис. 4. Загальна кількість аварійних подій на водному транспорті в Україні протягом 

2010 – 2015 років 

 
Рис. 5. Стан аварійності на водному транспорті в Україні за 2015 рік 

 

Таблица 1 

Стан аварійності на водному транспорті в Україні за 2015 рік 

Вид водного 

транспорту 

Кількість подій Травмовано Загинуло 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Морський транспорт 0 3 0 0 0 0 

Річковий транспорт 1 9 2 1 0 0 

Маломірні (малі) судна 7 13 5 30 1 26 

 

Проведені дослідження показали, що кількість аварій та інцидентів на морському та 

річковому транспорті за останні роки зростає, а це, в свою чергу, призводить до збільшення 

людських та матеріальних втрат. Тому необхідно проводити заходи з модернізації та 

удосконалення системи навігації та управління рухом морськими суднами.  
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Можна побудувати загальну діаграму на якій наочно видно кількість аварій та 

інцидентів по відношенню до управління та навігації (рис.6). 

 
Рис. 6. Діаграма розподілу кількості аварій та інцидентів за причинами  

на водному транспорті за 2014-2015 роки 

 

Висновки. Отже, проведений аналіз причин аварій та інцидентів на морському та 

річному транспорті дозволяє зробити висновок, що найбільша кількість аварій та інцидентів 

залежить від навігації та управління. 

На сьогоднішній день є актуальним наукове завдання розробки моделей та методів 

аналізу і синтезу системи навігації на управління рухом суден на основі апріорних оцінок 

технічної ефективності. Це підкреслює актуальність досліджень. 

Таким чином, аналіз стану безпеки руху засобів морського та водного транспорту 

України дозволяє визначити відповідні шляхи покращення справ, одним з яких є напрям 

удосконалення та модернізації систем навігації та управління рухом суден.  
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Даник А.В. 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ 

Проведено детальное исследование возможностей по разработке моделей и методов 

повышения эффективности системы навигации и управления судном на основе достоверной 

априорной информации о состоянии комплектующих подсистем. 

Современным инновационным направлением является внедрение интеллектуальных 

систем, которые сочетают компьютерные, телекоммуникационные системы, 

информационные технологии, математическое и программное обеспечение, которое 

построено и теории искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: функция неопределенности, радиометрический комплекс, критерии, 

радиолокация. 

 

Danik A.V.  

MODELS AND METHODS OF ANALYSIS AND SYNTHESIS OF THE NAVIGATION 

AND CONTROL SYSTEM OF VESSEL TRAFFIC 

 A detailed study of the possibilities for developing models and methods for improving the 

efficiency of the navigation and control system of a ship based on reliable a priori information on the 

state of the component subsystems was carried out. Modern innovative direction is the introduction 

of intelligent systems that combine computer, telecommunication systems, information technology, 

mathematical and software, which is built and the theory of artificial intelligence.  

Key words: uncertainty function, radiometric complex, criteria, radar. 
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МЕТ ОДИ  ПІ ДВИЩ ЕНН Я ЕФЕКТ ИВН О СТІ  ПРОЦЕСУ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

 

Розроблено формалізований опис процесу технічного обслуговування і ремонту об'єктів 

суднових комплексів та їх складових у вигляді регенеруючого процесу відновлення. 

На підставі формалізації розроблена математична модель процесу експлуатації 

водних транспортних засобів, що дозволяє отримати кінцеві аналітичні вирази для 

розрахунків необхідних показників ефективності досліджуємого процесу. 

Ключові слова: водний транспортний засіб, експлуатація, відновлення 

 

Висвітлення стану проблеми. Існуючі моделі функціонування об'єктів експлуатації не 

повністю враховують особливості процесу технічної обслуговування і ремонту об'єктів 
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судового обладнання суден. Тому для підвищення ефективності процесу експлуатації об'єктів 

суднових комплексів необхідно здійснити формалізований опис процесу технічного 

обслуговування і ремонту об'єктів суднових комплексів та їх складових у вигляді регенеруючого 

процесу відновлення, на підставі якого обґрунтувати форму показників та критерію 

ефективності.  

Аналіз останніх досліджень. Як показано у [1–4] сучасні судна є складними технічними 

системами, що складаються зі значної кількості систем, модулів, вузлів, агрегатів (блоків) та 

окремих елементів, які є джерелами відмов з різними закономірностями зміни їх інтенсивності, 

можливостями з їх виявлення та усунення протягом експлуатації. У зв'язку з цим для 

адекватного опису процесу технічної експлуатації судна як складної технічної системи доцільне 

представлення його як виріб, що складається з множини комплектуючих виробів. Наприклад, 

сукупність модулів окремого блоку функціональної системи (ФС) судна, сукупність блоків ФС 

судна, сукупність функціональної систем судна тощо. 

Ще однією особливістю [3, 4, 8, 9], що необхідно враховувати при дослідженні 

ефективності системи відновлення та її впливу на ефективність процесу технічного 

обслуговування і ремонту судна, є те, що в реальній експлуатації відновлення працездатності 

складових елементів судна проводиться за фактом виявлення відмови (передвідмовного стану) 

об'єкта контролю незважаючи на його працездатність в цей момент. Наприклад, виявлена відмова 

резервного елементу працездатного об'єкту суднових комплексів (пошкодження об'єкту СК) 

призводить до його заміни на повністю справний з подальшим відновленням справного стану.  

Мета статті. Метою статті є необхідність уникнути недоліки існуючих моделей 

функціонування об'єктів експлуатації та спроба розроблення формалізованого опису процесу 

технічної обслуговування і ремонту об'єктів суднових комплексів та їх складових у вигляді 

регенеруючого процесу відновлення, на підставі якого провести обґрунтування форми 

показників та критерію ефективності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В рамках даного дослідження будемо вважати, 

що відмова будь-якого основного елемента (вузол, блок, агрегат) переводить судна до 

непрацездатного стану. 

Таким чином при розгляді судна як сукупності функціональних систем представимо його 

у вигляді СТС з елементами, що з’єднані за надійністю (безвідмовністю) послідовно [4]. 

В цьому випадку імовірність безвідмовної роботи судна (за умови відсутності або 

обмеженого обмінного фонду агрегатів) визначається як [2–4]: 

 

   



K

k

kС tPtР
1

,        tРtQ СС  1 ,      tntN kkоф  , 

де  tРС  – імовірність безвідмовної роботи судна;  tPk  – імовірність безвідмовної роботи k

-го комплектуючого виробу;  tQС  – імовірність відмови судна;  tN
kоф  – кількість об'єктів 

k -го типу в обмінному фонді експлуатанта;  tnk  – кількість відмов об'єкту k -го типу за 

досліджуємий період експлуатації. 

Таке представлення дає змогу вважати судно системою, що є визначеним 

узагальненням послідовних систем, для кожної з яких може бути знайдено свій показник 

ефективності. В цьому випадку показник ефективності судна в цілому представляється як 

добуток показників ефективності цих підсистем [9]. Тобто, в даному випадку судно 

формалізовано як систему з мультиплікативним коефіцієнтом ефективності і згідно з 
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обраними в [4, 9] показниками ефективності визначимо стаціонарний коефіцієнт готовності 

судна гСК  (2.3) як [9]: 

 





k

j

гjгС КК
1

,     (1) 

 

де гjK  - стаціонарний коефіцієнт готовності j -ї підсистеми. 

О б ґр ун т ув ан н я  фо р ми  п ок азник і в  ефективн о ст і  т а  крит ер ію  

о пти мально ст і .  Як вказано у [7], у зв'язку зі складністю судна як технічної системи, а також 

впливу на процес його експлуатації широкого спектру випадкових факторів, ефективність 

процесу технічного обслуговування та ремонту характеризується значною кількістю показників. 

При цьому основними вимогами до показників ефективності є: простота, інформаційна 

забезпеченість, достатня точність, чутливість, повнота та відсутність надмірності [7,8]. 

У практиці оцінки ефективності експлуатації таких складних технічних систем як судно 

застосовуються різні форми показників ефективності: імовірність випадкової події, ступінь 

імовірнісної гарантії досягнення результату не нижче заданого рівня, середній результат, 

середній квадрат відхилень результату від того, що вимагається, дисперсія результату 

тощо [8]. Враховуючи розроблений формалізований опис процесу технічного обслуговування 

і ремонту як стохастичного процесу відновлення справності об'єктів суднових комплексів, 

визначимо формально показник його ефективності як математичне очікування загальної 

функції відповідності ρ  мети, що досягнута Y
R  [5,7] тій, що вимагається Y

R

в  [5,7], при 

використанні варіанту Uu  [7]: 
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де               ,  ,  ,    ,  ,    uTuFuTruCuguY
rrrrrR

54321 ; 

 nj u,,u,,u,uU 21  – множина допустимих варіантів (стратегій) побудови процесу 

відновлення, що формуються, з множини керованих параметрів процесу ТО і Р об'єктів СК. 

Процес  t  визначається вектором параметрів процесу відновлення, як керованих 

 
luuuu ,,,  

21
  так і некерованих  

VkVVV
,,,  

21
 , а також параметрами, що 

характеризують умови застосування судна  
RnRRR

,,,  
21

 . Зазвичай поділ 

параметрів на керовані та некеровані умовний та залежить від виду задачі, що вирішується. В 

деяких задачах частина керованих параметрів може виступати в якості заданих (некерованих). 

Крім того, керовані параметри можуть викликати зміну некерованих [8]. Як правило, при 

формуванні системи відновлення бортового обладнання судна до керованих параметрів 

будемо відносити: види контролю, засоби контролю, що застосовуються на різних етапах 

технічного обслуговування і ремонту, повноту та глибину контролю, інструментальну 

достовірність розглядаємих засобів контролю, періодичність контролю, повноту відновлення, 

чисельність та кваліфікацію особового складу тощо. 
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До некерованих параметрів 
V

  відносяться – конструктивні характеристики та 

надійність об'єктів СК, трудовитрати на контроль і пошук місця відмови з застосуванням 

даного засобу контролю. 

До параметрів 
R

  віднесено інтенсивність польотів, їх тривалість, характер завдань, 

що виконуються та ін. 

В реальних умовах кількість можливих варіантів обмежена. Виходячи з цього, завдання 

вибору раціонального варіанту організації процесу відновлення суднових комплексів судна 

вдається звести до задачі у варіантній постановці, при якій з множини альтернативних 

варіантів необхідно обрати найбільш сприятливий. Альтернативні варіанти ju  формуються 

зміною значень компонент вектору u  [9], 

 T,,Q,q,P,x,,u  , 

де   – інтенсивність відмов об'єкта суднових комплексів;   – інтенсивність самостійного 

прояву відмови об'єкта суднових комплексів; x  – періодичність контролю; P  – імовірність 

виявлення відмови засобом контролю; q  – імовірність надання засобом контролю інформації 

про “хибну” відмову; Q  – повнота відновлення об'єкта суднових комплексів в експлуатуючої 

організації;   – повнота контролю відмов (пошкоджень); T  – тривалість експлуатації об'єкта 

суднових комплексів. 

У зв’язку з тим, що залучення об'єктів суднових комплексів в різні стани процесу 

реальної експлуатації статистично повторюються, а в якості його формального опису обрано 

схему регенеруючого процесу, то для оцінювання ефективності такого процесу будемо 

використовувати показники ефективності математичного сподівання результату [9]: 

    .uYMuW
R




,     uyMuW rr  , r = R ,1 , Uu ,              (3) 

де )u(W r  – часткові показники ефективності використання u -го варіанту організації 

процесу відновлення суднових комплексів судна, надійності (безвідмовності) економічної та 

інших видів ефективності експлуатації судна; 

 uyr  – часткові характеристики результату експлуатації судна. 

Показник (3) є частковим випадком показника ефективності [3, 9], при якому функція 

відповідності дорівнює реальному результату [8,9]: 
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Показники середнього результату (3) найшли широке розповсюдження у дослідженнях 

ефективності складних технічних систем [9]. Це обумовлено властивістю їх адитивності, що 

значною мірою спрощує їх оцінку, та полягає в тому, що у випадку можливості представлення 

результату )u(Y
R  процесу експлуатації досліджуємої системи у вигляді суми результатів 

окремих його етапів )u(Y
R

i
 [2,4]: 
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i

i
RR

uYuY , 

то середній результат процесу, що розглядається, представимо у вигляді суми середніх 

часткових результатів, незважаючи на можливу їх стохастичну залежність [6,7]: 
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. 

Вибір та обґрунтування показників ефективності суднових комплексів судна дозволяє 

оцінити різні варіанти (стратегії або режими) їх відновлення та обрати для сформульованого 

критерію   „найкращій” варіант u
  при заданих умовах експлуатації  . Як відомо [1–5], 

критерій ефективності   є правило, що дозволяє порівняти варіанти Uu , що 

характеризуються різним ступенем досягненням мети, та здійснити направлений вибір 

варіантів u  з множини припустимих U . При використанні концепції оптимізації 

застосовуються критерії найбільшого результаті у формі: найбільшого середнього результату, 

найбільшої імовірнісної гарантії результату, найбільшого гарантованого результату та ін.  

При використанні в якості показників ефективності процесу відновлення об'єктів 

суднових комплексів показника середнього результату (3), виберемо найбільш прийнятний 

критерій оптимальності розгляданих стратегій Uu  відновлення суднових комплексів судна 

– критерій найбільшого середнього результату [8]. Згідно до цього критерію оптимальним є 

той варіант u


, при якому [7,8]: 

 

     R ,r   ,uyM (min) maxuW (min) max:u r
Uu

r
Uu

* 1


. 

 

Тоді критерієм ефективності досліджуємого процесу є отримання максимуму 

економічного виграшу при зміні організації процесу відновлення за умови забезпечення 

заданого рівня коефіцієнту готовності [6,7]: 

 

      
існk

ггkвіснв
n,k

KKпри,uCMuCMmaxW  
1

(U) , (4) 

де  nk u,u,,u,uU 21  – множина визначених допустимих варіантів організації процесу 

відновлення; 

mlk uuu   – множина параметрів процесу експлуатації; 

 офjl k,Qu   – множина керованих параметрів процесу експлуатації; 

 АРЗзакiiiijjjm T,T,q,,,x,T,,u   – множина некерованих параметрів процесу 

експлуатації; 

  існв uCM   – середня сумарна вартість відновлення суднових комплексів судна за 

період, що розглядається при існуючої організації системи відновлення; 

  kв uCM   – середня сумарна вартість відновлення суднових комплексів судна за 

період, що розглядається при альтернативних варіантах організації системи відновлення. 
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Висновки. Розроблено формалізований опис процесу технічного обслуговування і ремонту 

об'єктів суднових комплексів та їх складових у вигляді регенеруючого процесу відновлення, 

на підставі якого обґрунтовані форма показників та критерію ефективності. Здійснена 

математична постановка часткових задач дослідження. 

На підставі формалізації розроблена математична модель процесу експлуатації об'єктів 

суднових комплексів судна, що дозволяє отримати кінцеві аналітичні вирази для розрахунків 

необхідних показників ефективності досліджуємого процесу. Модель дозволяє оцінити вплив 

системи відновлення суднових комплексів, як сукупності засобів контролю, діагностичних і 

ремонтних засобів, комплектів запасних елементів, виконавців, що взаємодіють з об’єктом 

експлуатації за встановленими правилами, на ефективність процесу технічного обслуговування 

і ремонту. 

В межах розробленої моделі розглядаються підходи щодо визначення впливу на 

ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту об'єктів суднових комплексів їх 

повноти відновлення в умовах експлуатанта та багатоетапності процесу технічного 

обслуговування з урахуванням повноти контролю технічного стану об'єктів судового 

обладнання судна. 
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Богомья В.И., Коломиец О.Н. 

МЕТ ОД Ы П ОВ ЫШ ЕНИ Я ЭФФ ЕКТИ ВНО СТ И ПРОЦЕССА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Приведено формализованное описание процесса технического обслуживания и ремонта 

объектов судовых комплексов и их составляющих в виде регенерирующего процесса 

восстановления. 

На основании формализации разработана математическая модель процесса эксплуатации 

водных транспортных средств, которая позволяет получить конечные аналитические 

выражения для расчетов необходимых показателей эффективности исследуемого процесса. 

Ключевые слова: водное транспортное средство, эксплуатация, восстановление 
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METHODS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF OPERATION OF 

SHIP'S COMPLEXES 

Powered formalized description of the maintenance and repair of marine systems and their 

components in the form of a regeneration process of recovery. 

On the basis of the formalization of the mathematical model of the operation of water transport, 

which allows to obtain analytical expressions for the final calculation of the required performance 

of the test process. 
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МЕТОД ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ 

 

 

У даній 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 технічного діагностування 

суднових комплексів.  

Ключові слова: модель, процес експлуатації, суднові 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].  

Статистика 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). 

Також відомо [3,4], що у структурі витрат, які знижують прибутковість і підвищують 

витрати пароплавства, 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.  

Мета статті. Метою статті є обґрунтування розроблення перспективного методу 

технічного діагностування обладнання, як складової системи технічного обслуговування та 

ремонту. 
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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. 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. 1). 

Таким чином, сучасні інформаційні технології, що реалізовуються ПАК ТД і переносною 

діагностичною апаратурою, створюють необхідні умови для вдосконалення технічного 

обслуговування та ремонту суден. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплексна система діагностики суднового обладнання  

 

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, 
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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 [5÷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. 

Перспективна система діагностичного забезпечення суден повинна використовувати 

можливості традиційно вимірюваних параметрів робочого процесу а також фізичні методи та 

засоби діагностування з прогнозуванням параметрів технічного стану зразків обладнання.  

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 з урахуванням вимог інформаційної безпеки. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307 “Про затвердження 

Морської доктрини України на період до 2035 року” // Офіційний Вісник України. 

Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 9 грудня 2009 р. № 94. Режим доступу: 

www.kmu.gov.ua. 

2. Указ Президента України. 20 травня 2008 року, № 463/2008. Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року “Про заходи щодо 

забезпечення розвитку України як морської держави” // Урядовий кур’єр. – 2008, 27 

травня. Режим доступу: www.ukurier.gov.ua 

3. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Транспортної 

стратегії України на період до 2020 року” / Міністерство транспорту та зв’язку України. 

Офіційний веб-сайт. 10 грудня 2009 року. // Режим доступу: www.kmu.gov.ua. 

4. Богом´я В.І.,  Стадник О.І. Метод технічного діагностування обладнання/ В.І. Богом´я,  

О.І. Стадник //Новітні технології. – Збірник наукових праць Приватного вищого 

навчального закладу «Університет новітніх технологій». – К.: ПВНЗ «Університет 

новітніх технологій», 2016. – № 2(2). – С.57-61. 

5. Устаткування і системи морської навігації та радіозв’язку. Реєстратори даних рейсу 

(суднові). Частина 2. Реєстратори даних рейсу спрощені (С-РДР). Експлуатаційні 

вимоги, методи випробування та необхідні результати випробування. (Державний 

стандарт України) IEC 61996-2:2011, IDT: ДСТУ IEC 61996-2:2010/Богом'я В.І., 

Козелкова К.С., Баранов Г.Л., Ставицький С.Д.–К.:Держспоживстандарт України, 2010.–

189 с.   

6. Устатковання і системи морської навігації та радіозв’язку. Система відображення 

електронних карт та інформації. Технічні та експлуатаційні вимоги, методи 

випробування та вимоги до результатів випробувань. (Державний стандарт України)

 IEC 61174-2008, IDT: ДСТУ IEC 61174:2010/ Богом'я В.І., Козелкова К.С., Баранов Г.Л., 

Ставицький С.Д.–К.:Держспоживстандарт України, 2010.–82 с.  

http://www.zvezda.ru/politics/2010/10/05/www.ovu.com.ua/news/189-naynovishi-nadhodzhennya-ovu-94
http://www.zvezda.ru/politics/2010/10/05/www.ovu.com.ua/news/189-naynovishi-nadhodzhennya-ovu-94
http://mtu.gov.ua/uk/discussion/15621.html
http://mtu.gov.ua/uk/discussion/15621.html


 

 
  

 

51 

7. Богом’я В.І. Математична модель функціональних систем суднового обладнання / О.І. 

Стадник, О.О. Коваль, В.І. Богом’я //Системи обробки інформації.– Х.: Харківський 

університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, 2015.– Вип. 1(126).–С.102–105. 

8. Богом’я В.І.  Аналіз особливостей організації системи відновлення суднових комплексів 

в сучасних умовах/ О.І. Стадник, О.О. Коваль, В.І. Богом’я // Стандартизація, 

сертифікація, якість. – Х.: ДП «УкрНДНЦ», 2015.– Вип. 1.–С.44–48. 

 

Лавриненко В.Ф. 

МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ  
В данной статье приведены данные о том, что принятый подход на основе существующей 

системы технического обслуживания и ремонта приводит к значительному перерасходу 

ресурсов, а выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту в установленные 

календарные сроки в большинстве случаев не обеспечивает заданной надежности. 

Обоснована актуальность разработки новых методов технической эксплуатации судовых 

комплексов на основе применения перспективных систем технического диагностирования 

судовых комплексов. 

Ключевые слова: модель, процесс эксплуатации, судовые комплексы. 

 

V. Lavrinenko  

SYSTEMS DIAGNOSTICS COMPLEX  
This article provides that the approach based on the existing system of maintenance and repair 

leads to significant cost overruns of resources and performance of maintenance and repair within the 

calendar dates in most cases does not provide a given reliability. 

The urgency to develop new methods of technical operation of ship systems based on the 

application of advanced systems of technical diagnostics of ship systems. 

Key words: optimum model, marine systems. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ АГРЕГАТІВ  

ВОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

 

Розроблено формалізований опис процесу технічного обслуговування і ремонту об'єктів 

суднових комплексів та їх складових у вигляді регенеруючого процесу відновлення. 

На підставі формалізації розроблено метод обґрунтування організації процесу відновлення 

агрегатів водних транспортних засобів, що дозволяє отримати кінцеві аналітичні вирази для 

розрахунків необхідних показників ефективності досліджуємого процесу. 

Ключові слова: водний транспортний засіб, експлуатація, відновлення 

 

Вступ. Ефективність експлуатації суден залежить від багатьох факторів, що пов'язані з 

технічними та експлуатаційними характеристиками суден, прийнятою стратегією його технічного 

обслуговування (ТО) і ремонту (Р), виробничо-технічною базою ремонтних підприємств та 
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ремонтних цехов експлуатанта, чисельністю і кваліфікацією технічного складу, принципами 

застосування транспортного засобу в сучасних умовах. 

Висока вартість усіх складових сучасної системи експлуатації суден змушує особливо в 

умовах обмеженого фінансування, шукати шляхи щодо скорочення експлуатаційних витрат при 

незмінних вимогах до рівня готовності суден виконувати свої функціональні завдання. 

Підтримання високої готовності агрегатів транспортного засобу до виконання завдань – 

надзвичайно важливе завдання, в якому питання щодо відновлення бортового обладнання є лише 

однією з складових. 

Аналіз літератури [1–7] та практики експлуатації транспортних засобів показує, що однією 

з найбільш актуальних задач є задача забезпечення постійної готовності транспортного засобу до 

виконання завдань за призначенням. Таким чином, актуальним є проведення аналізу 

особливостей організації системи відновлення агрегатів транспортних засобів в сучасних 

умовах. 

 

Основна частина. Готовність суден залежить від великої кількості чинників. Основні з них 

можуть бути об’єднані в п’ять груп: експлуатаційні властивості агрегатів транспортних засобів, 

стан інженерного забезпечення, організація експлуатації, стан матеріально-технічного 

забезпечення, умови застосування агрегатів транспортних засобів [2]. 

А н ал і з  си ст еми  засо б і в  ек сп л уат ац ійн ог о  к онт ро лю.  В даний час для 

контролю агрегатів транспортних засобів використовуються такі засоби [3]: бортові 

автоматизовані засоби контролю (БАЗК); вбудовані засоби контролю (ВЗК) окремих систем; 

автоматизовані системи контролю агрегатів транспортних засобів (АСК1); автоматизовані 

системи контролю демонтованого устаткування (АСК2); портово-бортові засоби контролю 

(ПБЗК); контрольно-перевірочна апаратура (КПА). 

Крім того, в останній час отримали інтенсивний розвиток системи штучного інтелекту 

та як один з їх напрямків – експертні системи, які широко впроваджуються в даний час [4-7]. 

Склад системи засобів експлуатаційного контролю представлений на рис. 1. 

Бортові автоматизовані системи контролю призначені для контролю технічного стану 

бортового обладнання при переходах, при підготовці до походу, а також для виявлення події 

порушення експлуатаційних обмежень і помилок екіпажу на переходах, індикації та 

документування результатів контролю. 

БАСК у залежності від конструктивної реалізації, у свою чергу, поділяються на 

вбудовані і зовнішні. 

ВЗК дозволяють підвищити надійність роботи ФС і забезпечити необхідний рівень 

безпеки автоматичного управління транспортних засобів на всіх етапах переходу. ВЗК 

працюють протягом усього часу функціонування і виконуються в загальній конструкції з 

об’єкта контролю. Індикація відмов, що видається ВЗК, використовується екіпажем при 

переходах для прийняття рішення про можливість чи неможливість виконання завдання. 

БАЗК конструктивно виділені в окремі пристрої. Основні задачі БАЗК – здійснення 

оперативного контролю агрегатів транспортного засобу при переходах, локалізація і ліквідація 

відмови, видача інформації про технічний стан агрегатів екіпажу або пристрою пам’яті, яким 

комплектуються зовнішні БАЗК. 

ПБЗК використовуються для контролю і реєстрації при переходах параметрів, які 

характеризують технічний стан основних систем транспортного засобу, автоматичного 

дешифрування і аналізу в порту записаної інформації. 
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Рис. 1. Система засобів експлуатаційного контролю 

 

На основі зафіксованої інформації вирішуються задачі: оцінки технічного стану систем, 

що контролюються, прогнозування технічного стану агрегатів транспортного засобу і видачі 

рекомендацій з його технічного обслуговування, аналізу причин подій і контролю техніки 

судноводіння. 

Автоматизовані системи контролю використовують для контролю технічного стану 

агрегатів транспортного засобу К при виконанні регламентних та ремонтних робіт, підготовки 

до переходів, пошуку несправностей, проведення цільових та періодичних оглядів. В 

залежності від рівня взаємодії з об’єктом контролю вони поділяються на дві групи: АЗК не 

демонтованого обладнання (АСК1) і АСК демонтованого обладнання (АСК2) (рис.2). 

АСК1 призначені для визначення агрегатів транспортного засобу, їх силових установок і 

бортового обладнання, локалізації місць несправностей до КЗО в порту. Інформацію про 

технічний стан об’єктів, що контролюються, видається на засоби індикації та інші носії. 

Застосовуються автоматизовані системи контролю не демонтованого обладнання (АСК1) для 

різних форм обслуговування агрегатів транспортного засобу і використовуються як у 

стаціонарному, так і в мобільному виконанні [4]. 

Недоліками АСК1 є – недостатня глибина перевірки і відсутність можливості детальної 

перевірки кожного блоку, вузла, агрегату. 

Сучасні засоби контролю типу АСК2 належать до класу багатоцільових інформаційно-

вимірювальних комплексів, що вирішують завдання контролю працездатності, 

діагностування, прогнозування при оцінці технічного стану складних динамічних систем.  

Призначені для: перевірки блоків, регулювання і юстирування БО; проведення 

відбракування блоків при відправленні їх на ремонт і перевірки після повернення з ремонту; 

точної локалізації несправності, а також проведення профілактичних і регламентних робіт [8]. 

Широкі можливості таких систем забезпечуються застосуванням в їх складі електронно-

обчислювальних машин (ЕОМ). 
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Рис. 2. Спрощена схема уніфікованої АСК2. 

 

Перевага АСК демонтованих блоків: висока точність контролю; високий рівень 

автоматизації; локалізація несправностей до змінного модуля; відносно висока пропускна 

здатність; об’єктивність результатів контролю; повна перевірка блоків з використанням 

переліку контрольованих параметрів; можливість документування результатів контролю для 

задач прогнозування; зниження вимог до кваліфікації обслуговуючого персоналу. 

Т ен д енц і ї  р озви тку з асо б і в  кон тр олю  скл адних  ди наміч них  сист ем  т а  

з аг альн і  ви мо ги  до  них .  В даний час в розвитку засобів контролю складних динамічних 

систем з'явились тенденції [1-5,9] прагнення до зменшення вартості, з одного боку, і до 

розширення функціональних можливостей та ефективності, з іншого, приводить до появи 

уніфікованих автоматизованих систем контролю. Маючи високі експлуатаційні 

характеристики, ці засоби можуть контролювати декілька типів об’єктів контролю, що дає 

можливість скоротити номенклатуру засобів контролю.  

Уніфіковані АСК2 складаються з універсальної частини, що включає ті пристрої, які є 

загальними при перевірці всіх типів об’єктів контролю, та спеціалізованої частини, що 

включає пристрої, специфічні для кожного типу об'єкта контролю.  

Окремі функції, що виконуються спеціалізованою частиною, можуть передаватись 

універсальній частині. Наприклад, ЕОМ спроможна програмним шляхом формувати 

різноманітні види спеціальних стимулюючих сигналів. В цьому випадку відпадає необхідність 
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в розробленні спеціального генератору стимулів, що входить до спеціалізованої частини 

системи контролю. 

Висока гнучкість систем контролю, яка може бути досягнута за рахунок більш повного 

використання можливостей ЕОМ та застосування модульного принципу побудови. АСК2 

будуються з окремих програмних та апаратурних функціонально завершених модулів, 

поєднуючи які можна отримати нові пристрої. Апаратурні модулі будуються на базі 

уніфікованих пристроїв, що дає можливість нарощувати окремі пристрої контролю, з’єднуючи 

їх за допомогою уніфікованих зв’язків, по яких проводиться обмін інформацією між 

процесором та іншими пристроями. На рис. 2 наведена спрощена схема уніфікованої АСК2. 

Висновки.  1. Аналіз стану питання показав, що для вирішення протиріччя між 

потребою забезпечення необхідного рівня справності агрегатів транспортного засобу і 

можливостями існуючої системи технічного обслуговування і ремонту з управління технічним 

станом агрегатів транспортного засобу на сучасному етапі, виникає необхідність 

удосконалення підсистеми відновлення агрегатів транспортного засобу з урахуванням вимог 

до готовності суден виконувати поставлені завдання за призначенням і фінансових 

можливостей на її утримання. 

2. Аналіз наукової літератури показав, що на сьогодні не вирішеними завданням щодо 

пошуку та впровадження ефективних методів системи технічного обслуговування і ремонту 

виробів агрегатів транспортного засобу є: розробка математичних моделей процесу системи 

технічного обслуговування і ремонту, які б дозволяли проводити порівняльну оцінку техніко-

економічної ефективності різних режимів системи технічного обслуговування і ремонту 

агрегатів транспортного засобу, альтернативних стратегій їх ремонту, з метою удосконалення 

якості управління технічним станом транспортного засобу в умовах обмеженого 

фінансування. 

3. Розгляд процесу технічної експлуатації транспортного засобу як сукупності етапів 

технічного обслуговування та ремонту дозволяє визначити можливі напрямки удосконалення 

системи відновлення бортового обладнання транспортних засобів. Аналіз яких дозволив 

визначити чотири базові варіанти її організації та зробити якісну оцінку переваг та недоліків 

кожного з цих варіантів. 

4. Зниження експлуатаційних витрат в при експлуатації транспортного засобу поряд з 

іншими заходами організаційного та технічного характеру вимагають все більшої 

автоматизації контролю технічного стану агрегатів транспортного засобу. Засоби 

автоматизації контролю технічного стану суден розвиваються за наступними напрямками: 

вбудовані системи контролю, бортові автоматизовані системи контролю транспортного 

засобу, спеціалізовані системи контролю та універсальні системи контролю демонтованого 

обладнання. Велика частка “хибних” відмов в демонтованому обладнанні, порушення 

виробничих зв’язків у ремонтній мережі бортового обладнання, дефіцит ремонтного фонду 

потребують впровадження в експлуатацію АСК2. 
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ОРГАНІЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АГРЕГАТОВ ВОДНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Приведено формализованное описание процесса технического обслуживания и ремонта 

объектов судовых комплексов и их составляющих в виде регенерирующего процесса 

восстановления. 

На основании формализации разработан метод обоснование  организации процесса 

восстановление агрегатов водних транспортных средств, который позволяет получить 

конечные аналитические выражения для расчетов необходимых показателей эффективности 

исследуемого процесса. 

Ключевые слова: водное транспортное средство, эксплуатация, восстановление 
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ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF RESTORATION OF SHIPS AGGREGATES 

Powered formalized description of the maintenance and repair of marine systems and their 

components in the form of a regeneration process of recovery. 

On the basis of the formalization of the mathematical metod of the operation of water transport, which 

allows to obtain analytical expressions for the final calculation of the required performance of the test 

process. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ISO 9001 В УКРАИНЕ  

 

 

            Целью статьи является проведение в доступном для понимания виде анализа о 

состоянии дел с управлением качества и разработкой систем менеджмента качества  на 

основе стандарта ISO 9001 в Украине на данный момент, а также формулирование 

предложений обобщенного характера, которые могут способствовать улучшению 

показателей работы отечественных организаций в области качества. Для раскрытия 

поставленной цели приводитсяся краткий обзор о результатах внедрения стандарта ISO 

9001  на данный момент в мире и в Украине, анализируются причины неудач при разработке 

и внедрении стандарта в отечественной практике, исследуются особенности внедрения 

стандарта в нашей стране и формулируются предложения обобщеного характера, 

способствующие, с одной стороны, уменьшению негативных моментов при разработке и 

внедрении стандарта, с другой стороны, способствующие улучшению показателей работы 

отечественных организаций в области качества. Научная новизна результатов работы 

состоит в том, что предложения по улучшению качества и конкурентоспособности 

украинских предприятий подкрепляются авторскими моделями более понятного 

использования восьми принципов менеджмента из стандарта ISO 9001:2008 и взаимосвязи 

государства с организациями и потребителями при реализации стандарта.  

            Ключевые слова: стандарт  ISO 9001,  улучшение качества, сертификат  

соответсвия,  жизненный  уровень  населения. 

 

      Постановка проблемы. Как следует из опыта победителей и призеров конкурса по 

качеству от European Foundation for Quality Management (Модель совершенства Европейского 

фонда управления качеством (EFQM), выполнение требований ISO 9001 действительно 

способствует улучшению экономических показателей организаций и росту их 

конкурентоспособности (КС) благодаря переходу от качества конечной продукции к 

управлению этим качеством (УК) и совершенствованию самого процесса управления [1]. 

Следует напомнить, что стандарт называется «Системы менеджмента качества. Требования» 

и в текстовом виде, практически без количественных оценок, приводит такие требования к 

деятельности организаций, которые якобы должны позволить производить компании 

качественную продукцию или услуги. 

      Анализ последних исследований и публикаций. Массовое внедрение стандарта ISO 9001 

в развитых странах мира на протяжении последних (10-15) лет способствовало  не только 

повышению КС выпускаемой продукции, но и повышению жизненного уровня населения этих 

стран (рис.1,2) [2]. Сам стандарт, в силу большого спроса, за указанный период времени 

сменил уже три версии (в 2000, 2008 и 2015 годах). А как в Украине? 

За период от появления стандарта ISO 9001 в Украину (середина 90-х - начало 2000-х годов) 

до момента написания данной статьи массового внедрения стандарта так и не произошло. 

Согласно результатов проведенного опроса [3] , получила ли организация хоть какой-нибудь 

успех от внедрения ISO 9001 в свою деятельность, только 12,5% ответили, что стало лучше, 

29,5% отметили, что ничего не изменилось, 12% сказали, что стало хуже, остальные ответ не 

дали. В результате выяснилось, что на постсоветском пространстве не более четверти 

опрошенных организаций увидели хотя бы небольшое улучшение. А вот людей, которые 

поняли, как можно получить реальную выгоду, или, по крайней мере, стали относиться к 

требованиям ISO 9001 c интересом, достаточно много. 
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Рис. 1. Количество предприятий в мире, сертифицированных 

на соответствие стандарту ISO 9001, тыс. шт. 
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Рис. 2. Количество сертифицированных предприятий на соответствие  

ISO 9001 по странам (данные на конец 2013 года), тыс. шт. 

 

            Цель статьи (постановка задания) – проанализировать состояние дел с разработкой 

и внедрением систем менеджмента качества (СМК) на основе ISO 9001 в Украине на данный 

момент и сформулировать предложения обобщенного характера, которые могут 

способствовать улучшению показателей работы отечественных организаций в области 

качества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

        На фоне экономического кризиса в Украине в 90-х годах появление в стране 

«спасательного круга» в виде международного стандарта ISO 9001, который указывал путь 
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совершенствования нарождающихся в то время бизнес – структур на основе концепции 

процессного подхода к управлению, дал толчек к приобретению специальных 

компьютерныых программ, которые помогали чертить схемы управления и карты процессов. 

На фоне отсутствия методических основ внедрения системы процессного менеджмента 

консультанты-гуру с умным видом объясняли плохо понимающим стандарт руководителям 

компаний, что такой-то пункт стандарта требует вот таких-то действий. Здесь уместно 

вспомнить, что в основе успешного руководства лежит умение объяснить подчиненному, 

зачем то или иное действие нужно. Навязывание действия, когда человек не понимает зачем 

это надо, приводит к скрытому или явному сопротивлению. А когда сами консультанты этого 

не понимают и объясняют сотрудникам предприятия, что «так написано в стандарте», 

результаты работы по улучшению качества системы менеджмента близки к нулю. Такое 

внедрение стандарта ISO 9001 в Украине долгие годы та и строилось: проводились 

многочисленные семинары и тренинги, публиковались труды, где обосновывалась 

целесообразность разработки и сертификации СМК организаций, а экономические процессы 

в компаниях развивались своим путем, не столько в соответствии с рекомендациями ISO 9001, 

сколько с учетом сиюминутной ситуации в стране. Следует  отметить,  что  большинство  

успешных отечественных компаний, связанных прямо или косвенно с зарубежными 

партнерами, СМК действительно разработали и заслуженно их сертифицировали с 

последующим положительным экономическим эффектом. Но таких компаний в Украине 

очень мало – всего несколько сот. С течением определенного периода времени иностранные 

партнеры да и государственные органы при проведении тендоров стали требовать от 

украинских компаний в обязательном порядке наличие сертификата на СМК в соответствии с 

ISO 9001. Возник определенный спрос на такой документ. Спрос, как известно, рождает 

предложение. В результате сегодня уже не отличить, кто купил, а кто «честно» получил 

сертификат соответствия. Даже западные «дочки» центров сертификации переняли 

«украинский опыт» решения проблемы спроса-предложения и стали выдавать сертификаты с 

существенно меньшими требованиями, чем на Западе [3,4]. Однако рано или поздно суть 

подобной инновации скрыть не удается, и для участников сертификационной «драмы» 

наступает момент прозрения: сертификат-это бумажка, а реально построенная СМК на основе 

постановки регулярного процессно – ориентированного менеджмента – реальная предпосылка 

обеспечения экономической устойчивости в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры 

рынка. Однако в реальности сегодня большинство украинских предприятий, ставших на путь 

внедрения СМК,  остались разочарованными. Очень много было рекламы и обещаний со 

стороны консультантов центров сертификации при реализации консалтинговых проектов по 

внедрению стандарта ISO 9001 и слишком малы оказались достигнутые результаты в области 

качества. О результатах дискутируют и те, кто годами работал с надеждой улучшить качество 

системы менеждмента , но при этом серьезно не занимались управленческим учетом и 

анализом. Спросить некого – те, кто учил и консультировал, давно уже работают с другими 

клиентами. И, наконец, проблему эффективного внедрения СМК по стандарту ISO 9001 в 

Украине усугубила и та категория владельцев и руководителей пусть и не крупного, но 

прибыльного бизнеса, которые сертификат просто купили. «Все покупают, и я куплю! Будет 

и у меня сертификат качества, как у людей».  

      Основываясь на результатах исследований, представленных в [1,3,4], можно выделить 

следующие причины неудач при взаимодействии с консультантами центров сертификации. К 

сожалению, в целом, общий уровень качества украинской продукции пока намного отстает от 

уровня продукции западных фирм. Не секрет, что в нашей стране большинство руководителей 

«проект ISO» воспринимают со скептицизмом. Прежде всего, это связано с небольшими 

финансовыми возможностями инвестиций в СМК  подавляющего большинства отечественных 

предприятий (организаций) и сомнениями относительно окупаемости такого инвестиционного 

проекта. К тому же, много руководителей воспринимают консультантов в сфере качества как 

нахлебников. Рассмотрим кратко основные причины этого явления. 
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      Профессиональная терминология. У специалистов по качеству свои специфические 

термины – “всеобщее управление качеством, ориентация на потребителя, вовлечение всего 

персонала, валидация процессов” и другие. Результаты работы часто измеряются 

“значительными несоответствиями и уведомлениями”. Цитируются известные гуру качества, 

которые одним своим присутствием в разговоре должны придать вес предложениям 

специалистов, но слушателям эти имена мало о чем говорят. 

      Понимание профессионального жаргона требует определенного обучения и времени. К 

сожалению, отечественные организации редко позволяют себе потратить деньги и время 

ключевых сотрудников на ISO. В результате между консультантом и руководством создается 

серьезный разрыв в понимании проблемы. А эффективность работы из-под палки, как уже 

было сказано, стремится к нулю. 

      Не хватает реального производственного опыта. Обычно карьера консультанта на 

Западе начинается после работы на производстве в сфере качества в должности наемного 

работника не менее 15 лет. Поскольку УК в Украину пришло довольно поздно, многие 

специалисты не имеют соответствующего опыта работы. Двухмесячными курсами дело не 

исправишь. И работа консультантом в организации, занимающейся в основном 

сертификацией, опыта тоже не добавляет. Вот, например, требования к знаниям менеджера по 

качеству в Америке: очень большой набор дисциплин (более 30), плюс 10 лет опыта в сфере 

качества, из них 5 лет управленческой деятельности [4]. 

      Беда в том, что отсутствие опыта и квалификации у консультантов руководителями 

организаций трактуется как неспособность СМК принести реальную пользу. 

      Коммерция и качество. Как и все хорошие начинания, СМК в Украине внедряется со 

своими особенностями. Главная из них – это, к сожалению, все еще существующая коррупция 

(сертификаты соответствия часто покупаются или уровень требований при проверках 

снижается с целью сохранить клиента). Отмечены случаи, когда аудиторы хотят быстрее 

получить деньги и поехать домой. Естественно, легче продать типовой пакет документов или 

программное обеспечение, чем разобраться с реальными проблемами организации. 

      Качество нельзя купить. Основная мысль, которую консультант должен внушить 

заказчику – качество надо развивать самим, своими силами, его купить невозможно. А 

консультант в этом случае только дает полезные советы. К сожалению, далеко не все 

руководители и собственники организаций это понимают. 

         Внедрение новых методов работы требует изменения поведения людей. Изменение 

поведения людей – это изменение ментальности и привычек, которое требует времени, сил и 

терпения. Поэтому не следует ожидать быстрых улучшений за несколько недель. Чаще всего 

улучшение наступает после длительного периода работы (от года и более). К тому же на 

начальном этапе исполнители вообще не видят пользы от изменения методов работы и это 

вызывает дополнительное раздражение [1,4,6].  

      Решение проблемы лежит в плоскости разъяснений, убеждений и жесткого контроля 

выполнения мероприятий. 

      Работа по улучшению качества меняет баланс власти в организации. Такая работа 

действительно связана с появлением в организации нескольких сотрудников, которым 

передаются определенные полномочия. Нарушается линейная структура власти. Например, 

вместо одного начальника, у исполнителя появляется еще человек, который дает 

распоряжения и проверяет результаты их выполнения. Это напрягает. 

      Решение проблемы – четко прописывать разделение ответственности между службой 

качества, другими подразделениями и консультантами. Опять разъяснения, убеждения и 

жесткий контроль выполнения мероприятий. 

      Улучшение качества – межфункциональная деятельность. Под такой деятельностью 

понимаются мероприятия, которые выполняют сами сотрудники организации из разных 

структурных подразделений, в т.ч. из службы качества.  

      Следует отметить, что служба качества на этом этапе непосредственно качество продукции 

не создает. Она только помогает другим подразделениям (прежде всего производству) 
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улучшить качество. Помощь чаще всего проявляется в дополнительных требованиях и 

рекомендациях. Поэтому понятна и раздраженная реакция сотрудников к представителям 

службы качества. 

      Решение проблемы – материальное стимулирование и мотивация для всех участников 

работы по улучшению качества.  

      Улучшение качества требует внимания со стороны высшего руководства. Важнейшим 

фактором для успеха работы по улучшению качества является личная вовлеченность первого 

лица, которому нужно вникать в отчеты, статистику, иллюстративный материал и постоянно 

держать работу под контролем.  

С учетом вышесказанного следует указать, что при проведении работ по улучшению 

качества на основе ISO объектом управления должно быть качество конечного продукта 

организации и ее КС, принципами управления должны быть 8 принципов управления 

качеством из ISO 9001 (рис.3), а подтверждать высокое качество должна сертифицированная 

СМК в документальной форме в соответствии с моделью, изображенной в обобщенном виде 

на рис. 4. 
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Рис. 3. Восемь принципов менеджмента, лежащих в основе ISO 9001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Рис. 4. Модель взаимосвязи государства с организациями и потребителями: 

СГП и СО – система государственной поддержки и социальной ориентации; 

СУК – система управления качеством организации по ISO 9001. 
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Сущность предназначения элементов модели рис.4 сводится к следующему: СГП и СО 

должна включать правовую базу, лицензирование, госнадзор за работой организации, 

стандарты и систему сертификации услуг, систему социальной  ответственности, 

регулирование налогов и тарифов, инвестирование, поддержку инновационного развития 

организаций, возможность использования СМИ для формирования в обществе необходимого 

мнения о качестве; возможность контроля со стороны потребителей; СУК должна включать: 

сертифицированную и внедренную в производство СМК по ISO 9001 в документальном виде; 

современную технико-технологическую базу; соответствующую организационную структуру; 

квалифицированный персонал и систему его подготовки, мотивационную основу труда и др. 

Для Украины массовая разработка, внедрение и сертификация реальных СМК организаций по 

ISO 9001, безусловно, оказало бы положительное влияние не только на качество конечной 

продукции, но и на состояние экономики страны, а также на повышение уровня жизни.  

Выводы 
      Как следует из результатов исследований в [5-8], главными причинами слабой  КС  

отечественной продукции являются низкие уровни: менеджмента украинских организаций;  

их совершенства по 1000-бальной шкале модели EFQM (основная масса имеет 200-250 баллов 

при среднем уровне европейских организаций 400-450 баллов); зрелости общества и его 

готовности к кардинальным изменениям; развития государственного управления и 

социальной ответственности.  

      Улучшение качества в организации начинается с улучшения самого менеджмента и 

стандарт ISO 9001 для этого достаточно эффективный (причем не единственный) инструмент 

организационного улучшения. В этом смысле можно отметить, например, вышеуказанную 

модель EFQM, 6 сигм, систему сбалансированных показателей, “бережливое производство” и 

другие инструменты [1,6,7].  
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Заплотинський Б. А., Тупкало В. М. 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ISO 9001 В УКРАЇНІ  

Метою статті є проведення в доступному для розуміння вигляді аналізу щодо стану справ 

з управління якістю та розробкою систем менеджменту якості на основі стандарту ISO 

9001 в Україні на даний час, а також формулювання пропозицій узагальненого характеру, які 

можуть сприяти поліпшенню показників роботи вітчизняних організацій в сфері якості. Для 

розкриття поставленої мети надається стислий огляд про результати впровадження 

стандарту ISO 9001  на даний час в світі і в Україні, аналізуються причини невдач при 

розробці та впровадженні стандарту у вітчизняній практиці, досліджуються особливості 

впровадження стандарту в нашій країні, а також формулюються пропозиції узагальненого 

характеру, які, з одного боку, зменшують негативні моменти при розробці та впровадженні 

стандарту, з другого боку, сприяють поліпшенню показників роботи вітчизняних організацій 

в сфері якості. Наукова новизна результатів праці складається в тому, що пропозиції з 

поліпшення якості та конкурентоспроможності українських підприємств підкріплюються 

авторськими моделями більш зрозумілого використання восьми принципів менеджменту зі 

стандарту ISO 9001:2008 (рис.3) та взаємозвʼязку держави з організаціями і споживачами 

при реалізації стандарту (рис.4). Перспектива подальших досліджень, зв’язаних із 

порушеною темою, визначається можливостями держави реалізувати модель на рис.4. 

 Ключові слова: стандарт  ISO 9001,  вдосконалення якості, сертифікат  відповідності,  

життєвий  рівень  населення. 

 

 Zaplotinskyi  B.,  Tupkalo V.  

ABOUT OF THE IMPLEMENTATION RESULTS OF THE STANDARD ISO 9001 IN 

UKRAINE 

The purpose of the article is to analyze the state of affairs with quality management and with the 

development of quality management systems based on the ISO 9001 standard in Ukraine at the 

moment in an accessible form and formulation of proposals of a generalized nature, which can help 

improve the performance of domestic organizations in the field of quality. To achieve this goal: a 

brief overview of the results of the introduction of the ISO 9001 standard now in the world and in 

Ukraine is given; the reasons of failures in development and introduction of the standard in domestic 

practice are analyzed; the peculiarities of the introduction of the standard in our country are being 

studied; proposals in a general way, which, on the one hand, help to reduce negative aspects when 

developing and implementing the standard, on the other hand, contributing to improving the 

performance of domestic organizations in the field of quality are formulated. The scientific novelty of 

the results of the work is that proposals for improving the quality and competitiveness of Ukrainian 

enterprises are accompanied by author's models: with a more understandable use of the eight 

principles of management from ISO 9001: 2008 (Fig. 3); with a detailed description of the state 

interaction with organizations and consumers in the case of implementation of the standard in 

practice (Fig. 4). The prospect of further research related to the topic touched upon is related to the 

state's ability to implement the model in Fig.4. 

   Keywords: ISO 9001 standard, quality improvement, certificate of conformity, standards of 

living. 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 
 В данной статье проведен анализ методов прогнозирования технических параметров 

судового оборудования. 

Также рассмотрены вопросы актуальности разработки новых методов технической 

эксплуатации оборудования на основе применения современных автоматизированных 

процедур определения периодичности и объему диагностирования. 

Ключевые слова: методы прогнозирования, технические параметры, судовое 

оборудование, надежность, инерционность, интенсивность.  

 

Вступление 

Постановка проблемы. Теория прогнозирования насчитывает сотни различных 

методов, которые, в то же время, базируются на достаточно ограниченном числе подходов и 

моделей [1–8]. В основном это методы экстраполяции (линейной та не линейной), 

эмпирические и эвристические методы, а также методы на основе искусственного интеллекта. 

Наиболее применяемыми методами, учитывая их использование в программном обеспечении 

фирм, предназначенных для обработки данных является прогнозирование по последним 

значениям и математическим ожиданиям, скользящее среднее, экспонентное сглаживание и 

метод группового учета аргументов.  

Формулирование целей статьи. Проанализируем указанные методы с точки зрения 

возможности прогнозирования технического состояния судового оборудования в условиях 

использования суден на трансокеанских рейсах.  

Анализ методов прогнозирования. Прогнозирование по последнему значению [3-7]. 

Прогнозирование по последним отчетом, названое “ступенчатой экстраполяцией” либо же “ 

экстраполяцией нулевого порядка”, состоит в том, что как предполагаемое значение �̂�(𝑡0 + 𝜃) 

берется значение 𝑋(𝑡0) 

 

�̂�(𝑡0 + 𝜃) = 𝑋(𝑡0).                                                             (1) 

 

Прогнозированное значение в этом случае не зависит от временного интервала 

предвидения θ, предыстория подана только одной точкою – последним значением 𝑋(𝑡0) , 

вероятностные характеристики вовсе не учитываются. 

Алгоритм прогнозирования, как следует из (1), состоит в умножении значения 𝑋(𝑡0)  – 

роследнего отсчета на единицу, то есть не требует выполнения никаких вычислительных 

операций. 

Таким образом, прогнозирование можно исполнять, ничего не зная о процессе, кроме его 

последнего значения, и не производя никаких вычислений. Ясно, что такая простота метода 

компенсируется снижением точности прогнозирования. Погрешность прогнозирования 

𝑒(𝑡0 + 𝜃) = 𝑋(𝑡0 + 𝜃)−�̂�(𝑡0 + 𝜃) в данном случае имеет вид 𝑒(𝑡0 + 𝜃) = 𝑋(𝑡0 + 𝜃)−𝑋(𝑡0), а ее 

средний квадрат, при mx=0, 

 

�̅�2(𝜃) = 𝑀 {[�̇�(𝑡 + 𝜃) − 𝑋(𝑡)]
2

} = 𝜎𝑥
2 − 2𝑅𝑥(𝜃) + 𝜎𝑥

2. 
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Среднеквадратическая погрешность прогноза растет от 0 при θ = 0, в случае, когда R(0) 

= 𝜎𝑥
2, до 2𝜎𝑥

2 при θ = ∞, когда R(∞) = 0. Качество прогнозирования по этому алгоритму можно 

оценить только после сравнения его погрешности с погрешностями других алгоритмов. 

Простота этого способа обеспечила ему наибольшее применение. 

Прогнозирование по математическим ожиданиям [5]. Прогнозирование по 

математическим ожиданиям заключается в применении математического ожидания процесса 

mx  как будущего прогнозированного значения  

 

�̂�(𝑡0 + 𝜃): �̂�(𝑡0 + 𝜃) = 𝑚𝑥. 

 

Как и в предыдущем случае, предусмотренное значение здесь не зависит от термина 

прогноза θ. Но отличие заключается в том, что хоть и не требуется никакой информации 

насчет предыстории, нужны некоторые данные о особенностях процесса – а именно, его 

математического ожидания. Алгоритм прогнозирования не требует никаких вычислительных 

операций.  

 Погрешность прогноза для этого случая имеет вид  �̅� (𝜃) = 𝑋(𝑡0 + 𝜃) −𝑚𝑥 и являет 

собой отклонения процесса от среднего в момент 𝑡0 + 𝜃. 

Среднеквадратическая погрешность не зависит от времени прогноза и равняется 

дисперсии процесса 

 

�̅�2 = 𝑀{[𝑋(𝑡0 + 𝜃) − 𝑚𝑥]2} = 𝜎𝑥
2. 

 

На рис.1 совмещены зависимости �̅�2 прогноза по последнему значению и прогноза по 

математическим ожиданиям. При малых значениях времени прогноза  способ “последнего 

значения” лучше. Однако, после * когда �̅�2(𝜃) = 𝜎𝑥
2, способ “математическое ожидание” дает 

большую точность. Наконец, при  квадрат погрешности прогноза по среднему в два раза 

меньше, чем по последнему отчету. 

 

 

  

 

  

 

 

 

                                     *            

Рис. 1. Сравнительная оценка погрешностей  методами “последнего значения” и 

“математического ожидания” 

Скользящее среднее. Этот метод применяется для расчета значений в прогнозированном 

периоде на основе среднего значения переменной для указанного числа предыдущих 

периодов. Скользящее среднее, в отличии от простого среднего для всей выборки, содержит 

данные про тенденции перемены данных. Процедура может быть использована для прогноза 

сбыта, инвентаризации и иных процессов.  

 Экспонентное сглаживание. Назначается для получения значения на основе прогноза 

для предыдущего периода, скорректированного с учетом погрешностей в этом прогнозе. 

Используются константы сглаживания 𝛼 , по величине которой определяется, насколько 

сильно влияют на прогнозы погрешности в предыдущем прогнозе 

 

         �̃�𝑡+1 = �̃�𝑡 + 𝛼(𝑥𝑡 − �̃�𝑡).                                                       (2)                                             

 

 

 

 

 

     
𝜎𝑥
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2𝜎𝑥
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Для константы сглаживания в (2) наиболее пригодным является значение от 0,2 до 0,3. 

Эти значения показывают, что погрешность текущего прогноза установлена на уровне 20 – 30 

% погрешности предыдущего прогноза. Более высокие значения константы ускоряют отзыв, 

но могут и привести к неожиданным выбросам. Низкие значения константы могут привести к 

сдвигу аргумента для прогнозированных значений. 

МГУА - метод группового учета аргументов.  В методе группового учета аргументов 

(МГУА) [6, 8] все вопросы оптимизации решаются при помощи перебора вариантов только на 

материале заданных последовательностей данных. Для выбора лучших вариантов 

используются эвристические критерии: по коэффициентам корреляции, по критерию 

разнообразия аргументов, по критерию обусловленностью матриц и, основное, – по критерию 

минимума среднеквадратической погрешности (минимума СКП). Минимум СКП применяется 

последовательно несколько раз для выбора переменных, которые необходимо 

оптимизировать. Все другие переменные являются вспомогательными, и их целью является 

лишь сокращение объема вычислений. Критерий минимума СКП применяется в  МГУА в 

четырех местах: 

 для вычисления значений соответствующих коэффициентов; 

 для выбора лучших комбинаций пары аргументов; 

 для определения величины порогов для эвристических граничных само отборов; 

 для определения степени “полного” описания и выбору образующих его функций. 

При стандартном регрессивном анализе находят значения коэффициентов полного 

уравнения, которые обеспечивают минимум СКП. МГУА обеспечивает такой отбор 

коэффициентов дифференциального уравнения, при котором достигается минимум СКП в 

пространстве этих коэффициентов.  

Основные правила конструирования алгоритмов МГУА состоит в следующем. Полное 

описание объекта  = f1(x1, x2, x3, …, xn) стоит заменить несколькими выражениями. 

 

y1 = f1 (x1, x2), y2 = f1 (x1, x3),  …, ym = f1 (xn-1, xn),                        (3) 

 

де 𝑚 = 𝐶𝑛
2; 

 

 

z1 = f1 (y1, y2), z2 = f1 (y1, y3),  …, zp = f1 (ym-1, ym),                            (4) 

 

де 𝑝 = 𝐶𝑚
2 . 

 

Алгоритмы МГУА (3,4) конструируются таким образом, что удовлетворяют двум 

следующим условиям: 

1. Функция f1 – та же во всех уравнениях [6,7]. Исключая промежуточные переменные, 

можно получить аналог полного описания. 

2. Аналог по виду должен отвечать полному описанию. 

Разработчики метода определяют следующие основные преимущества МГУА: 

 как правило, условия задачи такие, что не имеют в своем распоряжении достаточное 

число данных для определения коэффициентов нормальных уравнений Гаусса, в случае 

если используют полный полином непосредственно, без частичных полиномов; 

 если учебная последовательность ограничена, то некоторые аргументы и 

промежуточные переменные являются излишними, что значит то, что точность 

возрастает, если от них избавиться;  

 эту важную работу исполняют граничные само отборы переменных после каждого ряда 

селекции. 

Основное преимущество МГУА – число оцениваемых параметров резко уменьшается, 

что уменьшает доверительные интервалы получаемых оценок, то есть приводит к повышению 
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точности оценивания. Ясно, что алгоритм прогноза, в котором учитываются как значения 

предыстории процесса, так и его вероятностные характеристики, будет точнее, чем другие. 

Вместе с тем, алгоритм МГУА относится к классу статичных моделей, он не способен 

учитывать инерционность объекта, но достаточно отрабатывает нелинейности и 

многомерность. Другим недостатком алгоритма является то, что он не может быть 

использован вне статистических данных, то есть, для его реализации у любом случае 

необходимо некоторое количество предыдущей информации про поведение системы. 

Другие, ранее рассмотренные алгоритмы, не учитывают зависимость прогнозированной 

величины от других, уже известных факторов. То есть они вообще не используют никаких 

вспомогательных данных кроме последовательности значений прогнозированного ряда. 

Учитывая характер применения метода (прогнозирования перемен технических 

характеристик судового оборудования), как процесса со значительным последействием на 

область, которая может быть не охвачена статистикой, использования методов усматривается 

проблематичным. Следовательно, для прогнозирования перемен технического состояния 

необходимым будет использование других методов, которые охватывали бы как историю 

развития процесса, так и разрешали бы осуществлять прогноз на будущее с учетом этой 

истории и индивидуального поведения объекта. 

Анализ, проведенный в [1-8] свидетельствует про наличие противоречий, которое 

состоит, з одной стороны, в необходимости повышения технической готовности судового 

оборудования к использованию по назначению и безотказности его функционирования. Для 

этого необходимым является совершение постоянного контроля над его функционированием 

и исполнение целого комплекса периодических проверок и диагностик. Вместе с тем такой 

подход существенно повышает стоимость эксплуатации оборудования и уменьшает общую 

рентабельность флота.  

С другой стороны, попытки максимального удешевления морских транспортных 

перевозок, приводит к уменьшению количества контрольных мероприятий, упрощения их 

процедуры (регламентов) з перекладыванием максимального числа функций диагностики на 

технические средства. В таком аспекте, разработка новых методов технической эксплуатации 

оборудования,  на основе применения современных автоматизированных процедур 

определения периодичности и объема диагностирования является актуальным. 

Решение данного противоречия в практической плоскости  состоит в переходе к 

диагностированию судового оборудования с учетом его технического состояния. Такой 

подход требует применения эффективных методов прогнозирования технического состояния 

оборудования. 

Анализ методов прогнозирования технического состояния определяет необходимость 

дальнейшего их развития на базе математических моделей динамичных объектов, которым 

является процесс эксплуатации судового оборудования. Это подтверждает целесообразность 

и актуальность формирования методик создания таких моделей и их использования для 

прогнозирования. При этом требуют учета и такие свойства технических объектов как 

инерционность, не стационарность и многомерность  входных возмущений при значительном 

последействии процессов. 

Исходя из этого, в соответствии с поставленной целью касаемо повышения 

эффективности эксплуатации судового оборудования в условиях эксплуатации на 

трансокеанских рейсах возникает актуальное научно-прикладное задание касаемо разработки 

методики определения целесообразных интервалов технической диагностики судового 

оборудования при трансокеанских грузоперевозках. 

Выводы. Опыт эксплуатации суден судоходных компаний свидетельствует, что 

принятый подход на основе планово-предупредительной системы технического обслуживания 

и ремонта приводит к значительного перерасхода материальных и денежных ресурсов. Кроме 

того, исполнение заранее предназначенных объемов работ в сфере технического 

обслуживания и ремонта в установленные календарные сроки в большинстве случаев не 

обеспечивает заданной надежности и приводит к росту послеремонтных отказов. 
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Перспективная система диагностического обеспечения суден должна использовать 

возможности традиционно измеряемых параметров рабочего процесса а также физические 

методы и средства диагностики с прогнозированием параметров технического состояния 

образцов оборудования.  

Эффективность диагностической программы увеличивается, когда при том же 

содержании контрольных операций решаются задания прогнозирования перемен 

технического состояния оборудования в будущие моменты времени. Программа 

прогнозирования является основой реализации системы технического обслуживания судна по 

фактическому состоянию. 
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Мусорін О.ОА. Трофіменко І.В., Дакі О.А.  

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

СУДНОВОГО ОБЛАДНАННЯ 

        В даній статті проведено аналіз методів прогнозування технічних параметрів суднового 

устаткування. 

Також розглянуті питання актуальності розробки нових методів технічної експлуатації 

обладнання на основі застосування сучасних автоматизованих процедур визначення 

періодичності і обсягу діагностування. 

       Ключові слова: методи прогнозування, технічні параметри, суднове обладнання, 

надійність, инерційність, интенсивність.  
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   At this article the questions of actuality of development of new methods of technical exploitation 

of equipment  on the basis of application of the modern automated procedures of determination of 
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  Key words: methods of prognostication, technical parameters, ship equipment reliability, 

persistence, intensity. 
 

Рецензент: д.т.н., професор Богом’я В.І. 

 

 

 

 
УДК 004.825 

 

 

Низиенко Б.И., Бердник П.Г. 

 

 

МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ДЛЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

 

 

В статье предложен метод формализации модальных высказываний с использованием 

математического аппарата нечетких множеств. Метод обеспечивает повышение 

достоверности результатов логического вывода при выработке решений в экспертных 

системах управления сложными объектами. 

Разработанный метод позволит повысить описательные возможности 

разрабатываемых аппаратов формализации знаний, получать обобщенные результаты 

возможности решения задачи управления на всех этапах ее решения, что позволит строить 

гибкие процедуры решения задач управления в различных условиях неопределенности. 

Ключевые слова: формализации знаний, математический аппарат нечетких 

множеств, экспертные системы управления, процедуры 

 

Введение. При использовании формальных методов представления знаний о предметной 

области (ПО) [1] происходит потеря описательных возможностей естественного языка в силу 

ограниченных возможностей формальных методов представления знаний [2,3,4,5]. 

Так, при формализации знаний, возникает необходимость формализации и 

интерпретации формализованного представления естественноязыковых выражений типа 

«Возможно существует…», «Необходимо что…», «Разрешено…» и других высказываний 

подобного рода, которые в литературе получили название модальные [4,5]. Отсутствие 

единого метода формализации знаний содержащих модальные операторы ограничивает 

применение их для формализации знаний и использования их в ЭС реального времени. 

Таким образом, разработка метода формализации знаний содержащих модальные 

высказывания и процедуры интерпретации таких знаний является актуальной задачей, 

решение которой позволит проводить более полное описание знаний ПО и повысить качество 

решений задач принятия решений.  

Анализ литературы. Способы формализации высказываний оперирующих модальными 

операторами описаны в работах [3,4,5,6,7]. 

Решение проблемы представления модальностей было предложено К.Льюисом в работе 

«Символическая логика» [5,6]. Введение формальных операторов  - возможности и ٱ- 
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необходимости позволило разработать системы модальных логик S1-S5. Однако понятия 

возможности и необходимости в разработанных формальных системах не позволяют найти 

семантическую (прагматическую) интерпретацию для всех высказываний выводимых в 

формальных системах S1-S5 [5]. Такое построение логических моделей представляет интерес 

лишь в случае «чистой» математики либо логики [5,6,7]. При построении формализованной 

теории, описывающей модель реальной ПО [1], при использовании такого подхода теряется 

семантическая (прагматическая) интерпретация высказываний, построенных на основании 

аксиом этих формальных систем. 

Решение проблем семантической интерпретации модальных операторов рассмотрены в 

работах [3,4]. Рассматривается развитый формализованный язык, у которого синтаксис - это 

какое-либо исчисление предикатов. Связки, функторы, модальные операторы и т. п., играют 

сугубо структурную роль. Основными недостатками данных работ являются: отсутствие 

метода определения истинности высказываний связанных модальными операторами 

(получение интерпретации данного высказывания); придание модальным операторам 

значения сугубо структурных свойств. 

Дальнейшим развитием методов построения формальных описаний ПО с 

использованием модальных операторов стали работы [4,6,7], где предложено несколько 

методов построения проблемно-ориентированных формальных систем. Основными 

недостатками этих методов являются: отсутствие подхода к интерпретации истинности 

высказываний, содержащих модальные операторы; обоснование построенных формальных 

систем лишь их очевидностью, что не всегда корректно. 

Цель. Разработка метода формализации знаний содержащих модальности, и процедуры 

их интерпретации с возможностью получения нечеткой численной оценки такой 

интерпретации. 

Основная часть. Разработка формализованной теории ПО, оперирующей 

содержательной интерпретацией модальных операторов, не всегда позволяет получить 

удовлетворительный результат с точки зрения ее прагматической интерпретации [4,5,6,7]. При 

этом попытка определения истинности высказываний связанных модальными операторами 

проводится с точки зрения интуитивно-содержательного представления о высказываниях, 

неявно подразумевая, что окончательно об истинности таких высказываний можно говорить 

лишь с учетом их прагматической интерпретации [7]. 

В работе [5] утверждается, что истинность высказываний, содержащих модальные 

операторы, зависит от истинности самого высказывания. Однако, такой подход может 

привести к утверждению того, что ложное высказывание может быть необходимо, возможны 

и другие парадоксы формальных модальных систем [4,5]. 

Определить оценку истинности высказываний, связанных модальными операторами 

можно только по отношению к конкретной ПО. То есть, с учетом имеющейся реальной 

информации и на основе интерпретации высказываний под знаком модальности. 

Таким образом необходимо показать, что получение интерпретации высказываний 

связанных модальными операторами возможно для конкретной ПО и однозначной 

интерпретации всех высказываний в ПО, стоящих под знаком модальности. 

Для решения данной задачи докажем следующие теоремы. 

Теорема 1. В общем случае значение истинности высказывания LР (необходимо Р) не 

определено. 

Доказательство. 

Пусть предикат ),(С 21   выражает отношение достижимости между мирами 1  и 2 .  

Определим модальный оператор необходимости следующим выражением [3,4,5]: 

 

 )t,(P),(CPL 2212Df  ,                                                       (1) 

 

где Df  - знак обозначающий высказывание «по определению», 1  и t обозначают точку 

отнесения суждения PL , а )t,(P 2  - произвольная формула на языке исчисления предикатов 
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первого порядка. 

Тогда, интерпретация высказывания LР будет полностью зависеть от интерпретации 

высказывания  )t,(P),(C 2212   (по определению). 

Интерпретация высказывания  )t,(P),(C 2212   есть не что иное, как такое 

приписывание истинностных значений составным элементом данной формулы при котором 

каждому элементу данной формулы приписывается значение истинна (И), либо ложь (Л) 

[2,3,8]. 

Учитывая то, что 1 и 2  определены как некоторые миры, которые представимы, 

например, как желаемые состояния системы, то для однозначной интерпретации предикатов 

),(C 21  и )t,(P 2  необходимо приписать символам 1 , 2  и t определенные значения. Причем 

эти значения должны принадлежать одному миру (ПО) и быть сравнимыми в рамках действия 

предиката к которому они принадлежат. 

Таким образом можно ввести некоторый морфизм i  [3] такой, что при приписывании 

элементам n21 A,...,A,A  значений c,...,b,a , позволяющих интерпретировать элементы 

n21 A,...,A,A  возможна интерпретация формулы G  с получением оценки (И либо Л) как для 

каждого элемента n21 A,...,A,A  так и для формулы G  в целом: 

 

}Л,И{

cA

bA

aA
)A,...,A,A(G:

n

2

1
n21i 






 .                                         (2) 

 

В нашем случае получим из (2) морфизм отображающий высказывание 

 )t,(P),(C 2212  , при придании его переменным соответствующих значений, во 

множество {И,Л}: 

 

  }Л,И{

tt

b

a
)t,(P),(C:

0

2

1
22121 






 .                                      (3) 

 

Таким образом оценка истинности (интерпретация) высказывания LР будет зависеть от 

значения морфизма i  над выражением, связанным модальным оператором: 

 

  }Л,И{))t,(P),(C(:PL 22121  .                                              (4) 

 

Следовательно, в общем случае, без интерпретации всех высказываний связанных 

модальным оператором, интерпретация такого высказывания не возможна. Что и требовалось 

доказать. 

Теорема доказана. 

По аналогии можно доказать следующую теорему: в общем случае значение истинности 

высказывания МА  (возможно А) не определено. 

Доказательство. 

Доказательство может быть построено с использованием связи [3,4,5] модальных 

операторов возможности и необходимости: 

 

P~L~РМ Df . 

 

Приведенные теоремы позволяют утверждать, что использование высказываний 

связанных модальными операторами для формализации знаний о конкретной предметной 
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области обоснованы. Использование подобных высказываний повышает качество описания 

предметной области. Однако, оценка истинности модального высказывания совпадающая с 

оценкой истинности логического выражения не дает нам адекватной оценки возможности или 

необходимости действий, выраженным в виде высказывания и не отражает всей гибкости 

человеческого мышления. 

При этом необходимо учесть, что эксперты при анализе некоторой ситуации рассуждает 

в субъективном семантическом пространстве интерпретации признаков характеризующих 

ситуацию [2]. Он практически всегда способен дать модальную оценку ситуации, которая 

отражает некоторую степень его уверенности в текущей ситуации. 

В отличии от дискретных оценок интерпретации высказываний связанных модальными 

операторами, получаемых в случае использования математического аппарата булевой 

алгебры, целесообразно использовать другой математический аппарат, который бы позволил 

получить непрерывную модальную оценку ситуации с возможностью получения ее 

семантической интерпретации. Подобными свойствами обладает математический аппарат 

нечетких множеств [2,3,9,10]. Оценка высказываний, связанных модальными операторами 

будет также зависеть от:  

ситуации, которая сложилась на момент рассмотрения данного высказывания 

(утверждения);  

истинности других высказываний, которые оказывают влияние на оценку истинности 

рассматриваемого высказывания;  

состояние объектов или процессов, которые рассматриваются в данный момент времени 

и др. 

При этом, отсутствие какой либо информации не должно полностью отрицать 

возможность (необходимость) достижения цели, как это возможно при использовании, 

например, формальных максиминных правил теории нечетких множеств, применяемых для 

принятия решений по оценки ситуаций. Механизмы реализующие такие требования по 

получению оценки истинности высказываний содержащих модальности должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

реализовывать возможность получения оценок различной степени уверенности с 

возможностью адаптивной коррекции ЛПР уровня доверия к получаемым результатам; 

представлять результаты вычислений оценки возможности (необходимости) получения 

результата (достижения цели) в численной форме [11]. 

Вычисление значения оценки возможности (необходимости) полученной, в результате 

интерпретации (достижения цели) высказывания )А,...,А,А(Q m21  возможно проводить 

используя следующие положения [9,10]. Для свертки значений результатов интерпретации 

высказываний имеющих семантическую интерпретацию предложено использование 

симметрических сумм, обладающих следующими свойствами: 

А1. 1)1,1(,0)0,0(  ; 

А2.   - коммутативная функция; 

А3.   - неубывающая функция по каждому аргументу; 

А4.   - непрерывная функция; 

А5. )у1,х1()у,х(1  . 

При этом аксиому А5 можно обобщить для любого числа переменных [10]. 

Примером ассоциативной симметрической суммы может служить оператор следующего 

вида: 

 

ху2ух1

у*хух
)у,х(




 ;                                                                   (5) 

 

который также удовлетворяет и требованиям к функции свертки, приведенным выше. Следует 

также отметить, что (4) не ассоциативна [10], так как 0)х,0(  , и здесь 0 не будет 
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поглощающим элементом, что позволит учесть оценку всех признаков. Графическое 

отображение решающего правила (4) для случая двух переменных приведено на рис.1, которое 

показывает, что при принятии решений в случае обобщения двух переменных получаем 

непрерывную оценку не имеющую случаев безразличия, как ,например, при использовании 

максиминных решающих правил (рис.2). 

 

 

Рис.1. Свертка нечетких множеств двух  

аргументов по правилу )у,х(  

 Рис 2. Свертка нечетких переменных по  

правилу max(x,y).  
 

Тогда для обобщения значений интерпретации высказываний в случае n переменным 

получим: 

 

m21m21

m21m21
m21

A...AA2A...AA1

A...AAA...AA
)А,...,А,А(QL




 .                                     (6) 

 

Для вычисления значение оценки возможности (необходимости) получения результата 

(достижения цели) высказывания ))x(P(Q  необходимо проделать следующие действия: 

1. Вычислить значения истинности всех высказываний )x(P)...x(P),x(P n21 , определяющих 

истинность высказывания ))x(P(Q  основываясь на правилах интерпретации выражений 

принятых в выбранном математическом аппарате; 

2. Задать уровень доверия к оценке определения возможности достижения цели ))x(P(Q . 

3. Объединить полученные значения интерпретации высказываний )x(P)...x(P),x(P n21  для 

получение оценки возможности ))x(P(Q  по правилу (5); 

4. При необходимости скорректировать уровень доверия к полученным результатам. 

Выполнить п.п. 1-3. 

Рассмотрим пример. 

Пусть есть правило классификации объектов: 

 

)d,x(G)r,x(H)v,x(VРМ 


                                                       (7) 

 

где: )x(MP  - утверждение, объект х возможно относится к классу А1, )v,x(V - предикат который 

интерпретируется следующим образом, объект х имеющий скорость v относится к классу А1 

с некоторой уверенностью; )r,x(H


 - предикат который интерпретируется как, объект х с 

геометрическими размерами r


 принадлежит к классу А1 с некоторой уверенностью; )d,x(G - 

предикат утверждающий, что если объект х имеет уровень шума d децибел, то он с некоторой 

уверенностью принадлежит к классу А1.  

Пусть экспертно задана функция распределения значений высказывания )x(MP , 

показывающая степень возможности принадлежности объекта х к классу А1 (рис.3). 
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(V(x,v),H(х,r),G(x,d)) 

M P(x) 

1 

1 

Рис.3. Функция распределения возможности. 
 

 

Тогда используя выражение (6), и подставляя в него оценки интерпретации 

высказываний )v,x(V , )r,x(H


, )d,x(G , получим оценку возможности )x(MP  принадлежности 

автомобиля х к классу А1. 

Выводы. Разработанный метод формализации содержащих модальные операторы 

позволяет такие знания в процессе решения задач принятия решений в ЭС реального времени, 

применяемых для управления сложными объектами. Это позволит повысить описательные 

возможности разрабатываемых аппаратов формализации знаний, получать обобщенные 

результаты возможности решения задачи управления на всех этапах ее решения, что позволит 

строить гибкие процедуры решения задач управления в различных условиях 

неопределенности. 
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Нізіенко Б.І., Бердник П.Г.  

МЕТОД ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ ДЛЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ  

У статті запропоновано метод формалізації модальних висловлювань з використанням 

математичного апарату нечітких множин. Метод забезпечує підвищення достовірності 

результатів логічного висновку при виробленні рішень в експертних системах управління 

складними об'єктами. 

Розроблений метод дозволить підвищити описові можливості розроблюваних апаратів 

формалізації знань, отримувати узагальнені результати можливості вирішення задачі 

управління на всіх етапах її рішення, що дозволить будувати гнучкі процедури вирішення 

завдань управління в різних умовах невизначеності.  

Ключові слова: формалізації знань, математичний апарат нечітких множин, експертні 

системи управління, процедури. 

 

Nizienko B.I., Berdnik P.G. 

METHOD OF FORMALIZATION OF KNOWLEDGE FOR EXPERT SYSTEMS 

In the article the method of formalization of modal utterances with the use of the mathematical 

apparatus of fuzzy logic is proposed. The method provides an increase in the reliability of the results 

of logical conclusion in the development of solutions in expert systems for managing complex objects. 

The developed method will allow to increase the descriptive capabilities of the developed 

knowledge formalization apparatuses, to obtain generalized results of the possibility of solving the 

management problem at all stages of its solution, which will allow to build flexible procedures for 

solving management tasks under different conditions of uncertainty.  

Keywords: formalization of knowledge, mathematical apparatus of fuzzy sets, expert control 

systems, procedures 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

 

Розглядаються питання пов’язані з проектуванням системи інформаційного 

забезпечення в автоматизованих системах управління при використанні системи підтримки 

прийняття рішення. У статті наведено, що існуючий перелік задач проектуванням системи 

інформаційного забезпечення не враховує використання система підтримки прийняття 

рішень, що в свою чергу обумовлює необхідність перегляду цього переліку.  

Системний підхід до проектування інформаційних моделей дозволяє сформулювати 

принципи, на яких базуються всі основні процедури формування інформаційних моделей: відбір 

інформаційних ознак, їхній розподіл між окремими пристроями відображення, розміщення в 

межах інформаційного поля. 

Ключові слова: системний підхід, системи інформаційного забезпечення, інформаційні 

моделі 

 

Введення. При розробці сучасних автоматизованих систем управління різного 
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призначення все частіше розробники зтикаються з необхідністю введення в склад 

спеціального і математичного забезпечення алгоритмів вирішення слабо структурованих 

задач. До таких задач можна віднести [1 ,2]: 

− виявлення та аналізу ситуацій, що виникають у ході функціонування 

автоматизованої системи управління (АСУ); 

− вироблення варіантів рішень в ситуаціях, які не задані системі на етапі її розробки; 

− виробка управляючих впливів в невизначених умах обстановки (ситуаціях) та ін. 

Можливим виходом з такої ситуації може бути введення до складу функціональних 

підсистем АСУ (комплексу засобів автоматизації (КЗА)) − інформаційно-аналітичної 

підсистеми, основою якої може служити система підтримки прийняття рішень (СППР) з 

використанням інтелектуальних методів обробки інформації. 

СППР - це інформаційна (інформаційно-управляюча система [2, 3]), яка надає оператору 

АСУ можливості отримання, зберігання, відображення, представлення та обробки інформації 

відповідно до задач управління. 

Під інтелектуальною системою розуміється система, яка забезпечує рішення 

неформалізованих (неструктурованих) або слабо структурованих завдань користувача в деякій 

предметній галузі з використанням методів штучного інтелекту та організовує його взаємодію 

з комп’ютером у звичних поняттях, термінах, образах [4]. В той же час інформаційно-

управляюча система забезпечує рішення лише структурованих завдань. 

З метою виділення завдань управління АСУ, для вирішення яких потрібне використання 

СППР як інтелектуальної системи, необхідно визначити, які з цих завдань є, по-перше, слабо 

структурованими (неструктурованими), і, по-друге, вирішуються у рамках зазначених 

можливостей СППР. З метою виділення таких завдань доцільно визначити, які з цих завдань є 

структурованими. 

Слабо структурованими завданнями називають завдання, які вирішуються з 

використанням неформалізованих (неточних) знань, тобто знань, які є результатом, в першу 

чергу, узагальнення досвіду та інтуїції спеціалістів (експертів) [1-4] про предметну область. 

До слабо структурованих завдань відносять ті, які мають одну або декілька наступних 

особливостей [4-5]: 

алгоритмічне рішення завдання невідомо або не може бути використано через апаратні 

обмеження електронно-обчислювальної машини; 

завдання не можуть бути визначені в чисельній формі (необхідне символьне 

позначення); 

мета завдання не може бути виражена в термінах чітко визначеної цільової функції. 

Також, як правило, слабо структуровані завдання мають такі риси, як неповноту, 

помилковість, неоднозначність та (або) суперечність знань (як даних, так і правил 

перетворювання). 

Для вирішення слабо структурованих завдань використовуються логіко-аналітичні 

методи (методи штучного інтелекту), або такі завдання, які мають логіко-аналітичний спосіб 

(характер) вирішення. 

Структурованими завданнями називають завдання, які вирішуються з використанням 

формалізованих (точних) знань, тобто універсальних знань, які формулюються у вигляді 

загальних та точних суджень (законів, формул, алгоритмів тощо) [3-5]. 

Для вирішення структурованих завдань використовуються алгоритмічні методи 

(завдання мають алгоритмічний спосіб вирішення). 

Виходячи з визначення слабо структурованих та структурованих завдань, перелічених 

відмінностей, характерних для слабо структурованих завдань, а також згідно переліку завдань 

управління визначимо групи завдань, для вирішення яких потрібне використання СППР [4]. 

Перша група завдань відноситься до класу завдань, що безпосередньо зв’язані з 

наповненням та корегуванням БД та традиційно мають алгоритмічний спосіб вирішення. 

Друга група завдань відноситься до класу завдань, що зв’язані з відображенням 

інформації на АРМ та засобах колективного користування  Для вирішення цього класу завдань 
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теж традиційно використовуються алгоритмічні методи. 

Третя група завдань відноситься до класу завдань, які вирішуються шляхом постановки 

формалізованих та неформалізованих команд управління. 

Четверта група завдань відноситься до класу завдань прийому/передачі інформації та має 

алгоритмічний спосіб вирішення. 

П’ята група завдань відноситься до класу завдань обробки інформації (розрахункові 

завдання). Для вирішення цих завдань, як правило, використовуються алгоритмічні методи. 

Але, якщо у ході вирішенні завдань використовується неповна, неоднозначна та (або) 

суперечлива інформація, то для вирішення цих завдань повинні використовуватися логіко-

аналітичні методи [4]. 

Шоста група завдань відноситься до класу завдань розпізнавання ситуацій. Вирішення 

даного класу задач не можливо без використання методів штучного інтелекту. 

Завдання контролю функціонування і діагностики стану технічних засобів комплексу 

засобів автоматизації відноситься до завдань розпізнавання ситуацій при функціонуванні 

технічних засобів. 

Розглянутий перелік вирішуваних задач з використанням засобів автоматизації та СППР 

потребує детального аналізу процесу розробки таких систем. Типовий перелік задач, що 

вирішується при розробці таких систем приведений на рис. 1. 

 
 1 Етап ідентифікації завдань управління АСУ 

2 Етап концептуалізації завдань АСУ 

3 Етап формалізації знань щодо вирішення завдань управління АСУ 

4 Етап оцінки і тестування результатів формалізації завдань АСУ 

1.1 Визначення переліку основних завдань управління АСУ, що підлягають 
формалізації в СППР 

1.2 Визначення характеристик для кожного визначеного завдання 
управління АСУ, що підлягає формалізації в СППР 

1.3 Визначення переліків можливих підзадач, що вирішуються в рамках 
основних завдань управління АСУ 

2.1 Визначення множини ключових понять та об’єктів, їх характеристик і 
відношень, що використовуються для вирішення завдань управління 

2.2 Визначення множини вхідних та вихідних даних вирішення завдань 
управління АСУ 

2.3 Визначення методів (способів) вирішення завдань управління АСУ в 
рамках СППР 

3.1 Визначення методу (методів) представлення знань визначених завдань 
(розробка апарату формалізації) 

3.2 Розробка моделі (моделей) знань відповідно до вибраних методів 
представлення знань 

3.4 Розробка процедур обробки знань на основі використання моделей знань 

4.1 Розробка прототипу (макету) програмного продукту СППР, формування 
(наповнення) БД про характеристики завдань управління 

4.2 Наповнення БЗ знаннями щодо вирішення завдань управління АСУ 

4.3 Перевірка вибраного методу (методів) представлення знань шляхом 
тестування прототипу з використанням тестових прикладів 

4.4 Оцінка результатів тестування і визначення необхідністі наступної 
ітерації з формалізації завдань управління АСУ 

 
 

Рис.1. Методика формалізації завдань управління АСРК 

 

При цьому розглянемо загальну структуру СППР [3-4]: 

Якщо провести порівняльний аналіз між складом задач приведеним на рис.1 та складом 
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структурних компонентів СППР приведених на рис. 2, можна зазначити, що процес розробки 

СППР не передбачає вирішення такої задачі як розробка діалогового компоненту.  
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Рис. 2.  Узагальнена структурна схема програмних компонентів СППР АСУ 

 

При цьому, основним завданням СППР є інформаційна підтримка процесу виробки 

рішень оператором АСУ. Але використання СППР розуміє під собою те, що оператор працює 

в складній обстановці при неповній та неточній інформації, що досить часто приводить до 

стресових умов роботи оператора. В таких умовах підвищується інформаційне навантаження 

на оператора, а прийняті рішення можуть потягти за собою значні збитки різної природи 

(матеріальні, людські та ін.). 

В таких умовах на перший план виходять задачі інформаційного забезпечення діяльності 

оператора АСУ. Під такими задачами розуміються задачі пов’язані з побудовою формуванням 

та модифікацією інформаційних моделей (ІМ), як колективного, так і індивідуального 

використання. А це важливе питання як раз і залишається поза межами інтересів розробників 

СППР. Але від того наскільки ІМ буде відповідати ергономічним вимогам до їх побудови та 

бути при цьому інформативною в значній мірі буде залежати те, чи зможе оператор 

виконувати свої обов’язки в різних умовах обстановки. 

Аналіз літератури. Дослідженню методів створення і управління ІМ при організації 

інформаційної підтримки процесу прийняття рішення присвячені роботи [7-9]. Розглянемо ці 

методи. 

Текстові ІМ [1,3] використовуються при відображенні статичної інформації. Основним 

завданням таких простих інформаційних моделей є подання статичних текстових даних, 

необхідних у процесі роботи оператора. Прикладом таких ІМ можуть бути інструкції, 

алгоритми роботи, переліки розв'язуваних завдань, представлені операторові у вигляді 

текстових документів. 

Алгоритмічні методи створення і управління ІМ [7] дозволяють сформувати моделі, що 

відбивають алгоритм діяльності оператора, вони у свою чергу підрозділяються на 

інформаційно-логічні і командно-інформаційні. Ці моделі використовуються для управління 

одним складним об'єктом, наприклад, енергоблоком, ядерним реактором і т.і.  

По способу відтворення інформації і застосовуваному методу управління ІМ можна 

виділити [8] образотворчий підхід до відображення інформації без обліку алгоритму 

діяльності оператора. Недоліками цього підходу до створення ІМ є: ІМ відбиває інформацію, 

необхідну для рішення 1-2 завдань управління; відображувана інформація не відповідає логіці 

роботи оператора; аналіз моделі вимагає великих витрат часу. 

Наступний метод управління ІМ, заснований на образотворчому підході до 

відображення інформації з обмеженим обліком алгоритму діяльності оператора [9]. Такий 
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підхід дозволяє створювати більш досконалі ІМ у порівнянні з методом розглянутим вище. 

Недоліками такого підходу є: обмежена кількість програм управління ІМ; не реалізована 

підтримка розпізнавання оперативних ситуацій; не передбачена можливість адаптивного 

управління параметрами відображення ІМ; реалізована підтримка діяльності оператора по 

обмеженому набору алгоритмів рішення завдань управління. 

Таким чином, питання пов'язані зі створенням системи інформаційного забезпечення 

(множини ІМ) оператора з урахуванням особливостей його роботи в умовах використання 

СППР в літературі не розглянуто, що вимагають проведення досліджень в напрямку виявлення 

часткових задач розробки ІМ та методів управління ними з урахуванням використання СППР. 

Ціль. Визначити та обґрунтувати перелік задач, вирішення яких необхідне для розробки 

системи інформаційних забезпечення (СІЗ) діяльності оператора АСУ за умовою 

використання СППР. 

Основна частина. В існуючих АСУ при розробці СІЗ головна увага була приділена  

антропометричним, фізіологічним і психофізіологічним особливостям оператора [7-9]. Це, у 

свою чергу, визначило структуру СІЗ, склад засобів відображення, набір ІМ і форм подання 

інформації. Всі перераховані складові розроблялися з погляду адаптації процесів обробки 

інформації в КЗА до оператора, тобто оператору представляється та інформація, що оброблена 

в КЗА, без обліку [9]: 

− необхідності даної інформації оператору; 

− можливостей оператора по обробці інформації; 

− способів обробки інформації оператором; 

− відповідності інформації завданням, які він вирішує; 

− умов діяльності оператора; 

− обстановки, що складається. 

При проектуванні ІМ існуючих КЗА не здійснювався аналіз інформаційних потреб ОПР 

при рішенні тих або інших завдань управління [8]. ІМ існуючих КЗА відображає однаковий 

набір ІМ у незалежності від умов її функціонування (черговий режим, режим аварійного 

функціонування тощо), що не відповідає діяльності оператора у тих або інших умовах і 

завданням які він вирішує [4-9]. 

Таким чином, метод синтезу ІМ для підтримки прийняття рішень в умовах невизначеної 

повинен містити в собі наступні складові: 

− аналіз інформаційного забезпечення процесу оцінки обстановки оператором; 

− визначення переліку інформаційних ознак (ІО), що забезпечують процес ухвалення рішення 

і обґрунтування складу інформаційних елементів, представлених на засобах відображення 

інформації (ЗВІ), які забезпечать оперативну оцінку інформації; 

− ІМ, що забезпечують інформаційну підтримку прийняття рішень по оцінці обстановки; 

− розробка вимог до форми подання інформаційних елементів (ІЕ), які б найбільше повно 

відповідали характеру діяльності ОПР в ході його діяльності. 

Далі не будемо розглядати підсистеми збору обробки й передачі інформації про ПО, а 

під СІЗ - будемо розуміти множину ІМ й сукупність засобів введення й відображення 

інформації індивідуального й колективного користування. 

Розробка ІМ передбачає вирішення великої кількості задач більшість яких наведена на 

рис. 3 [4-5].  

Принципи проектування ІМ розглянуті в роботах [3, 4, 6]. Варто відмітити, що ці принципи 

розроблені відносно тих ІМ, структура яких стійка (ІМ стану технічних засобів системи). 

Багато які з них можуть бути реалізовані й у ІМ АСУ з СППР. Принципи, розглянуті в 

літературі, не систематизовані, а іноді мають неоднозначне тлумачення. 

Використання в АСУ СППР впливає на такі процеси, як: виробка рішень та розподіл задач 

між оператором та КЗА. Це в свою чергу впливає на склад та призначення ІМ, зміну 

(розширення) складу ІО та ІЕ. В свою чергу виникає ряд задач відображення інформації та 

управління інформаційними моделями в умовах використання СППР, яка може оперувати 

неповними, нечіткими поняттями, і виробляти рішення як чисельного (кількісного) характеру, 
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так і якісного характеру (наприклад − можливо, багато, можливо з ступенем впевненості 0,8). 

Результати аналізу робіт у предметній області "інформаційне забезпечення діяльності 

оператора" [4 - 8] дозволяють сформулювати положення, яке можна вважати визначальним 

при проектуванні ІМ. Інформаційні моделі і їхні фрагменти повинні забезпечувати не тільки 

ефективний пошук і сприйняття інформації про проблемну ситуацію, але й формування 

оперативного образу цієї ситуації у свідомості оператора, тобто її концептуальної моделі. В 

такому разі, необхідно використовувати можливості СППР по формуванню якісних оцінок та 

узагальнюючих характеристик. Це в свою чергу призводить до необхідності вирішення задач 

розробки алфавітів кодування інформації про якісні відмінності середовища, поняття (багато, 

напрямок, можливість), комплексні елементи, які характеризують обстановку з підлеглими 

задачами та чинниками. 
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Рис. 3. Перелік задач, що вирішуються при розробці системи інформаційної підтримки 

прийняття рішень (множини ІМ) 

 

Таким чином до складу задач розробки ІМ необхідно на ряду з існуючими задачами 

(рис.3) ввести наступні: 

- визначення розподілу задач між оператором та КЗА з урахуванням задач, що 

вирішуються СППР; 
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- виявлення задач, що вирішується СППР та встановлення понять, якими вони 

оперують та формування алфавіту їх кодування; 

- визначення інформаційної «ємності» засобів відображення; 

- визначення «інформаційної» ємності інформаційних ознак та понять, якими оперує 

СППР та їх погодження з можливостями оператора; 

- уточнення алгоритмів роботи оператора в умовах використання СППР. Врахування 

загальної невизначеності результатів роботи СППР, особливо в критичних умовах 

функціонування; 

- узгодження можливостей оператора по переробці інформації та інформаційної 

ємності засобів інформації та інформаційних моделей.  

Таким чином уточнений перелік задач, вирішення яких необхідно при розробці СІЗ при 

ведений на рис.4. 
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Рис.4. Уточнений перелік задач, що вирішуються при розробці системи інформаційної 

підтримки прийняття рішень (множини ІМ) 
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Таким чином, аналіз задач по розробці СІЗ діяльності оператора АСУ з використанням 

СППР показав, що існуючий перелік задач не враховує використання СППР, що в свою чергу 

обумовлює необхідність перегляду цього переліку. Перегляд переліку задач показує, що дані 

задачі в такому розумінні не формулювалися і відповідно не вирішувалися.  

Даний перелік задач не можна розглядати як раз і назавжди встановлену догму. 

Враховуючи те, що в процесі експлуатації СППР є етапи її модифікації, то і процес створення 

та вдосконалення СІЗ повинен носити циклічний характер та враховувати набутки СППР. 

Приклад такого процесу модифікації наведений на рис. 5. 

Висновки. Системний підхід до проектування ІМ дозволяє сформулювати принципи, на 

яких базуються всі основні процедури формування ІМ: відбір ІО, їхній розподіл між окремими 

пристроями відображення, розміщення в межах інформаційного поля, тощо. 
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Рис.5. Етапи життєвого циклу СІЗ в залежності від СППР 

 

Реалізацію цього положення на практиці можна забезпечити, якщо при проектуванні ІМ 

повною мірою врахувати основні ергономічні принципи проектування [7-9] та особливості 

діяльності оператора в умовах використання АСУ, побудованих з використанням різних 

підходів. 

Використання при побудові АСУ СППР призводить до необхідності переосмислення 

діяльності оператора, а як слідство до перегляду переліку задач розробки СІЗ та пошуку 

рішень тим задачам, що сформульовані вперше, або раніше в даній області не розглядалися. 

Таким чином, при розробці СППР вже на етапі проектування необхідно притягувати 

спеціалісті з ергономіки. Це дозволить розробляти СІЗ яка б відповідала як ергономічним 

вимогам, так і повністю використовувати всі можливості СППР по обробці інформації та 

представлення її оператору. 

Вирішення розширеного переліку задач розробки СІЗ дозволить врахувати особливості 

діяльності оператора в умовах розробки перспективних АСУ та використання в них СППР.  
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П. Г. Бердник, М.Н. Калмыков, В.А. Капранов  

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

Рассматриваются вопросы, связанные с проектированием системы информационного 

обеспечения в автоматизированных системах управления при использовании системы 

поддержки принятия решения. В статье приведены, что существующий перечень задач 

проектированием системы информационного обеспечения не учитывает использования 

система поддержки принятия решений, что в свою очередь обусловливает необходимость 

пересмотра этого перечня. 

Системный подход к проектированию информационных моделей позволяет 

сформулировать принципы, на которых базируются все основные процедуры формирования 

информационных моделей: отбор информационных признаков, их распределение между 

отдельными устройствами отображения, размещенные в пределах информационного поля. 

Ключевые слова: системный подход, системы информационного обеспечения, 

информационные модели 

 

P. Berdnik, M. Kalmykov, V. Kapranov  

PECULIARITIES OF INFORMATION MODELS IN SOLUTION SUPPORT SYSTEMS 

Issues related to the design of the information support system in automated control systems using 

the decision support system are considered. The article states that the existing list of tasks for the 

design of the information support system does not take into account the use of the decision support 

system, which in turn necessitates the revision of this list. 

The system approach to the design of information models allows us to formulate the principles on 

which all the basic procedures for the formation of information models are based: the selection of 

information features, their distribution between individual display devices, placement within the 

information field.  

Key words: system approach, systems of informational support, information models 
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УДК 681.532 

 

 

Гудков Д.М., Богом’я В.І., Тихонов І.В. 

 

 

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОТОЧНИХ ВИМІРІВ У 

СУДНОВИХ СИСТЕМАХ  

 

 

У ході експлуатації суднових систем виникають завдання розподіленого та 

достовірного оброблення поточних параметрів. Так, розглядають питання, пов’язані з 

можливістю уточнення отриманих параметрів у процесі обчислювання результатів 

поточних вимірювань у суднових системах з розподіленими параметрами. У статті 

показано аналітичний апарат для обчислювання отриманих результатів з використанням 

теорії чутливості. 

Ключові слова: система, чутливість, відхилення параметрів, номінальні значення. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Складність завдання судноводіння 
пов’язано з тим, що на судно, яке розглядають як об’єкт керування, впливає різноманіття 
зовнішніх впливів середовища, необхідність обробки великої кількості даних (як від 
внутрішніх, так і зовнішніх джерел інформації), особливостями функціонування навігаційної 
апаратури й силових засобів керування при обмеженому часі для прийняття рішень, а також 
низкою інших обставин [1]. При цьому комплекси, що керують рухом сучасних морських 
суден, містять автоматизовані системи й елементи системи автоматичного регулювання і 
керування. Особливістю цих пристроїв є чутливість їхніх елементів і датчиків, які призначені 
для вимірювання різних фізичних величин: температури, тиску, витрат, рівня рідини, 
швидкості обертання тощо. При цьому чутливість кожного елемента різна. Це пов’язано з 
конструктивними особливостями побудови й принципами дії, що характеризується природою 
вимірюваної величини і способом її вимірювання. Тому нині приділяється велика увага 
завданню впливу змін параметрів на властивості системи [1, 2]. Сукупність понять і методів, 
що виникли під час вирішення цього завдання, привело до розвитку систем керування на 
основі теорії чутливості даних систем. Використання теорії чутливості дає можливість судити 
про вплив відхилень параметрів (що характеризують як власні властивості системи, так і 
властивості зовнішнього середовища, в яких функціонує система) на її характеристики [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень та публікацій [1, 
3, 4] свідчить, що під час аналізу чутливості в основному спираються на класичні методи теорії 
малих обурень з відповідності їх інтерпретації. 

Поширеним методом є метод використання функцій чутливості, що має низку 
особливостей: 

по-перше, при визначенні функцій чутливості необхідно знати стан вихідної 
(номінальної) суднової системи; 

по-друге, визначення функцій чутливості пов’язане з розв’язанням рівняння чутливості; 
по-третє, не вдається виявити точного зв’язку між структурою і відхиленням параметрів 

суднової системи і структури відхилення їх характеристик, що в значній мірі утрудняє 
створення малочутливих або нечутливих систем. 

Формулювання цілі статті 
Представляє інтерес дослідження чутливості суднових систем без використання рівнянь 

чутливості, тобто створення методу, який з’явився для порівняння точності результатів, що 
якраз і є метою цієї статті. Таким чином, методом дослідження чутливості може бути метод, 
заснований на використанні поняття безперервних груп, перетворень простору й простору 
характеристик самої системи. 
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Виклад основного матеріалу дослідження  
Для вивчення чутливості систем з розподіленими параметрами скористаємося методом, 

запропонованим у роботі [5], заснованим на вживанні деяких понять теорії безперервних груп. 
Основна ідея полягає в тому, що вихідний процес вкладений в деяку сукупність процесів, 
близькість яких визначається можливістю розгляду їх як результату інфінітезимальних 
перетворень, застосованих до вихідного (номінальному) процесу. 

Розглядається процес, поведінка якого описується нелінійною системою 
диференціальних рівнянь у похідних першого порядку 

 

     ,                                               (1) 

 

де  – незалежні змінні; 

      – параметри системи, які можуть набувати значень з деякої безлічі Ω; 

      – вектор-функція, що характеризує стан системи в точці ; 

       – позначена сукупність часткових похідних. 

У просторі залежних змінних  стану системи визначається вектором . Кожному 

параметру  в цьому просторі відповідає сповна певний вектор . Передбачається, 

що малому відхиленню параметра  від номінального відповідає відхилення вектор-
функції . 

Надалі розглядається таке завдання чутливості: потрібно знайти відхилення 

характеристик системи , зумовлені відхиленнями параметрів  від 

номінальних значень. 
Покажемо, що це завдання можна вирішити за допомогою безперервної групи 

перетворень вектор-функції  і параметрів системи, що залишає інваріантними рівняння (1), 
які трактуватимемо як рівняння різноманіття Н, регулярно заданого в просторі Евкліда з 

координатами . Система (1) допускає r-параметричну групу Лі (  – 

груповий параметр) 
 

                                                  (2) 

 
Якщо різноманіття Н є диференціальним інваріантним різноманіттям групи . Для 

цього необхідно і досить виконання нерівностей [3, 5] 
 

 

 

де  – оператор продовженої групи, отриманий продовженням оператора 

 , 

відносно похідних . 

Тут  
 

                                                  (3) 
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З врахуванням (3) інфінітезимальне перетворення  можна записати у вигляді 

 

 ;                                                      (4) 

 

 .                                                      (5) 

Введемо позначення 

 .                                                        (6) 

 

Задаючи відхилення  параметрів від номінальних  і вирішуючи лінійну систему 

(6) відносно істотних параметрів групи  (передбачаючи, що ранг матриці системи 

(6) дорівнює рангу розширеної матриці цієї самої системи), відключення характеристик 
системи (1) можна визначити згідно з (4) за формулою 

 

 ;     

 
Як приклад розглянемо рівняння ламінарного пограничного шару на пористій пластині 

у формі Крокко [6] 

                                                        (7) 

з граничним умовами 

                                                        (8) 

 

Безперервну групу перетворень шуканої функції  і параметрів , , , 

відносно якої залишається інваріантним рівняння (7) і перше з граничних умов у (8), 
шукатимемо у вигляді 

 ;   ;   ;   . 

 
З умов інваріантності виходить 

                                                    (9) 

 
Таким чином, рівняння (1) і перше з граничних умов у (3) допускають двопараметричну 

групу перетворень 
 

 ;   ;   ;   .        (10) 

 

Необхідною й достатньою умовою нечутливості (інваріантності) вирішення  до 

відхилень режимних параметрів , ,  є рівність 

 

, 

 
і група (10) перетворюється на однопараметричну групу з оператором  
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Висновки 
Таким чином, у статті представлено результати досліджень, пов’язані з можливістю 

уточнення отриманих параметрів у процесі обчислювання результатів поточних вимірювань у 
суднових системах з розподіленими параметрами. Крім того, зазначимо цікавий факт: якщо 
група параметрів тотожна apriori, то рівняння (1) не допускає жодної групи афінних 
перетворень. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В СУДОВЫХ СИСТЕМАХ 

С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ  

В ходе эксплуатации судовых систем возникают задачи, связанные с распределенной и 

достоверной обработкой текучих параметров. Так рассматриваются вопросы, которые 

связаны с возможностью уточнения полученных параметров в процессе вычисления 

результатов текучих измерений в судовых системах с распределенными параметрами. В 

статье показан аналитический аппарат вычисления полученных результатов с 

использованием теории чувствительности. 

Ключевые слова: система, чувствительность, отклонение параметров, номинальные 

значения. 
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During the operation of judicial systems faced with the challenges associated with distributed 

processing and reliable fluid parameters. It deals with issues that are associated with the ability to 

refine the parameters obtained in the process of calculating the fluid measurement results in ship 

systems with distributed parameters. The article shows the analytical apparatus calculation results 

obtained using the sensitivity theory. 
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УДК 528+349.417 

 

 

Боровий В.О. Зарицький О.В. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ НАПОВНЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВИМИ ДАНИМИ 

ДИНАМІЧНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ДЕКОМПОЗИЦІЇ 

 

 

Пропонується новий підхід до створення динамічної геоінформаційної системи яка б 

перекривала існуючі інформаційні системи та реєстри, могла б забезпечувати актуальність 

даних та надавати необхідну інформацію за запитом. Розглядаються чотири можливих 

випадки стану забезпеченості відомостей про об’єкт.  

Реалізація динамічної геоінформаційної системи на основі Зонінгу може здійснюватись 

на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, але з відмінностями в завданнях та 

механізмах застосування. Декомпозиційний метод розглядається як модель галузевого 

планування, задається набором множин і поглинає масиви від декількох інформаційних 

систем. 

Ключові слова: геоінформаційна система, бази геопросторових даних, Зонінг, кадастр, 

декомпозиційний метод. 

 

Вступ. Європейською економічною комісією Організації Об’єднаних Націй 

представлена публікація «Управління земельними ресурсами в Європі: Тенденції розвитку та 

основні принципи» [1]. В ній сказано, що: функція кадастру, як різновиду геоінформаційних 

систем (ГІС) — збирати та робити доступною графічну і текстову інформацію в підтримку 

реєстрації, оцінки та раціонального використання земель. Успішне використання ГІС в 

більшій мірі залежить від якості зареєстрованих даних і використання однорідної системи для 

просторової прив’язки даних; в поземельних книгах, кадастрі, податкових реєстрах, 

статистичних звітностях та муніципалітетах повинна використовуватись одна система 

прив’язки (координати, ідентифікатори, класифікатори тощо) ділянок, об’єктів, щоб дані, 

пов’язані з нерухомістю, мали змогу краще інтегруватися у всі мережі (підсистеми тощо). 

На сьогодні основна увага має приділятися не тільки створенню, а й веденню відповідних 

ГІС, їх контролю та забезпеченню в динаміці. Питання щодо впровадження Зонінгу, як 

різновиду ГІС, в населених пунктах на території України стали проблемою сьогодення. У 

загальному розумінні Зонінг — це сприяння сумісності між різними видами 

землекористування. 

Нами розглядався механізм регламентації певних процесів, що підпорядковуються 

геометрично-правовим правилам, для єдиного алгоритму переходу до базових шарів 

зонування населеного пункту, включаючи елементи автоматизації процесу проектування [2], 

для сучасного та професійного менеджменту територій. Важливо, що це економічно доцільно 

і технічно обґрунтовано. Але інформація, яку не можна своєчасно актуалізувати, вже втрачає 

свою цінність, нагромаджуючись в існуючих базах даних. 

Актуальність.  

1. Міжвідомча однорідність даних не досягнута в діючих інформаційних системах 

України 

2. Значне дублювання та конфліктність інформації в реєстрах та системах як у фізичному 

так і електронному вигляді 

3. Є перші спроби у вітчизняній практиці системно підійти до питання інтегрування 

даних для Зонінгу із застосуванням ГІС технологій 
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4. Без плану зонування передача земельних ділянок забороняється (Стаття 24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності») 

5. Впровадження системи координат УСК-2000 формує нову стратегію діяльності всіх 

професіоналів земельного ринку України. Виникає необхідність перетворення накопиченої 

просторової інформації на базі систем координат минулих років до системи координат УСК-

2000. 

Виклад основного матеріалу. Базуючись на принципах Зонінгу, пропонується створити 

динамічну ГІС, яка б перекривала існуючі інформаційні системи (ІС) та реєстри, яка б могла 

забезпечувати актуальність даних та надавати необхідну інформацію за запитом. 

Як забезпечити функціональність ІС, якщо її дані є неповними? Вирішивши це питання, 

можна створити універсальну структуру саморегулюючої бази геопросторових даних (БГД), 

яка буде застосована на будь-яку одиницю адміністративно-територіального поділу країни та 

буде зберігати основні принципи зонування територій, регламентуючись містобудівними і 

земельно-кадастровими геометрично-правовими правилами. 

З урахуванням вже внесених формотворчих загальних просторових об’єктів 

адміністративної одиниці, можливе інтуїтивне автозаповнення параметрів та/або формування 

простих геометричних об’єктів (наприклад: в населеному пункті зони, в зонах кварталу, в 

кварталах ділянки, в ділянках угіддя). Генерація інформації в відсутніх сегментах бази даних 

має реалізовуватись за принципом наслідування від суміжних просторових об’єктів. 

Контроль та цілісність БГД також забезпечуються в проекті за допомогою доменів та 

підтипів. Домени — це правила, які описують допустимі значення для різних типів полів і які 

забезпечують цілісність даних. Підтипи — підгрупи просторових об’єктів класу просторових 

об’єктів, або об’єктів таблиць, з однаковими атрибутами. 

Весь динамічний процес наповнення БГД потрібно розбити на два фрагменти. Цими 

фрагментами слугують операційні дані та просторові дані. До операційних даних в ГІС 

регіональних ресурсів відносяться: документи щодо планування; відомості про документи; 

налаштування системи; довідники; каталоги просторових даних; шаблони звітних форм тощо. 

До просторових даних в ГІС регіональних ресурсів відносяться: вся геометрія просторових 

об’єктів; графічні частини документів та/або цифрові моделі місцевості. 

Кожен фрагмент буде можливо розглядати як єдиний (окремий) процес, кожен з яких 

буде мати ті ж самі динамічні властивості. База даних в цілому має «розраховуватися» 

автоматично, забезпечувати мінімальні аналітичні маніпуляції в системі навіть при тимчасовій 

відсутності тих або інших даних про об’єкт або цілий масив об’єктів. 

В БГД динамічної ГІС розглядаються чотири можливих випадки стану забезпеченості 

відомостей про об’єкт (рис. 1): випадок I — існує геометрична складова, але відсутня 

атрибутика; випадок II — відсутня геометрична інформація, але є необхідні юридичні, описові 

та інші текстові дані; випадок III — просторова одиниця системи забезпечена всіма 

необхідними даними; випадок IV — комбіновані дані — в тій чи іншій мірі наближені до I та 

II випадків. 

 
 

 

Рис. 1 Випадки наповнення даних, що надходять в систему 
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Необхідно розробити ключі для забезпечення однорідності, актуальності та адаптивності 

даних різних рівнів. Необхідна автоматизація внесення змін для всіх інформаційних систем 

одночасно. 

Дуже важливо відібрати та класифікувати ряд факторів і параметрів, що можуть 

впливати на інтуїтивну генерацію: 

 геометрично-невизначених об’єктів земельних відносин (просторових даних); 

 неповних анотацій, атрибутів, семантики тощо (операційних даних). 

Для прикладу, генерація геометрії земельних ділянок у кварталі має включати : 

 кількісне визначення; 

 контурне моделювання. 

Процес зонування територій має особливу специфіку: регулювання планування та 

забудови територій з подальшим урахуванням державних, громадських та приватних 

інтересів, які враховуються у 3 місячний строк з дня представлення первинного проекту 

зонування території. Тому така ідея дуже доречна під час пілотного проектування будь-якої 

адміністративно-територіальної одиниці. Сучасний світ розвивається швидко. Дані не завжди 

є доступними. А загальне бачення картини дуже важливе для прийняття рішень. Ці інтереси 

будуть ефективно та мобільно враховані до ГІС за умови вдало організованої роботи з 

інформацією в БГД. 

Потік даних (вектори, таблиці, растри) в системі у загальному вигляді: необроблені 

дані → узагальнені дані → безпосереднє зонування → результат → неперервна аналітика 

за/без допомоги Web-ГІС (мережа, хмара). 

У загальному вигляді динамічна ГІС матиме структуру з двох рівнів: місцевий 

(муніципальний) та регіональний. Відповідно динамічна ГІС має бути забезпечена 

додатковими розробками: «Модуль ведення Каталогу просторових даних», «Web-портал 

відкритих даних Зонінгу». 

Реалізація динамічної ГІС менеджменту регіональних ресурсів на основі Зонінгу може 

здійснюватися як на загальнодержавному і регіональному, так і на місцевому рівні — з 

відмінностями в завданнях та механізмах практичного застосування. 

З огляду на Проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) та 

концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 

даний підхід забезпечить додаткове наповнення місцевого бюджету. 

Суть методу декомпозиції. При проектуванні ІС  пропонується використовувати 

принцип декомпозиції. Декомпозиція передбачає аналіз існуючих асоціацій і їх розкладання 

на стрижневі сутності. В дослідженні цей принцип представлений методами агрегування 

даних та нормалізацією таблиць (декомпозиція відношень). Ці методи можливо застосовувати 

на етапі інфологічного моделювання, а після цього переносити на даталогічну модель 

відповідної системи керування базами даних (СКБД). 

Декомпозиційний метод на основі агрегування може розглядатися як модель галузевого 

планування. Галузь (ведення кадастру згідно рівня адміністративно-територіальної одиниці) 

може задаватися наступним набором множин: 

J = [1:j] — множина підсистем в системі Зонінг. 

M = [1:m] — множина критеріїв, якими оперує система Зонінг. 

I = [1:i] — множина критеріїв, якими оперують підсистеми. 

Kj — множина класифікаторів, якими оперує підсистема. 

Ij   I — множина даних, якими оперує підсистема j. 

Проаналізовано, що така система як зонінг поглинає масиви від декількох ІС: 

Підсистема 1 — ІС «Земельно-кадастрова інвентаризація» (ЗКІ) — охоплює 43 критерії. 

Підсистема  2 — ІС «План земельно-господарського устрою» (ПЗГУ) — охоплює 39 

критеріїв. 

Підсистема  3 — ІС «Нормативно-грошова оцінка» (НГО) — охоплює 35 критеріїв. 

Підсистема  4 — ІС «Державний земельний кадастр» (ДЗК) — охоплює 52 критерії. 
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Підсистема  5 — ІС «Генеральний план» ГП — охоплює 57 критеріїв. 

Підсистема 6 — ІС «Містобудівний кадастр» (МК) — охоплює 61 критерій. 

Такий критерій, як «єдина цифрова топографічна основа території» є досить складним та 

потужним і представлений не однаково в перелічених вище ІС, тому варто його представляти 

як окрему ІС «Топографо-геодезичні матеріали» (ТГМ). 

До ІС зонінг (система моніторингу планування та землекористування населеного пункту) 

надходять відомості з багатьох профільних джерел (рис. 2). Отже існує складна динамічна ГІС. 

Виникають випадки бракування, неповноти та втрати даних в такій системі. 

 

 
 

Рис. 2  Профільні джерела Зонінгу 

 

Аналіз реалізації. ГІС складається з просторових та операційних даних. І саме 

операційні дані формують основний скелет ГІС. Тому першочергово автори будуть зупиняться 

саме на операційних даних. Просторові дані — більш складна форма інформації, яку теж 

можна звести до текстового, табличного представлення, але вона все одно підпорядковується 

операційним особливостям (тут ми маємо зауважити це, бо комплексно дослідити — потрібно 

більше часу). Регламент надходження операційних даних можна розбити на дві особливості 

(напрямки): 

 законодавчу (нормативну) — склад, призначення та функціонування систем 

описано в нормативно-правових актах діючого законодавства; 

 практичну — як дійсно на практиці реалізовані законодавчі підходи з додавання 

особливостей в реальному часі за певних обставин. 

Декомпозиція системи має виявити перехрещуванність, зайвість, дублювання зв’язків, 

даних та інших особливостей, як на ряду масивів файлів, так і на рівні атомарних часток 

інформації в системі. 

З теоретичної точки зору, після розкладання предметної області (рис. 3) на елементи та 

розділення масивів даних на змінні (складних масивів даних на агреговані складові за 

сутностями предметної області), можливо відновлювати окремі її частини, або відсоток від 

цілого (рис. 4). Таке відновлення автоматично відтворює БГД, що обслуговуються 

відповідною СКБД. 
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Рис. 3 Розкладання системи Зонінг на підсистеми 

 

 

 

 
Рис. 4  Відтворення системи Зонінг 

 

Знаючи з досвіду, які дані і в якому обсязі можуть надходити в ІС, є доцільним 

спробувати відновити дані у випадках повної втрати одного з двох типів даних (операційні та 

просторові) або змішаний варіант. 

Прийняття рішення щодо їх сумісного/комплексного застосування у загальній кінцевій 

декомпозиції цільової системи (системи Зонінг). Тут ми ще маємо вирішити вагу/вплив того, 

яка саме декомпозиція є ключовою, чи вони рівноцінні, в якому «коктейлі» їх застосувати. 

Як результат таких дій, ми застосуємо принцип такої декомпозиції і нормалізації вже на 

етапі інфологічного проектування. Цей підхід має сформувати універсальний шаблон, по 

якому проектувальники зможуть виконувати пілотні проекти Зонінгу для будь-якої 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Реалізація принципу декомпозиції зможе, наприклад, зменшити затратні ресурси при 

отриманні польових даних: достатньо фіксувати першу і останню резиденцію (земельна 

ділянка в житловій зоні) в масиві ділянок з обох боків вулиці, всі інші відомості будуть 

генеруватися автоматично. 

Іншими словами, інформаційна система буде створюватися та наповнюватися вже із 

усіма запобіжниками, необхідними аспектами узгодженості, часткової та/або повної 

відновлюваності. 

Автори пропонують проектувати СКБД складних ІС із пропонованим способом 

декомпозиції, одразу при інфологічному моделюванні. Щодо часткової та/або повної 

відновлюваності, то тут автори пропонують синтезувати принципи декомпозиції та 

маніпуляцію з бракуючою інформацією, так як даних з практики дуже часто не вистачає, або 

вона є застарілою. 

Нехай база даних містить інформацію про землекористувачів, в тому числі дату їх 

народження. Дата народження є одним з безпосередніх, однозначних властивостей 

землекористувача, що може бути тимчасово відсутня. Цілком можливо, коли дата народження 

невідома, фактичне значення цієї дати може варіюватись. Ця варіація лежить в діапазоні 

землекористувачів у віці, який дозволено законом, середньостатистичних показників, 
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ідентифікаційного коду, згідно даних близьких родичів та інших відомостей. Такий діапазон 

дат буде вказаний як формула, в основі якої лежить змінна, що представляє дату поточного 

дня, і ця формула буде включена в каталог декларацій 1) для домену, з якого цей атрибут 

черпає свої значення і, можливо, 2) для конкретного атрибута. 

Таким чином, обрана структура буде обґрунтована експериментальними результатами. 

Буде дана оцінка. Будуть наведені алгоритми реалізації обраних підходів. 

Висновки: Такий синтез підходів, моделей просторового аналізу та ідей сформує 

технологію, яке забезпечить швидке, актуальне та ефективне прийняття проектних, 

економічних та інших рішень, що так необхідні сучасному суспільству. 

В результаті на рис.5 надаємо фрагмент сітьового графіку та програму розгортання 

дослідження: 

 
Рис.5 Сітьовий графік руху даних згідно 

аналізу законів по кожній профільній ІС 
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Боровой В.А., Зарицкий А.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ НАПОЛНЕНИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ДЕКОМПОЗИЦИИ 

Предлагается новый подход в создании динамической геоинформационной системы, 

которая перекрывала бы существующие информационные системы и реестры, могла бы 

обеспечить актуальность данных и выдавать необходимую информацию по запросу. 

Рассматриваются четыре возможных случая состояния сведений об объекте. 

Реализация динамической геоинформационной системы на основе Зонинга может 

осуществляться на общегосударственном, региональном и местном уровнях, но с отличиями 

в заданиях и механизмах применения. Декомпозиционный метод рассматривается как модель 

отрасли планирования, задается набором множеств и поглощает массивы от нескольких 

информационных систем. 

Ключевые слова:  геоинформационная система, базы геопространственных данных, 

Зонинг, кадастр, декомпозиционный метод. 

 

Borovoj V.A., Zaritskiy A.V. 

TECHNOLOGY OF FILLING WITH GEOSPATIAL DATA OF DYNAMIC GEOGRAPHIC 

INFORMATION SYSTEMS WITH THE USE OF METHOD OF DECOUPLIG 

In this artikle  offered new approach in creation of the dynamic geographic information system, 

that would recover the existent informative systems and registers, would provide actuality of data 

and give out necessary information on demand. Four possible cases of the state of information are 

examined about an object. Realization of the dynamic geographic information system on the basis of 

Zoning can come true on national, regional and local levels, but with differences in tasks and 

mechanisms of application. A decouplig method is examined as a model of planning industry, set by 

the set of great numbers and takes in arrays from a few informative systems.  

Keywords: geographic information system, bases of geospatial data, Zoning, cadastre, decouplig 

method. 
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ЗГАДУЄМО ЗАСНОВНИКА ПЕРШОГО В УКРАЇНІ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Д.Ф. БАЙСУ 

 

 

20 квітня 2017 року на 82-му році життя відійшов у 

вічність засновник, перший і почесний ректор першого в 

Україні приватного вищого навчального закладу, що 

спеціалізується на всебічному охопленні питань геодезії і 

земельних відносин в Україні, Дмитро Федорович Байса. 

 

Байса Дмитро Федорович народився 1 жовтня 

1934 року. 

У 1951 році після закінчення середньої школи юний 

Дмитро вступив на 1 курс фізичного факультету 

Дніпропетровського державного університету (ДДУ). 50-і 

роки для ДДУ були початком його бурхливого розвитку, 

пов'язаним з післявоєнним розвитком науки в Радянському 

Союзі і, зокрема, з розвитком ракетобудування, із 

створенням у Дніпропетровську науково-технічного 

комплексу «Південмаш» Головного конструктора ракетних систем академіка М.К.Янгеля. 

Отримавши диплом фізика, Дмитро підготувався до вступу в аспірантуру і в 1958 році 

його прийняли аспірантом в Київський інститут фізики Академії наук УРСР, який з довоєнних 

років був одним з провідних центрів в країні з фізики напівпровідників, дифузійних процесів 

в твердому тілі, фізичної електроніки.  

В Інституті фізики, починаючи з 60-х років, виконувались фундаментальні дослідження 

в галузі фізики екситонів, генераційних явищ в оптичних квантових генераторах з частотою, 

що перебудовується. 

Восени 1961 р. Дмитро Байса після закінчення аспірантури почав працювати в Інституті 

фізики інженером, а з 1963 р – науковим співробітником. Тема кандидатської, а потім і 

докторської дисертацій Д.Ф. Байси була пов'язана з новим напрямком теоретичної фізики – 

проблемою резонансних явищ. У 1965 р. Д.Ф. Байса був призначений на відповідальну посаду 

вченого секретаря Інституту фізики АН УРСР. 

У 1969 р., враховуючи актуальність і успішні результати наукових досліджень, 35-

річному кандидату фізико-математичних наук Д.Ф. Байсі довіряють керівництво 

новоствореним відділом резонансних явищ.  

Основний науковий напрям нового відділу – вивчення енергетичної структури 

неметалевих твердих тіл, внутрішньокристалічних і магнітних полів, динаміки кристалічної 

решітки, фазових переходів і процесів електричного та магнітного впорядкування в них 

методами радіоспектроскопії. 

Вклад в Українську науку вченого-фізика Дмитра Федоровича Байси досить вагомий: 

- Д.Ф. Байсою та його колегами А.Н. Барабашом та Г.А. Пучковською був 

запропонований метод інтерпретації оптичних коливальних спектрів твердих тіл на основі 

вивчення температурних залежностей частот ядерного квадрупольного резонансу (ЯКР), що 

дозволило визначити частоти та інерційні фактори оптичних коливань, які відображають 

температурну залежність градієнта електричного поля, а також тип цих коливань; 

- за допомогою вивчення ефектів Зеємана та Штарка в спектрах ЯКР була встановлена 

локальна симетрія комплексних аніонів, які містять резонансне ядро в іонно-ковалентних та 

координаційних кристалах. Результати цих досліджень, виконаних Д.Ф.Байсою та 
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співробітником відділу А.В.Бондарем, показали, що електрично індуковані зміни в іонно-

ковалентних шаруватих кристалах зумовлені головним чином поляризацією іонного типу; 

- методами ЯМР та ЯКР-спектроскопії були досліджені і дані уточнення механізму 

ядерної спін-решіткової релаксації в іонно-ковалентних, координаційних та молекулярних 

кристалах, виявлений та вивчений ефект кросерелаксації між спіновими системами ядер літія 

та йоду в йодаті літія (Д.Ф.Байса, С.В.Погребняк, В.В.Сафронов); 

- комплексно методами радіоспектроскопії, діелектричної та оптичної спектроскопії 

виявлені та всебічно вивчені фазові переходи в кристалах напівпровідникових халькогенідів 

(прустита, піраргіріта), лужних галогенатів (йодату калія), в молекулярних кристалах, що дало 

можливість визначити основні характеристики фазових переходів в кристалах (температуру, 

рід, тип) (Д.Ф.Байса, А.В.Бондарь, А.І.Барабаш). 

В 1970-1979 рр. Д.Ф.Байса, будучи зав. відділом, одночасно був заступником директора 

Інституту фізики по науковій роботі.  

За цикл наукових досліджень в області фізики резонансних явищ Д.Ф. Байсі було 

присуджено Державну премію УРСР. 

Дмитро Федорович беззмінно очолював відділ резонансних явищ Інституту фізики до 

2000 року. 

В 90-і роки наука України переживала великий спад: різке скорочення фінансування 

науково-дослідних робіт, взагалі вкрай важкий фінансовий стан підрозділів Академії. 

Співробітники академічних інститутів були поставлені на межу виживання. 

В цей важкий час група українських вчених (д.т.н., завідувач кафедри Київського 

інженерно-будівельного інституту Поліщук Ю.В., керівник Головного управління Геодезії, 

картографії та кадастру, к.т.н. Бондар А.Л. та ін.) звернулися до Кабінету міністрів України з 

пропозицією про створення в Україні навчального закладу, який би, відповідно до Указу 

Президента України про необхідність проведення реформ в галузі земельних відносин, 

забезпечив підготовку спеціалістів з усіх напрямків земельних відносин. Ця ініціатива була 

всебічно підтримана Головним управлінням геодезії, картографії та кадастру. В обґрунтуванні 

необхідності створення такого навчального закладу було зазначено, що однією з важливих 

умов становлення та розвитку України як повнокровної, самостійної та незалежної держави є 

детальне картографування і кадастр її території, вирішення земельних проблем, а проведення 

комплексу геодезичних досліджень особливих районів, вивчення екологічного стану довкілля, 

розроблення правової бази для оформлення та реєстрації земель тощо. Ці роботи зазначались, 

як необхідні для забезпечення нормального функціонування економіки України, для оборони 

та збереження її території, в зв’язку з цим актуальною вважалася підготовка спеціальних 

інженерних кадрів, які можуть працювати по новітніх методиках, освоїти сучасне обладнання 

та нову технологію робіт, можуть розв’язувати задачі з проблем землевпорядкування, геодезії, 

екології, економіки та земельного права. 

Доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР 

Д.Ф. Байсі було запропоновано очолити новостворений навчальний заклад, який внаслідок 

об’єктивних на той час причин отримав статус приватного. Такий статус, з одного боку, 

надавав більш широкі можливості для розвитку, але, з іншого, призводив до значних проблем, 

основними з яких можна назвати психологічну неготовність на той час громадян здобувати 

вищу освіту в приватних навчальних закладах, а також законодавчу нерівність вищих 

навчальних закладів державної і приватної форм власності. 

Такий навчальний заклад був створений та сформований Д.Ф. Байсою в 1996 році як 

Київський інженерно-технічний інститут (КІТІ). Тоді ж, у 1996 році, КІТІ одержав першу 

державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності.  
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Концепція розвитку КІТІ, прийнята ректором, була направлена на комплексність 

наукового потенціалу ВНЗ і педагогічного складу по перерахованим спеціальностям, що при 

порівняно невеликій кількості випускників ускладнювало рішення фінансових і кадрових 

питань. 

За роки становлення навчального закладу Дмитро Федорович спромігся створити 

кваліфікований і дружний педагогічний колектив докторів і кандидатів наук, професорів, 

доцентів і спеціалістів-викладачів. 

В 2011 року ВНЗ було надано статус Університету і найменування Приватний вищий 

навчальний заклад Університет новітніх технологій (УНТ). 

Дмитро Федорович Байса був талановитим та мудрим організатором, глибоко 

розуміючим педагогічні та наукові проблеми, бачив перспективу розвитку освіти, був простою 

людиною та уважним старший товаришем викладачів та студентів.  

Д. Ф. Байса за час існування УНТ випустив більше шести тисяч магістрів, спеціалістів і 

бакалаврів, більшість з яких працюють у спеціалізованих державних організаціях за фахом, 

зокрема в структурах Державного комітету із земельних ресурсів, Департаменті геодезії, 

картографії та кадастру, Міністерстві охорони навколишнього природного середовища 

України, Київміськбуді, Київметробуді,  на інших підприємствах різної форми власності. 

Пішла з життя добропорядна, виважена, чуйна людина та яскрава особистість. Світла 

пам’ять про видатну особистість, професіонала своєї справи, доброго товариша і вірного друга 

назавжди залишиться у наших серцях. 

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та колективу Університету новітніх 

технологій з приводу цієї тяжкої втрати. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, 

підтримуємо в скорботний час. Пам’ять про Дмитра Федоровича назавжди залишиться в 

наших серцях. 

 

Друзі, колеги по роботі, співробітники Університету новітніх технологій 

Редколегія журналу «Новітні технології» 
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