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Задунай О.С., Азаров С.І. 

 

 

АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС 

ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ І КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 

 

 

Розглянуто сучасний стан розробки аналізу системних ризиків в ході експлуатації 

об’єктів підвищеної небезпеки та основні положення і обґрунтування сучасних принципів 

побудови концептуальних засад методології аналізу системних ризиків. Детально 

опрацьовано методи розрахунку різних видів ризику з метою оцінки можливих надзвичайних 

ситуацій з подальшим аналізом збитку, що наноситься в результаті техногенних аварій та 

природних катастроф. 

Ключові слова: аналіз ризику, системний ризик, техногенний ризик, загроза, ймовірність, 

збитки, природні катастрофи, небезпека. 

 

Вступ 
Аналіз ризику є частиною системного підходу до прийняття рішень, процедур і 

практичних заходів у вирішенні завдань з попередження або зменшення небезпеки для життя 

людини, шкоди майну і навколишньому середовищу, званого в нашій країні забезпеченням 

безпеки, а за кордоном - управлінням ризиком [1]. Аналіз ризику або ризик-аналіз (Risk 

Analysis, Process Hazard Analysis) визначається як систематичне використання наявної 

інформації для виявлення небезпек і оцінки ризику для окремих осіб або груп людей, майна 

або навколишнього середовища [2]. 

Аналіз системного ризику полягає у виявленні (ідентифікації) небезпек і його оцінці. 

Небезпека - джерело потенційної шкоди чи збитку або ситуація з можливістю нанесення 

збитку, а ризик (Risk) або ступінь ризику (level of risk) - це поєднання частоти або ймовірності 

та наслідків певної небезпечної події, тобто поняття ризику завжди включає два елементи: 

частоту, з якою відбувається небезпечна подія і наслідки небезпечної події. Застосування 

поняття системного ризику, таким чином, дозволяє переводити небезпеку в розряд 

вимірюваних категорій. 

Системний ризик можна аналізувати за структурним алгоритмом, який складається з 

ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та розробки заходів спрямованих на зниження ризику. 

Ідентифікація небезпеки - процес виявлення і визнання того, що небезпека існує, а 

визначення її характеристик завершується вибором подальшого напрямку діяльності [3]. 

Оцінка системного ризику - це використання доступної інформації і науково-

обґрунтованих прогнозів для оцінки небезпеки впливу шкідливих факторів навколишнього 

середовища та умов на здоров'я людини. 

 

Результати досліджень 

Оцінка системного ризику включає в себе аналіз частоти, оцінку наслідків і їх поєднання. 

В ході оцінки системного ризику для визначення частоти небажаних подій використовують: 

статистичні дані, логічні методи аналізу (дерево подій, дерево відмов) і експертні оцінки. 

Розглянемо основні положення та обґрунтування сучасних принципів побудови 

концептуальних засад методології аналізу системних ризиків. 

Загальна схема кількісного оцінювання системних ризиків включає в себе наступні 

пункти (рис. 1.) [4]: 
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1. Обґрунтування необхідності аналізу даного ризику; 
2. Ідентифікація потенційних небезпек і класифікація небажаних і надзвичайних подій; 
3. Визначення ймовірності (відносної частоти) надзвичайних подій; 
4. Визначення параметрів можливих викидів шкідливих речовин і виділень енергії: 
інтенсивність, тривалість, загальної кількості та ін.; 

5. Визначення ознак і кількісних критеріїв ураження, призначення допустимих рівнів разових 
і  тривалих (систематичних) впливів на людину і навколишнє середовище; 

6. Обґрунтування фізико-математичних моделей і розробка на їх основі методики розрахунку 

переносу, поширення і розсіювання вихідних факторів небезпеки з урахуванням 

метеорологічної обстановки, рельєфу місцевості та інших особливостей; 

7. Розрахунок і побудова полів потенційних ризиків для всіх виділених джерел небезпеки; 
8. Дослідження впливу різних чинників на рівень і просторово-часовий розподіл ризику 

навколо потенційних джерел небезпеки; 

9. Розрахунок прямих та непрямих наслідків (збитків) всіх джерел небезпеки на різні суб'єкти 
і групи ризику; 

10. Розробка і оптимізація проведення організаційно-технічних заходів щодо зниження 

ризику до прийнятного рівня. 

 

 
Рис.1. Блок-схема структури аналізу системного ризику 

 

 

Після ідентифікації небезпек, тобто виявлення принципово-можливих ризиків, необхідно 

оцінити їх можливість (ймовірність), рівень і наслідки. Основним методом оцінки системних 

ризиків є імовірнісний. На його основі в залежності від наявної вихідної інформації можуть 

застосовуватися такі методики оцінки ризиків: 

 статистична, коли в якості ймовірностей несприятливих подій використовуються їх 
відносні частоти, які визначаються за наявними статистичними даними; 

 теоретико-імовірнісна, використовується для оцінки ризиків від рідкісних подій, за 

якими статистика практично відсутня; 

 евристична, заснована на методі експертних оцінок і застосовується для оцінки 
комплексних ризиків, коли відсутні не тільки статистичні дані, а й математичні моделі. 

Методи оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій (НС) найбільш розвинені 

стосовно до небезпечних природних явищ, завдяки функціонуванню загальнодержавної 

системи моніторингу за провісниками стихійних лих і катастроф. Узагальнена оцінка 

ризику виникнення НС повинна бути заснована на наступних результатах: інтегрування 

показників ризиків всіх небажаних подій, аналізу невизначеності і точності отриманих 
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результатів та відповідності умов експлуатації потенційно-небезпечних об’єктів вимогам 

техногенної безпеки та критеріям прийнятного ризику. 

На сьогодні отримали розвиток такі методи оцінки ризиків виникнення НС [4]: 

1. Ймовірнісно-статистичний підхід, заснований на представленні небезпечних 

природних явищ при аварії техногенного характеру як пуассонівського потоку випадкових 

подій; 

2. Ймовірнісно-детермінований підхід заснований на виявленні закономірностей 

розвитку природних явищ, зокрема, їх циклічності, що дозволяє використовувати підхід в 

цілях середньо- і довгострокового прогнозування; 

3. Для короткострокового моделювання несприятливих природних явищ або аварій на 
потенційно-небезпечних об'єктах (ПНО) використовується детерміновано-імовірнісний 

підхід (з урахуванням провісників і оперативної інформації про розвиток природного явища 

або стані ПНО ). 

Комплексне застосування цих підходів дозволяє отримати більш об'єктивну і точну 

оцінку ризиків виникнення НС, що є необхідною передумовою прийняття обґрунтованих 

рішень в сфері техногенної безпеки. 

Найважливішим елементом оцінки ризиків виникнення небезпеки є аналіз 

ймовірностей і повторюваності несприятливих подій. В основі таких оцінок лежить 

підтверджене практикою припущення про пуассонівський характер потоку несприятливих 

подій: ймовірність Р(k,t) настання k несприятливих подій за час t визначається законом 

Пуассона: 

 

𝑃(𝑘, 𝑡) =
(𝐼𝑡)𝑘exp(−𝐼𝑡)

𝑘!
,(1) 

 

де I – інтенсивність потоку несприятливих подій, тобто середнє число подій, що 

відбуваються за одиницю часу, в яких вимірюється час t. 

Зокрема, функція ризику, що дорівнює ймовірності настання хоча б однієї 

несприятливої події за час t, визначається так: 

 

𝐻(𝑡) = 1 − 𝑃(0, 𝑡) = 1 − exp(−𝐼𝑡).(2) 
 

У тих випадках, коли необхідні статистичні дані відсутні або не можуть бути отримані 

(наприклад, для дуже рідкісних природних явищ) використовується «концепція аналізу 

ризику». 

Отримання кількісних оцінок на основі цієї концепції передбачає: 

 побудову всієї множини сценаріїв виникнення НС; 

 оцінку частот реалізації кожного з цих сценаріїв; 

 побудову полів факторів ураження для кожного сценарію; 

 оцінку наслідків впливу факторів ураження для кожного сценарію; 

 розрахунок показників ризику. 
Оцінку ризику виникнення НС можна розділити на такі етапи: визначення частоти 

виникнення НС і параметрів, небезпечних речовин, розрахунок полів факторів ураження, 

визначення кількості жертв і оцінка збитку, а також розрахунок індивідуального і 

потенційного ризику. 

У завдання аналізу небезпеки повинні входити процедури визначення частоти 

виникнення ініціюючої і всіх небажаних подій з подальшим аналізом наслідків виникнення 

небажаних подій. 

Необхідною передумовою математичного опису можливих небезпек, що виникають під 

час експлуатації ПНО, є їх загальна характеристика та, зокрема, класифікація. 
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З причин, що породжують небезпеки, їх можна розділити на терористичні, природні 

(землетруси, повені, підтоплення, смерчі, бурі та ін.), техногенні, екологічні, соціально-

економічні та медико-біологічні. 

З точки зору аналізу системних ризиків та управління безпекою ПНО важливими є такі 

поняття [5]: 

 індивідуальний ризик; 

 потенційний територіальний ризик; 

 соціальний ризик; 

 колективний ризик, що характеризується числом загиблих і постраждалих в 
результаті можливих надзвичайних ситуацій; 

 екологічний ризик; 

 прийнятний ризик - рівень ризику, з яким суспільство в цілому готове змиритися 
заради отримання певних благ або вигоди; 

 неприйнятний ризик; 

 нехтовний ризик - рівень індивідуального ризику, що не викликає занепокоєння 
людей і не приводить до погіршення якості життя населення. 

Первинним з розглянутих вище понять є поняття індивідуального ризику - ймовірності 

(відносної частоти) ураження окремого індивідуума в результаті впливу певних факторів 

небезпеки: 

 

𝑅 = 𝑃(𝐴).(3) 
 

Індивідуальний ризик вимірюється ймовірністю загибелі однієї людини протягом року. 

Величина ризиків, що найбільш часто зустрічаються становить ~10-4 люд./рік. Оцінки 

індивідуального ризику сильно залежать від вихідних даних. Рівень прийнятного 

індивідуального ризику законодавчо закріплений лише в деяких країнах (наприклад, в 

Голландії - 10-6 люд./рік.). 

Колективний ризик, який визначає масштаб можливих наслідків надзвичайних 

ситуацій, обчислюється за формулою: 

 

𝑅 = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑁,(4) 
 

де N - загальна кількість людей, що піддаються небезпечному впливу. 

Якщо навчальний заклад знаходиться в безпосередній близькості від небезпечного 

промислового об'єкта або в зоні підвищеного техногенного забруднення навколишнього 

середовища, то необхідно розглядати потенційний територіальний ризик, який виражається 

у вигляді полів ризиків смерті або ризиків захворювань: 

 

𝑅 = 𝑃(𝑥, 𝑦),(5) 
 

де х, у - Декартові координати. 

Потенційний територіальний ризик являє собою індивідуальний ризик в кожній точці 

деякої території (місцевості). 

Соціальний ризик являє собою кількісну залежність ймовірності (відносної частоти) 

надзвичайних подій від числа смертельно травмованих або постраждалих людей (F-N 

залежність або крива Ф. Фармера).  

Соціальний ризик дозволяє оцінити небезпеку природних, техногенних та інших 

надзвичайних ситуацій для населення даної території. 

Особливістю екологічного ризику є його нерівномірний розподіл територією, що 

зазнала впливу шкідливих факторів. Крім того, забруднення навколишнього середовища 
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може залежати від часу. Розглянемо дві крайні можливості цієї залежності: короткочасний 

вплив сильнодіючого фактору і тривалий багаторічний вплив шкідливих факторів малої 

інтенсивності. 

У разі залпового викиду шкідливої речовини ризик ураження населення залежить не 

тільки від потужності викиду, але і від метеорологічного стану атмосфери, рельєфу 

місцевості, структури і щільності забудови. 

При кількісній оцінці величини перерахованих вище ризиків слід окремо розглядати 

різні групи населення, виділяючи їх за статевовіковою, професійною та іншими ознаками. 

Збір та обробка необхідних для цього великих масивів статистичних даних повинні 

проводитися з використанням спеціальних інформаційних технологій на базі сучасної 

обчислювальної техніки. 

Небезпека характеризується не тільки ймовірністю (відносною частотою) настання 

кризової або надзвичайної ситуації, а й тяжкістю її наслідків (рис.2). Тому найпростіша 

кількісна характеристика ризику R може бути представлена у вигляді множення 

ймовірності Р настання несприятливої події на величину очікуваного збитку У: 

 

𝑅 = 𝑃 ∙ У.(6) 

 

Кількісна міра ризику (6) узгоджується з інтуїтивним уявленням про нього і дозволяє 

розділити процедуру оцінки ризику на два незалежних етапи: 

 визначення ймовірностей несприятливих наслідків; 

 визначення супроводжуючих ці наслідки збитків. 
На рис.2 наведена методика аналізу ситуацій з ризиком виникнення НС з оцінкою 

наслідків [6]. 

 
Рис.2 Методика аналізу ситуацій з ризиком виникнення НС з оцінкою наслідків 

 

 

Більш детальна кількісна характеристика ризику враховує складну структуру впливів 

небезпечних об'єктів та різний характер виникаючих при цьому збитків на протязі заданого 

часу, наприклад, року: 

 

𝑅(𝑡) = ∑𝑃𝑖𝑗
𝑀У𝑖𝑗

𝑀 + ∑𝑃𝑖𝑗
ЛУ𝑖𝑗

Л ,(7)

𝑖,𝑗𝑖,𝑗

 

де: 𝑃𝑖𝑗
𝑀 – ймовірність виникнення протягом року j – ого майнового (матеріального) збитку 

У𝑖𝑗
𝑀  (грн/рік) в результаті впливу ί - го фактору, що виникає під час штатного 

функціонування небезпечного об'єкта, або в результаті аварій або катастроф; 

𝑃𝑖𝑗
ЛУ𝑖𝑗

Л  – ті ж параметри, але відносно до людини, тобто до втрат здоров'я, включаючи і 

летальні наслідки. 
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Якщо існує небезпека настання n несприятливих подій, то розрахунок ризику 

пропонується вести за формулою: 

 

𝑅 = ∑𝑃𝑖У𝑖,

𝑛

𝑖=1

(8) 

 

де: 𝑃𝑖 - ймовірність настання ί - ої події; 

У𝑖 – пов’язані з нею збитки. 

Формули (7) та (8) прості і зручні для практичного використання, але з формальної 

теоретико-ймовірнісної точки зору можуть застосовуватися лише у разі несумісних 

вражаючих факторів, або несумісних несприятливих подій. Оскільки в реальних умовах ця 

вимога, як правило, не виконується, розглянемо алгоритм розрахунку ризику для спільних 

факторів (подій). Обмежимося розглядом трьох спільних несприятливих результатів з 

ймовірностями 𝑝1, 𝑝2 та 𝑝3. Надзвичайна ситуація може виникнути в ході настання одного 

з результатів при простій їх сукупності. При розгляді настання несприятливих результатів 

їх ймовірності слід множити, а відповідні збитки - складати. 

Таким чином, для 𝑅 можна отримати наступні вирази: 

 

𝑅 = 𝑝1𝑞2𝑞3У1 + 𝑝2𝑞1𝑞3У2 + 𝑝3𝑞1𝑞2У3 + 
𝑝1𝑝2𝑞3(У1 + У2) + 𝑝1𝑝3𝑞2(У1 + У3) + (9) 

𝑝2𝑝3𝑞1(У2 + У3) + 𝑝1𝑝2𝑝3(У1 + У2 + У3), 
 

де 𝑞𝑖 = 1 − 𝑝𝑖. 
Вираз (9) легко узагальнюється на довільне число несприятливих факторів 

(результатів). 

В ході оцінки соціального ризику для якого-небудь одного сценарію проводиться 

розрахунок кількості людей N, що піддаються дії вражаючих факторів: 

𝑁 = 𝑃2(𝑡) ∙ 𝑃3(𝑡) ∙ ∑(𝑃𝑜𝑖 ∙ 𝑛𝑖(𝑡)),

𝑘

𝑖=1

(10) 

 

де 𝑃2(𝑡)  - ймовірність виникнення небезпечного рівня факторів ураження; 𝑃3(𝑡)  - 

ймовірність того, що вражаючі чинники призведуть до розглянутого збитку; 𝑃𝑜𝑖  - 

ймовірність того, що в i -му місці зони ураження виявиться група людей чисельністю 𝑛𝑖; t - 

розрахунковий момент часу; k - кількість розрахункових груп. 

Далі логіко-імовірнісним або іншим методом визначається ймовірність 𝑃1 виникнення 

небезпечної події, що приводить до ураження не менше N людей. 

Ця ймовірність і становить чисельну оцінку ризику R: 

 

𝑅(𝑛 ≥ 𝑁) = 𝑃1.(11) 
 

На рис. 3 наведені розрахункові дані щодо частоти і кількості НС пов'язаних з аваріями 

техногенного характеру в світі [7]. 

Ризик техногенного характеру для населення рекомендується вважати абсолютно 

прийнятним при таких рівнях: 

- територіального ризику 
710  tR , де Rt - територіальний ризик; 

- індивідуального ризику 
810  iR , де Ri - індивідуальний ризик; 

- соціального ризику 710  sR  чи 510  DM , де  DM  - очікувана кількість загиблих, 

Rs - соціальний ризик. 
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На рис.4 наведено розрахункові дані щодо частоти і кількості НС природного характеру 

в світі [7]. 

 
Рис.3. Частота і кількість НС пов'язаних з аваріями техногенного характеру: 1 - сумарна 

крива; 2 - загальна кількість аварій літаків; 3 - пожежі; 4 - вибухи;  

5 - прориви дамби; 6 - викиди шкідливих хімічних речовин; 7 - аварії літаків (без 

пасажирів); 8 - АЕС. 

 

 
Рис.4. Частота і кількість НС природного характеру: 1 - сумарна крива; 2 - торнадо; 3 - 

урагани; 4 - землетруси; 5 - падіння метеоритів 

 

З рис. 3 і 4 видно, що частота і величина ризику, пов'язаного з НС природного характеру 

істотно перевершують небезпеки, супутні НС техногенного характеру. За останні 100 років 

9 млн. осіб загинуло від повеней, 1 млн. - від землетрусів і ще 1 млн. - від ураганів тайфунів 

та тропічних циклонів. Такім чином, вкрай несприятливий випадок небезпеки потрібно 

порівняти за частотою і величиною з аналогічними ризиками, які вже мали місце. При 

цьому необхідно враховувати, що на частоту впливають як просторова, так і тимчасова 

протяжність події. Крім того, потрібно враховувати тривалість кожної події і ступінь 

стабільності вихідних параметрів. 

Якщо НС може виникнути в результаті реалізації кількох сценаріїв, то наведений вище 

розрахунок необхідно виконати для кожного з них. 
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Далі проводитися ранжування всіх небезпечних подій і відбір з них тих, для яких 

виконується умова 𝑛 ≥ 𝑁. 

Підсумувавши ймовірності відібраних небезпечних подій, знайдемо загальний рівень 

соціального ризику 

𝑅(𝑛 ≥ 𝑁) = ∑𝑃1𝑖,(12)

𝑚

𝑖=1

 

де m - число сценаріїв, що враховуються. 

Кількісною мірою ризику є також математичне очікування можливих матеріальних 

(фінансових) збитків [8]: 

𝑅𝑚𝑜 = ∑𝑃1𝑖
𝑛𝑌𝑖

𝑚.(13)

𝑘

𝑖=1

 

 

Тут 𝑌𝑖, - величина збитку у разі реалізації 𝑖 -го сценарію, Р1𝑖 - ймовірність реалізації 𝑖 
-го сценарію; n і m - показники ступеня, що відображають значення, яке надається окремим 

видам збитків і можливостям їх виникнення. 

На рис. 5 порівняні економічні наслідки збитків, заподіяних природними 

катаклізмами і технічними катастрофами в світі (F-N крива). 

 
Рис. 5. Обсяг збитку, що наноситься в результаті НС:  - природні катаклізми; - -  - аварії. 

 

Висновки. Таким чином, розглянуті методи розрахунку різних видів ризику можуть 

використовуватися для оцінки можливих НС з подальшим аналізом збитку, що наноситься 

в результаті техногенних аварій та природних катастроф. Отже, на підставі проведеного 

аналізу в цілому слід зазначити, що система оцінки системних ризиків, також як і оцінка 

впливів (збитку), представляє складну ієрархічну систему з нестаціонарними  процесами, 

що відбуваються на різних стадіях експлуатації ОПН і дозволяє врахувати зміну в часі умов 

виникнення і розвитку НС, а також керувати мінімізацією ризику. 
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Задунай А.С., Азаров С.И. 

АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ РИСКОВ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

Рассмотрено современное состояние разработки анализа системных рисков в ходе 

эксплуатации объектов повышенной опасности и основные положения и обоснование 

современных принципов построения концептуальных основ методологии анализа 

системных рисков. Подробно описаны методы расчета различных видов риска с целью 

оценки возможных чрезвычайных ситуаций с последующим анализом ущерба, наносимого 

в результате техногенных аварий и природных катастроф. 

Ключевые слова: анализ риска, системный риск, техногенный риск, угроза, 

вероятность, ущерб, природные катастрофы, опасность. 

 

Zadunaj А., Azarov S. 

ANALYSIS OF SYSTEMIC RISKS IN THE EVENT OF EMERGENCY AND CRISIS 

SITUATIONS 

The current state of development of the analysis of systemic risks in the operation of high-risk 

facilities and the main provisions and justification of modern principles for constructing the 

conceptual foundations of the methodology for analyzing systemic risks are examined. Described 

in detail the methods of calculation of various types of risk in order to assess potential emergencies 

with subsequent analysis of the damage caused as a result of man-made accidents and natural 

disasters. 

Keywords: risk analysis, systemic risk, technogenic risk, a threat, possibility, damage, natural 

disasters, dangers. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФІЛЬТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ВАГОВОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

ВИДІЛЕННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ   

 
 

В даній статті проаналізована робота фільтрів, що забезпечують зменшення рівня 

бічних пелюсток взаємної функції невизначеності, а точніше забезпечення нульового рівня 

бічних пелюсток. Розглянуті основні елементи узгодженої фільтрації та принцип дії 

узгодженої фільтрації. А також розраховані вагові коефіцієнти фільтру для вихідних 

сигналів з нульовим рівнем бічних пелюстків. 
Ключові слова: радіоелектроніка, фільтрація сигналу, рівень бічних пелюсток, взаємна 

функція невизначеності, узгоджена та неузгоджена фільтрація. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. 

Авіаційна бортова радіолокаційна станція (БРЛС) - система бортового 

радіоелектронного обладнання, призначена для виявлення повітряних, морських і наземних 

об'єктів методом радіолокації, а також для визначення їх дальності, розмірності і 

обчислення параметрів руху. 

Для вилучення широкополосної інформації, що міститься в сигналі, потребується 

використовувати більш складні прийомні системи, що отримали назву системи обробки 

сигналу за допомогою узгоджених фільтрів або систем узгодженої фільтрації сигналу. 

Можливість варіювати і підбирати відповідно до тих чи інших вимог різні характеристики 

радіолокаційного сигналу являється важливим фактором розвитку сучасних 

радіолокаційних систем, що використовують складні методи обробки сигналів. Такі як 

методи стиснення імпульсів, узгоджена фільтрація або методи кодування сигналів.  

Функціонування бортових РЛС має бути детально розглянуто з моменту вибору 

форми зондуючого сигналу в залежності від призначення РЛС, завадової обстановки, 

форми і характеру цілей, параметрів їх руху і т.д. Важливими є процеси виявлення на вході 

приймальних каналів корисних ехо-сигналів; вимірювання параметрів відбитих сигналів 

для визначення поточних координат та параметрів динамічного руху цілей на всьому 

просторово-часовому проміжку здійснення спостереження; виділення та очищення 

первинної радіолокаційної інформації; алгоритмічні процеси перетворення в стандартні 

повідомлення і кодування даних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 

проблеми і виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Питанням, які пов'язані з методами обробки складних сигналів, присвячено велику 

кількість робіт не тільки відомих  вітчизняних вчених, таких як В. К. Слока, Л. Є. Варакін, 

Л. [1-3], а й зарубіжних вчених: Ж. Макса, Ч. Kук, М. Бернфельда, [4-5] та ін.. 

Незважаючи на численні досягнення в даній сфері, залишається невирішеним ряд 

важливих комплексних прикладних задач, або ж вони вирішені частково. Насамперед, 

актуальною темою є наукова-прикладна задача, що пов’язана з покращенням оптимізації 

просторово-часової обробки сигналів для повного або ж часткового придушення небажаних 
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бічних пелюсток, тобто виділення сигналів, що несуть корисну інформацію на фоні 

заважаючих віддзеркалень і шумів. 

При практичному багатофункціональному застосуванні радіолокаційних систем 

(РЛС) найпильнішу увагу приділяється забезпеченню їх захищеності від навмисних 

перешкод, які можуть діяти як за основним, так і по бічних пелюстках діаграми 

направленості (ДНА) РЛС. Поряд з навмисними на РЛС діють і природні перешкоди, до 

яких відносяться внутрішні шуми радіоприймачів, флуктуації розкритих цілями сигналів,а 

також сигнали, що відображаються від підстилаючої поверхні, атмосферні перешкоди, 

промислові перешкоди і т. д.  

Для отримання інформації про вимірювання координат і характеристик 

радіолокаційних цілей прийняті сигнали в радіолокаційних станціях  піддаються різного 

роду обробці. Така обробка прийнятих радіолокаційних сигналів ведеться у всіх ланках 

РЛС, включаючи антену, приймач, вимірювачі, обчислювальні пристрої і може бути 

охарактеризовано сукупністю різних математичних операцій, які формують загальний 

алгоритм цільової обробки, що функціонально спрямовано на отримання необхідних 

вихідних параметрів сигналу. 

Формулювання цілей статті 

Метою даної статті є проведення розрахунку вагових коефіцієнтів фільтру, 

внутрішньо-періодичної обробки використовуючи дискретний сигнал, з заданою 

послідовністю.  

Виклад матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів 

Корреляційна функція є одним з найбільш важливих понять  в теорії 

сигналів. Пояснюється це наступним чином. Передача і прийом сигналів необхідні для 

отримання корисної інформації [6]. Так, в радіолокації необхідно отримати данні про рух 

об'єкта, тобто виміряти його дальність, швидкість та деякі інші параметри. Дальність 

виміряється за часом запізнювання відбитого від об'єкта сигналу, швидкість – по його 

частоті Допплера.  Вимірювати параметри можна тільки після впевненого виявлення 

сигналу. Процес виявлення зводиться  до оптимальної обробки сигналу погодженим з 

фільтром або коррелятором. Для отримання корисної інформації може використовуватися 

тільки напруга на виході узгодженого фільтру, так як тільки пройшовши через фільтр, 

сигнал значною мірою звільняється від перешкод. Тому з точки зору вимірювання корисних 

параметрів сигналу в першу чергу являє інтерес сигнальна складова напруг на виході 

фільтру (відгуку фільтру). А відгук фільтра є взаємною кореляційною функцією 

сигналу. Робота присвячена аналізу сигналів, які мають невелику потужність 

випромінювання в порівнянні з імпульсними сигналами.   

Функція невизначеності (ФН) відповідає частотно-часовій функції відгуку, що 

спостерігається на виході узгодженого фільтра [7]. Для обох цих підходів ФН є мірою 

здатності радіолокатора до відмінності сигналів, якщо вони відрізняються за часом 

надходження та/або по частотному зміщенню.  

Однією з важливих характеристик ВФН є рівень бічних пелюсток, який у більшості 

випадків намагаються зменшити. Вибір форми ВФН, тобто фактично форми зондуючого 

сигналу, залежить в першу чергу від призначення РЛС, завадової обстановки, форми і 

характеру цілей, параметрів її руху і т.д.  

У загальному вигляді вираз для ВФН фазоманіпульованого радіоімпульсу можна 

записати: 
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де 
n kj

n kS e
 

    комплексна амплітуда сигналу; 

 
* n

nW e


  комплексна амплітуда фильтра; 

 Аналіз ВФН фазоманіпульованих сигналів з різними законами фазової модуляції 

дозволяє зробити висновок, що рівень бічних пелюсток ВФН багатопікової або 

багатогребеневої структури без застосування спеціальних заходів має значну величину, 

сумірну, іноді, з максимальним значенням ВФН. Застосування вагової обробки з 

використанням квазіоптимальних вагових коефіцієнтів дозволяє, зменшити рівень бічних 

пелюсток між піками, але при цьому неминуче відбувається розширення піків, це, в свою 

чергу, погіршує показники точності і однозначності оцінки координат цілей і надійності їх 

дозволу.  

 Підставивши у вираз (1) 
0

1
,

4
f

NT
  тоді вираз для ВФН фазоманіпульованих 

радіоімпульсу можна записати: 
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Для періодичного сигналу: 

n1 2
* 4

0 ( )mod

0

( , ) .
lN j
N

sw n n k N

n

f W S e


 
 





  

За допомогою формули (3) були проведені розрахунки вагових коефіцієнтів 

оптимального фільтру: 

    
1 ,W R S                                                          (3) 

де R - корреляційна матриця сигналоподібної перешкоди. 

Детальніше для випадку періодичного сигналу: 
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 У випадку аперіодичного сигналу: 
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                            (5) 

Розглядається узгоджена і неузгоджена фільтрації. Сигнали, типу М-послідовності, 

широко використовуються в радіонавігації, радіолокації і радіозв'язку. Для використання їх 

в радіолокації важливе значення здобуває зменшення рівня бічних пелюсток взаємної 

функції невизначеності, а точніше забезпечення нульового рівня бічних пелюсток. За 

допомогою спеціальної вагової обробки (неузгодженої фільтрації) забезпечується скільки 

завгодно малий рівень бічних пелюсток при контрольованих втратах у відношенні 

сигнал/шум. Результатом роботи стали графіки залежності кореляційних функцій на виході 

узгодженого і неузгодженого фільтрів від доплерівського зсуву сигналів [1; -1; 1] та [1; -1; 

-1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1]. 
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В середовищі Matlab була розроблена програма для узгодженої та неузгодженої 

фільтрації, для знаходження вагових коефіцієнтів оптимального фільтру, а також для 

знаходження кількісного показника втрати по шумах:  

     

2( )
,

W S

W W S S




 



                                                       (6)                                                                 

де ,S W – комплексні амплітуди сигналу та фільтра відповідно. 

Розрахунок фільтрів був проведений у відповідності з виразом (3) і формуванням 

матриці (5) для випадку періодичних сигналів. Отриманий, таким чином, фільтр 

використовувався також для аперіодичного сигналу. Так для сигналів N=3 та N=12 

приведений результат розрахунків у вигляді перетинів ВФН. Розглянемо графіки сигналу 

на виході фільтру при узгодженій та неузгодженій обробці у вищевказаних випадках для 

періодичного сигналу. Випадок l=0 означає відсутність Допплерівського зміщення, l=1 

відповідно його наявність. 

 

Рис. 1. Періодичний сигнал на виході узгодженого фільтру при перетині l=0 та l=1 

 

У випадку періодичного сигналу при неузгодженій обробці знаходимо значення w 

= [0.5000, 0, 0.5000] та p = 0.6667. 

 

Рис. 2. Періодичний сигнал на виході неузгодженого фільтру при перетині l=0 та  l=1 
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Рис. 3. Поверхність ВФН та її переріз у випадку періодичного сигналу [1; -1; 1] 

 

Для періодичного сигналу значення у випадку неузгодженої обробки при N=12 w= 

[0.2578, -0.2813, -0.0625, 0.1094, -0.0625, 0.0781, -0.0078, 0.0625, 0.0391, -0.0313, 0.1406, -

0.1406], p= 0.2386. У випадку виродженої матриці, де det R=0, потрібно додавати 

регулюючий шум (рис. 4). 

 

Рис. 4. Періодичний сигнал на виході неузгодженого фільтру при перетині l=0 та l=1 

 З додаванням регулюючого шуму вагові коефіцієнти для періодичного сигналу у 

випадку неузгодженої обробки при N=12 мають таке значення: w= [0.2186, -0.1979, -0.1979, 

0.2186, -0.1144, 0.1353, -0.0312, 0.0521, 0.0521, -0.0312, 0.1353, -0.1144], p= 0.2868. 

 

Рис. 5.  Періодичний сигнал з додаванням регулюючого шуму n=10^(-5) на виході 

неузгодженого фільтру при перетині l=0 та l=1 
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Рис. 6. Поверхність ВФН та її переріз у випадку періодичного сигналу  

[1; -1; -1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1], із додаванням регулюючого шуму n=10^(-3) 

 

Висновки і перспективи подальшої роботи у даному напрямку 

Проаналізована робота фільтрів, що забезпечує нульовий рівень бічних 

пелюстків,основні елементи узгодженої та неузгодженої фільтрації та принцип їх дії. 

Розраховані вагові коефіцієнти фільтру для вихідних сигналів з нульовим рівнем бічних 

пелюстків, а також складена програма в середовищі Matlab для розрахунку вагових 

коефіцієнтів фільтру, що забезпечують  сигнал на виході фільтру з нульовими боковими 

пелюстками. 

Порівняльні дослідження з використанням сигналів різної послідовности і тривалості 

були використані для знаходження оптимального фільтру, що розрахований для 

періодичного випадку, а також дозволяє отримувати часткове подавляння бокових 

пелюстків для аперіодичного випадку формування сигналу для зондування простору. 

Розглянуто алгоритм отримання спрощених формул для розрахунку функції 

невизначеності. Проведено розрахунок функції невизначеності для періодичного і 

аперіодичного сигналів при різному положенні -1 в послідовності сигналу. За допомогою 

програми в середовищі MatLab побудовані графіки для кожного розрахованого випадку та 

зроблено висновок про хороші кореляційні властивості сигналів, а також про те, що 

виведені спрощені формули працюють правильно. 
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Габрук Р. А., Горишная И. Я. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА С ПОМОЩЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЕСОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ВЫДЕЛЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В данной статье проанализирована работа фильтров, обеспечивающих снижение 

уровня боковых лепестков взаимной функции неопределенности, а точнее обеспечения 

нулевого уровня боковых лепестков. Рассмотрены основные элементы согласованной 

фильтрации и принцип действия согласованной фильтрации. А также рассчитаны весовые 

коэффициенты фильтра для выходных сигналов с нулевым уровнем боковых лепестков. 

Ключевые слова: радиоэлектроника, фильтрация сигнала, уровень боковых лепестков, 

взаимная функция неопределенности, согласованная и несогласованная фильтрация. 

 

Gabruk R. , Gorishna I. Y. 

DEFINITION OF THE OPTIMAL FILTER USING SPECIAL WEIGHT PROCESSING 

TO IMPROVE THE ALLOCATION OF RADAR INFORMATION 

In this article, the work of filters is analyzed that provide a reduction in the level of side lobes 

of the cross-ambiguity function, or rather, the provision of a zero level of side lobes. The main 

elements of the coherent filtration and the principle of coherent filtration are considered. Also 

were calculated the weight coefficients of the filter for output signals with zero level of side lobes. 

Keywords: radio electronics, signal filtration, side lobe level, cross-ambiguity function, 

coherent and uncoherent filtration. 
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ПІДГОТОВКИ НА ТРЕНАЖЕРІ ОПЕРАТОРА 

КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ НА ОСНОВІ ВИРІШЕННЯ ЗВОРОТНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ 

 

 

Розглядаються питання розробки технології підготовки оператора керування 

дистанційно пілотованим літальним апаратом екологічного моніторингу на тренажері. 

Пропонуються підходи щодо тренування оператора тренажеру здійснювати програмне 

керування літальним апаратом при екологічному моніторингу. Надано формалізацію 

задачі формування на тренажері заданої траєкторії руху літального апарату при 

здійсненні екологічного моніторингу на основі зворотних задач динаміки.  

Ключові слова: екологічний моніторинг, зворотня задача динаміки, оператор 

тренажера, програмна траєкторія. 

 

Вступ. Розробку технології підготовки оператора керування дистанційно керованим 

літальним апаратом (ДПЛА) екологічного моніторингу на тренажері пропонується 

здійснювати з використанням концепції зворотних задач динаміки [1-23]. Ця концепція 

передбачає формалізацію задачі тренування здійснення заданої траєкторії руху при 

екологічному моніторингу як задачі стабілізації ДПЛА програмного руху (термінальне 

керування, адаптивне стеження). Запропонований підхід може застосовуватися як для 

керування одним літальним апаратом так й декількома. 

Складність рішення цієї задачі на практиці визначається наступними факторами: [1, 

23]. 

1. Реальний рух ДПЛА на тренажері у початковий момент може суттєво відрізнятися 

від бажаного для здійснення екологічного моніторингу. Це пов'язано з наявними 

початковими збуреннями, виникненням нештатної екологічної ситуації. 

2. Мають місце вплив аеродинамічних збурень. 

Тому, якщо оператор ДПЛА повинен на тренажері навчитися  парирувати вплив 

перерахованих факторів, пристосовуючи до зовнішніх умов, і внутрішніх – викликів, які 

пов'язані з керування бортовим спеціалізованим обладнанням. Мета тренування на 

тренажері виконання задач екологічного моніторингу, - рух за програмною траєкторією з 

відповідним застосування обладнання моніторингову, можливо, не буде досягнута. Таким 

чином, виникає задача відпрацювання керування ДПЛА шляхом стабілізації на траєкторії 

програмного руху, яка забезпечує здійснення екологічного моніторингу із заданою 

точністю за наявності різного роду екологічних негативних факторів. 

Дослідження показують, що застосування законів керування на основі рішення 

зворотної задачі динаміки дозволяє понизити рівень випадкових складових в координатах 

стану. Подібні закони керування виявляються ефективними при побудові функціонально-

стійких систем екологічного моніторингу на прикладі ДПЛА [10, 11]. 

Формалізація задачі формування на тренажері заданої траєкторії руху ДПЛА при 

здійсненні екологічного моніторингу 

Розглянемо ДПЛА, стан якого у момент часу  описується вектор-функцією 

. Компоненти ,  створюють фазові координати, а -

вимірний евклідовий простір  точок  – простір станів. 
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Динаміка руху ДПЛА та тренажері описується в часі матричним диференціальним 

рівнянням  

 

 . (1) 

 

де  – -вимірний вектор керуючих впливів;  – -вимірний вектор параметрів 

об’єкта;  

 

 ,  

 – -вимірний вектор зовнішніх збурень;  – початковий стан;  – 

час руху об’єкта. 

На керування і стан ДПЛА задані обмеження (технічні характеристики) 

 

 ;     .  

 

Вважаємо, що значення параметра  не відомо, причому відома тільки обмежена 

множина  допустимих значень параметра . Крім того вважаються невідомими 

як зовнішні збурення, що постійно діють , так і їх імовірнісні властивості. Це 

пов'язано з тим, що збурення розглядаються як неспостережувані і невимірювані. Щодо 

збурень  відомо, що  при всіх  де  – задана фізична множина. 

Метою керування (відпрацювання дій оператора) є забезпечення руху ДПЛА за 

заданою траєкторією руху (траєкторія задається в тренажері для здійснювання екологічного 

моніторингу) шляхом відповідного вибору . 

Під траєкторією руху для здійснювання екологічного моніторингу розуміємо бажаний 

закон зміни в часі стану , що заздалегідь володіє запропонованими властивостями 

(ефективне застосування спеціалізованого бортового обладнання для моніторингу 

навколишнього середовища та техногенне небезпечних об'єктів). Якщо цей закон є 

вирішенням рівняння при деякому допустимому , називатимемо його 

програмним рухом і позначати , . Допустиме керування, що породжує 

 будемо називати програмним керуванням  [9]. 

Дану задачу пропонується звести до задачі, яка сформульована Е.А.Барбашиним [1] і 

названа задачею здійснення заданої траєкторії. Програмний рух можна побудувати 

виходячи з різних міркувань (мінімум часу моніторингу, безпека руху, ефективність 

застосування спеціалізованого обладнання). Програмне керування  і породжуване 

ним  називатимемо оптимальними і позначати відповідно ,  якщо вони 

доставляють мінімум заданому функціоналу якості 

 

 .  

 

Залежно від умов функціонування ДПЛА і вимог, що пред'являються до системи 

екологічного моніторингу, можна виділити три основні задачі які відпрацьовуються на 

тренажері: задача стабілізації програмного руху; задача термінального керування; задача 

адаптивного стеження. 

Формалізація задачі стабілізації програмного руху на тренажері ДПЛА 

Нехай задано заздалегідь розрахований програмний рух , , причому 

, і позитивне число , що визначає необхідну точність його здійснення. 
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Потрібно визначити закон керування , що гарантує при будь-яких  і 

  – близькість реального і програмного руху, починаючи з деякого кінцевого 

моменту часу  

 

 ,      (2) 

 

а також що задовольняє конструктивним обмеженням ,   

Тут  – евклідова норма вектора ;  – момент закінчення 

перехідного процесу, починаючи з якого рух  під дією шуканого керування  

знаходитися в окрузі . 

Формалізація задачі термінального керування та тренажері ДПЛА 
Ця задача характеризується тим, що повинні бути заздалегідь задані наступні 

величини: 

 - кінцевий момент часу керування ;  – бажаний стан об’єкта у момент часу 

;  – позитивне число. 

Потрібно визначити закон керування , що гарантує для будь-яких  і 

 попадання в бажаний стан з точністю тобто 

 

  (3) 

 

при дотриманні конструктивних обмежень. 

Формалізація задачі адаптивного стеження на тренажері ДПЛА 
Задача адаптивного стеження формулюється так само, як і задача стабілізації 

програмного руху. Єдина відмінність полягає в тому, що в даному випадку програмний рух 

об’єкта  заздалегідь невідомо, а відомості про нього поступають в процесі руху [22]. 

Особливості застосування методу зворотних задач динаміки для формування 

програмних траєкторій руху ДПЛА при здійсненні екологічного моніторингу 
Проблематику конструювання алгоритмів керування рухом при здійсненні 

екологічного моніторингу, в умовах невизначеностей можна розглядати з позицій 

зворотних задач динаміки. Застосування таких концепцій дозволяє побудувати ефективні 

прийоми керування за умови здійснення програмних траєкторій руху. 

У прямій постановці задача синтезу алгоритмів адаптивних систем керування 

програмним рухом зводиться до визначення законів формування керуючих функцій  

(відхилення органів керування) за умови досягнення деяких показників, що побічно 

характеризують якість процесу керування . 

У зворотній постановці задача визначення  розглядається в два етапи. На першому 

етапі визначаються керуючі сили , що надають системі необхідний рух. Ці сили можуть 

відповідати реальним фізичним силам і моментам, які необхідно прикласти до об’єкта 

керування для забезпечення оптимального програмного руху . На другому етапі 

розглядаються питання практичної реалізації необхідних сил і визначаються керуючі 

функції . 

Суттєво при цьому, що така постановка задачі відкриває можливості побудови систем 

керування на основі конструктивних схем, принципово відмінних від звичайних [23]. При 

цьому, запропоновані ідеї розглядаються на прикладах систем з однією мірою свободи, 

однак можливе застосування методу вирішення зворотних задач в тих випадках, коли 
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необхідно одночасно керувати всіма або декількома фазовими координатами -вимірного 

об’єкта. 

Вираз для вектора керуючої сили може бути знайдений наступним чином [22] 

 

  (4) 

Аналізуючи отриманий вираз (4) вважаємо, що для отримання потрібної керуючої 

сили необхідно заздалегідь описати об'єкт керування, шляхом задання елементів матриць  

, , ; задати початкові умови по кожній керованій координаті і їх перших ( )  

похідних; задати програмну траєкторію руху, шляхом відповідного вибору елементів , 

. Відшуканням виразу для керуючої сили закінчується перший етап вирішення 

поставленої задачі. 

Розглянемо тепер інший етап, пов'язаний з реалізацією програми зміни сили. Задача 

практичної реалізації алгоритму керування силою  полягає у визначенні вектора 

керуючих функцій  тобто величин відхилень органів керування за допомогою яких 

створюється сила . Очевидно, що вирішення цієї задачі визначається 

структурою і параметрами об’єкта керування і вимірюваною інформацією. 

По суті, побудова алгоритмів керування рухом за призначеною траєкторією  має 

два аспекти. Перший з них пов'язаний з безпосереднім формуванням вектора потрібної 

керуючої сил , а другий – з обчисленням значень елементів вектора керуючої 

функції , які забезпечують створення необхідної сили . Розрахункові 

співвідношення за допомогою яких обчислюються  і  і складає зміст 

алгоритму керування рухом. 

Вважаємо, при цьому, що об'єкт керування (1) володіє властивостями керованості, 

сила  однозначно визначається величиною вектора керування . Тому, 

для кожного моменту часу  і відповідного йому стану  можна вказати таке  

при якому 

 . (5) 

 

Керування (5) може бути вирішене відносно  або аналітично (окремий випадок), 

або алгоритмічно (найбільш загальний випадок). 

Розглянемо другий шлях вирішення рівняння (5), який представляє найбільший 

інтерес з погляду практичної реалізації. 

Нехай  така, що  

 

   

 ;    , ,     .  

 

Шукатимемо вирішення рівняння (5) у вигляді 
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 .  

 

Вибір алгоритму (6) визначається в першу чергу властивостями функцій . 

Тоді закон керування силою (2) з урахуванням виразу (6) може бути представлений у 

вигляді 

 

 . (7) 

 

У кожен момент часу  формується за вимірюваннями поточного стану системи, 

тобто на основі зворотного зв'язку. Характерним при цьому є те, що коефіцієнти алгоритму 

керування силою визначаються початковими умовами. 

Висновки. Для створення програмної траєкторії на тренажері пропонується 

застосовувати метод зворотної задачі динаміки, при цьому структура алгоритму керування 

не містить в явному вигляді рівняння руху об’єкта, що важливо для реалізації у реальному 

часі. 

Для синтезу алгоритмів керування можуть використовуватися повні нелінійні 

рівняння руху без їх лінеаризації. Отримувані при цьому алгоритми також є нелінійними. 

Їх структура адекватна структурі математичних моделей керованих процесів, а параметри 

алгоритмів визначаються параметрами математичних моделей призначених траєкторій 

руху. 

Побудова алгоритмів керування рухом ДПЛА на тренажері має два аспекти. Перший 

з них пов'язаний з безпосереднім формуванням вектора потрібної керуючої сили , а 

другий – з обчисленням значень елементів вектора керуючої функції , який створює 

необхідну силу . Розрахункові співвідношення, за допомогою яких обчислюються  і 

 і складають зміст алгоритму керування рухом, - відпрацювання заданої траєкторії 

руху ДПЛА та роботи спеціалізованого обладнання.  

Оскільки керування рухом ДПЛА оператор тренажеру здійснює за принципом 

керування силою, отриманий алгоритм керування є адаптивним, його динамічні властивості 

адекватні динамічним властивостям системи. Коефіцієнти системи керування 

визначаються початковими параметрами руху об’єкта, а також параметрами заданої 

програмної траєкторії. Це дозволяє змінювати параметри заданої (програмної) траєкторії в 

процесі руху об’єкта. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Барбашин Е.А. О приближенням осуществлении движения по заданной траектории / 

Автоматика и телемеханіка, 1961, т. ХХ, №6, с. 681-687. 

2. Петров Б.Н., Крутько П.Д., Попов Е.П. Построение алгоритмов управления как обратная 

задача динамики. Докл. АН СССР. Кибернетика и теорія регулирования, 1979, т. 247, 

№5, с. 1078-1081. 

3. Петров Б.Н., Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляемых систем. Линейные 

модели. М., Техническая кібернетика, №4, 1980, с. 147-156. 

4. Петров Б.Н., Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляемых систем. 

Нелинейные модели. М., Техническая кібернетика, №5, 1980, с. 149-167. 

5. Петров Б.Н., Крутько П.Д. Конструирование алгоритмов управления полетом на основе 

решения обратных задачи динамики. Продольное движение. М., Техническая 

кібернетика, №2, 1981, с. 162-170. 

6. Артюшин Л.М., Панов В.И.,Шамов Г.В. Синтез алгоритмов управления полетом на 

основе решения обратных задач динамики. Киев : КВВАИУ, 1982, 44с. 

),()()( UXftftf n 

),( UXf

)]()[()]([ 12 tXCHCRCMCtXfn


)(tfn

][* xf

)(tUn
*f *f

)(tUn



 
 

  

29 

 

7. Машков О.А., Зелянин И.А. Некоторые особенности построения эвристических 

алгоритмов наблюдения на основе решения обратных задач динамики / Материалы 

XXIV военно-научной конференции училища. - К.:КВВАИУ, 1983 Ч.ІІІ, С.128-130. 

8. Машков О.А., Зелянин И.А. Особености обратной реакции самолета при 

автоматическом управлении высотой полета / Материалы XXV военно-научной 

конференции училища. - К.:  КВВАИУ, 1985,Ч.ІІІ, С.67-70. 

9. Машков О.А., Вышкварок Л.С. Методика построения алгоритма стабилизации 

программного движения с заданным характером переходного процесса на основе 

решения обратной задачи динамики / Материалы XXV военно-научной конференции 

училища. - К.:  КВВАИУ, 1985,Ч.3,С.59-61. 

10. Машков О.А. Оценка устойчивости динамической системы с алгоритмом управления, 

полученным на основе решения обратных задач динамики / Отдельный тематический 

научно-технический сборник. К.:КВВАИУ, 1985, С. 62-64. 

11. Машков О.А. Оценка времени переходного процеса в динамической системе с 

алгоритмом управления на основе решения обратных задач динамики / Отдельный 

тематический научно-технический сборник. К.:КВВАИУ, 1985, С. 65-67. 

12. Машков О.А. Некоторые особенности синтеза системы автоматического управления 

полетом летательного аппарата на основе решения обратной задачи динамики / 

Отдельный тематический научно-технический сборник. К.:КВВАИУ, 1985, С. 49-51. 

13. Галиуллин А.С. Методы решения обратных задач динамики. М.: Наука, 1986, 224 с. 

14. Артюшин Л.М. Синтез алгоритмов управления движением сложных механических 

систем по методу обратных задач динамики. Докл. АН УССР. Кибернетика и 

вычислительная техника, 1986, №8, с.73-76. 

15. Артюшин Л.М. Обратные задачи динамики и конструирование управлений 

конфигурацией механической системы. Докл. АН УССР. Механика, 1986, №7, с.27-

30. 

16. Машков О.А. Информационное обеспечение систем управления, построенных на 

основе решения обратных задач динамики / Материалы XXVI военно-научной 

конференции училища. – К. : КВВАИУ, 1986, Ч.ІІІ. С. 7-9. 

17. Машков О.А., Перевозников А.Ю., Червяк О.Г.Исследование алгоритмов управления 

динамической системы на основе решения обратных задач динамики / Материалы 

XXVIІ военно-научной конференции училища. – К. : КВВАИУ, 1986, Ч.ІІІ. С. 109-113. 

18. Артюшин Л.М. Оптимальное управление динамической системой на основе решения 

обратной задачи динамики. Докл. АН УССР. Кибернетика и вычислительная техника, 

1987, № 7, с. 62-65. 

19. Машков О.А. Особенности применения метода обратных задач динамики для 

многомерных систем автоматического управления / Научно- методический сборник, 

Вып.1. Оборудование летательных аппаратов.- К.: КВВАИУ, 1987, С. 47-49. 

20. Машков О.А. Адаптивное управление программным движением летательного 

аппарата с использованием алгоритмов на основе решения обратной задачи 

динамики/ Материалы 1-ой научно-технической конференции “Фундаментальные и 

прикладные проблемы космонавтики”.– К.: КПИ, 1988.– С.3. 

21. Машков О.А., Кирияк С.А. Структура адаптивной системы управления программным 

движением с алгоритмом на основе решения обратной задачи / Материалы ХХІХ  

военно-научной конференции училища. – К.: КВВАИУ.–Ч.ІІІ, 1989.–С.63–67. 

22. Машков О.А. Синтез многомерных автоматических систем на основе решения 

обратных задач динамики. Киев.: КВВАИУ, 1989.– 76 с. 

23. Артюшин Л.М., Машков О.А., Дурняк Б.В., Сивов М.С. Теорія автоматичного 

керування. Львів, Вид. УАД, 2004.– 272. 

 

 



 
 

  

30 

 

Машков О.А, Мамчур Ю.В. 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ НА ТРЕНАЖЕРЕ ОПЕРАТОРА 

УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ 

ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ 

Рассматриваются вопросы разработки подготовки оператора управления 

дистанционно пилотируемым летательным аппаратом экологического мониторинга на 

тренажере. Предлагаются подходы для тренировки оператора на тренажере, 

основанные на осуществлении программного управления летательным аппаратом при 

экологическом мониторинге. Предложена формализация задачи формирования в 

тренажере заданной траектории движения летательного аппарата экологического 

мониторинга на основе обратных задач динамики. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, обратная задача динамики, оператор 

тренажера, программная траектория. 

 

Mashkov O. Mamchur Yu. 

FORMALIZATION OF ECOLOGICAL MONITORING UNMANNED AERIAL 

VEHICLE CONTROL SIMULATOR PILOT TRAINING PROBLEM BASED ON 

INVERSE DYNAMICS PROBLEM SOLUTION 

Problems of ecological monitoring unmanned aerial vehicle pilot training at simulator are 

considered. The approaches based on software for ecological monitoring unmanned aerial vehicle 

are proposed for training of pilots at the simulator. Motion trajectory generation problem of the 

ecological monitoring aerial vehicle within the simulator is formalized based on inverse dynamics 

problem.  

Keywords: ecological monitoring, inverse dynamics problem, pilot simulator, flight program. 
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ENERGY EFFICIENT SHIP OPERATIONS: 

KEY SUCCESS FACTORS FOR EFFECTIVE ENERGY MANAGEMENT 

 

 

The Ship Energy Efficiency Management Plan  (SEEMP) from January 1, 2013 is mandatory 

for vessels with a gross tonnage of more than 400 tons. This plan was developed in accordance 

with the IMO Guidelines (Resolution MEPC.213 (63)). The purpose of the SEEMP is to assess and 

monitor the efficiency of the use of ships and energy resources. It recognizes the need to assist the 

company and the industry in managing the environmental performance of ships and that this 

operational efficiency will make an invaluable contribution to reducing global carbon dioxide 

emissions. The novelty of the results is a scenario approach to developing an algorithm for 

choosing a decision strategy that guarantees the minimum difference between a guaranteed 

estimate (Constructive Index Energy Efficiency of Ship--EEDI) and a guaranteed strategy 

(Operational Index Energy Efficiency of Ship--EEOI), by changing the components of a complex 

ship movement, depending on the intensity of the impact of natural uncertain factors, the 

relationship between indicator of operational energy efficiency of the vessel and the amount of 

fuel consumption of energy system. 

The economic incentive for the shipping industry is to invest in more fuel-efficient vessels and 

technologies, and also to use them in a more energy-efficient way. 

Keywords: Ship,  Energy Efficiency, Management Plan, EEDI, EEOI, emission factor, 

constructive , coefficient of energy, SEEMP, efficiency, fuel, carbon dioxide. 

 

Introduction 

EEDI. The EEDI (Energy Efficiency Design Index) for new ships is the single most 

important technical measure aimed at promoting the use of more energy efficient equipment and 

engines. The EEDI requires a minimum energy efficiency level per capacity mile (e.g., ton/ mile) 

for different ship type and size segments. It is expected to stimulate continued innovation and 

technical development of all the components influencing the fuel efficiency of a ship from its 

design phase. As long as the required energy efficiency level is attained, ship designers and 

builders are free to use the most cost-efficient solutions for the ship to comply with the regulations. 

The EEDI provides a specific figure for an individual ship design, expressed in grams of carbon 

dioxide (CO2) per ship’s capacity-mile (the smaller the EEDI the more energy efficient ship 

design) and is calculated by a formula based on the technical design parameters for a given ship. 

EEOI. The Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) is a monitoring tool for 

managing ship and fleet efficiency performance over time. The EEOI enables operators to measure 

the fuel efficiency of a ship in operation and to gauge the effect of any changes in operation, e.g. 

improved voyage planning and more frequent propeller cleaning, or the introduction of technical 

measures such as waste heat recovery systems or a new propeller. 

The purpose of this article is to study the value of the Ship Energy Efficiency Operational 

Index , reduce fuel consumption , when swimming in different weather conditions. 

Main part. According to the 2016 Guidelines, the SEEMP should have two parts: Part I 

"Management Plan for Energy Efficiency Improvement" (as required by the 2012 Guidelines) and 
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additionally Part II "Fuel Consumption Data Collection Plan" with the following approximate 

form: 

- Information about the vessel. 

- A form of accounting for changes made to the Data Collection Plan for the consumption of marine 

fuel. 

- Ship engines, other consumers of marine fuel and types of marine fuel used. 

- Emission factor.  

CF is the dimensionless coefficient of converting the consumption of marine fuel into CO2 

emissions specified in the 2014 Guidelines for Calculating the Actual Constructive Energy 

Efficiency Factor for New Vessels (resolution MEPC.245 (66), as amended) . The total annual 

amount of CO2 emissions is calculated by multiplying the annual consumption of marine fuel by 

CF for this type of fuel.CF is a non-dimensional conversion factor between fuel consumption 

measured in g and CO2 emission also measured in g based on carbon content. CF corresponds to 

the fuel used when determining SFС listed in the applicable test report included in a Technical File 

as defined in paragraph 1.3.15 of NOx Technical Code ("test report included in a NOx technical 

file" hereafter).  

It should be noted that when using hydrocarbon marine fuel on ships it is necessary to carry 

out research to minimize the consumption of marine fuel and, as a consequence, to minimize 

carbon dioxide emissions - the main component of "greenhouse" gases, depending on the main 

parameters of vessel operation. Further, to reduce the emission of carbon dioxide until its 

elimination, development of alternative energy sources and transition to alternative marine fuel 

are required [6,7] (Table 1). 

Table 1 

Coefficients of conversion of fuel consumption into CO2 emissions 

Type of fuel Reference Carbon 

content. 

mass. 

CF 

(t-CO2/t-Fuel) 

1 Diesel/GasOil ISO 8217 Grades DMX 

through DMB 

0.8744 3.206 

2 LightFuelOil (LFO) ISO 8217 Grades RMA 

through RMD 

0.8594 3.151 

3 HeavyFuelOil (HFO) ISO 8217 Grades RME 

through RMK 

0.8493 3.114 

4 LiquefiedPetroleumGas 

(LPG) 

Propane 0.8182 3.000 

Butane 0.8264  3.030 

5 Liquefied Natural Gas 

(LNG) 

Hydrocarbons – С1-С4+ 0.7500 2.750 

6 Ethanol  0.528 1.913 

7 Methanol  0.375 1.375 

8 Hydrogen  0.0 0.0 

9 Hydrogen Sulfide  0.0 0.0 

 

From the analysis of Table 1 it follows that the transfer of maritime transport to Liquefied 

Natural Gas in comparison with traditional hydrocarbon fuel will allow to reduce the emission of 

carbon dioxide by only 10-15%. The transfer of vessels to alcohol fuel allows to reduce the 

emission of CO2 by 40% (in the case of ethanol) and by 56% (in the case of methanol). When 

hydrogen, hydrogen sulfide is used as a ship fuel, the CO2 emission is completely absent. 
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The Ship's Energy Efficiency Management Plan  is developed by the company for each 

vessel using the Operational Energy Efficiency Coefficient  in accordance with the 

recommendations of MEPC.1 / Circ.684 of 17.08.2009 and Resolution MEPC 203 adopted on 

07/15/2011 of the year. However, there are no restrictions or technological requirements, other 

indicators can be used.[1,7-8]. 

For example, let's show the calculation of EEOI m / v "BBC Steinhoeft" voy. 1031-027 

Houston-Maracaibo( Table 2).  

The cargo is 2884.7 mt. The distance is 1948 miles. Consumption HFO - 95500 kg, diesel 

MGO - 12800 kg. The average speed is 12.48 knots. Sea is rough . 

The Plan for the Management of Ship Energy Efficiency αоi for the compulsory performance 

by all world shipping companies has the main objective of saving the consumption of marine fuel 

for any sea crossing. IMO established the Constructive (basic.- EEDI) and Operational 

Coefficients of the Vessel’sEnergy Efficiency , which determine the consumption of marine fuel 

and, accordingly, the emission of carbon dioxide, the main component of "greenhouse" gases. 

 

Таble 2 

Calculation of the ЕЕОІ m/v “BBC Steinhoeft” 

Vessels name – “BBC Steinhoeft”. Voyage number – 1031-027. From Houston To Maracaibo. 

Cargo Quantity – 2884.7 mt 

 

From position, 

date/time 

To  position, 

date/time 

Distance, 

NM 

Speed, 

Kn 

Fuel quantity(kg) Weather 

condition. 

remarks 
HFO Gas 

oil 

Houston 

30.12.16/20.05 

Maracaibo 

06.01.17/10.10 

1948 12,48 95 500 12 

800 

Rough 

Summary  1948  95 500 12 

800 

 

Factor    3.1144 3.206  

Fuel 

quantity×factor 

   297 425 41 

037 

 

Sum of  CO2 per 

voyage,kg 

   338 462   

Sum of  

CO2/1000×ton  

   0,060  EEOI 

 

 

The Constructive Energy Efficiency of the Vessel (EEDI) is calculated by the equations 6 : 

 

EEDI = (1-X / 100) × L        (1) 

 

L = a x b-c,         (2) 

 

where: X - constant, depending on the type of vessel and time factor; In this case, the value of X 

is equal to 30; 

  L is the value of the baseline; 

  a and c-constants: for the vessel "general cargo" - a-equal to 107.48; ; with - it is accepted  c=0,216  

b - deadweight of the vessel . t, 

EEDI =  0.0092. 

The Operational Energy Efficiency of the Vessel , Kg CO2 / NM × mt, is determined by the 

equation: 
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αоi = RSF × ß / D × GC,        (3) 

 

where: 

RSF – marine fuel consumption (FC) per voyage, mt; 

     ß –  the coefficient of conversion of the marine fuel consumption into carbon dioxide 

emissions, in this case ß = 3,1144 t- СО2 / t-FC; 

     D – the transition distance, NM; 

   GC – the mass of the cargo carried, mt. 

 

The influence of the vessel’s speed, weight of cargo, distance to the Operational Coefficient 

of the Ship’s Energy Efficiency was investigated on the example of the real voyage of m / v «BBC 

Steinhoeft» Baltimore (USA) - Long Beach (USA).The investigations were carried out over a wide 

range of velocities V = 2.9-15.5 knots, load weights GC = 3 000-10 542 mt, transition distances 

D = 1 906, 2 952 and 4 858 NM. The transition time is 04.03.2017-21.03. 2017 The studies were 

carried out using computer-aided calculation for this vessel (Table 3, Figures 1 and 2 show the 

results of the studies.). 

The speed of the vessel and the distance of the transition were measured using the Hydro-

acoustic Doppler log (HDL) model Furuno DS-50 (Japan). The resulting information is the 

longitudinal and transverse component of the ground speed. HDL allows you to measure them 

with an error of not more than 0.1% rel. The resolving power of high-precision HDL is 0.01-0.02 

knots. 

Measurement parameters: 

• Measurement range of longitudinal and transverse velocity components from minus 10.0 to 40 

knots. 

• Range of transverse velocity measurement from minus 9.9 to 9.9 knots. 

• Range of distance traveled from 0-99,999.9 nautical miles. 

• Direction indicator: to the right, left, forward, backward. 

• Speed alarm (output by dry relay contacts) 

Table 3 

Dependence of EEOI (αоi, kgCO2/NM×mt)  on speed (V, Kn), cargo weight (G, mt), 

distance (D. NM ) 

                                                                                                               V, Kn 

V, Kn 2,9 6,5 9 10,7 12,8 14,3 15,5 

  αоi 0,0510 0,0229 0,0167 0,0143 0,0142 0,0159 0,0187 

 

 

                         

G, mt      

G,mt   3000 6000 8000 10542,52  

 αоi   0,0584 0,0292 0,0219 0,0166  

 

 

  

 D,NM    

D,NM    1906 2952 4858  

αоi    0,01676 0,01618 0,01641  

 

It is established that the distance of the sea crossing within the limits of 1900-4900 NM does 

not affect the Operational Coefficient of the Ship's Energy Efficiency (Table 3, Figure 1). 

It was found that the EEOI decreases with an increase in the weight of the cargo, with the 

sharpest decrease in the EEOI observed in the range of 3,000-6,000 mt (Figure 2, curve 2), with 

the vessel speed increasing, the EEOI goes through a minimum in the speed range of 9-15 knots 
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(Figure 2, curve 1), with an increase in the distance of the transition, the EEOI practically does not 

change within the error of the experiment not more than 5% rel.  

 

 
Figure 1 - Dependence of the Operational Coefficient of Energy Efficiency of the Ship from the 

distance of the sea crossing 

 

 
Figure 2 - Dependence of the Operational Coefficient of the Ship's Energy Efficiency on the 

change in the speed of the vessel (curve 1), the mass of the cargo carried (curve 2) and the 

combined impact of ship speed and cargo mass (curve 3) 

 

Investigations of the effect of ship speed on the Operational Coefficient of Energy Efficiency 

of the Vessel are given at a distance of 4858 miles, the weight of the transported cargo is 10542.52 

mt.. In calculations of the following ship speed values: 2.9; 6.5; 9.0; 10.7; 12.8; 14.3; 15.5. It is 
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established that the dependence of EEOI, αоі, on the speed of the vessel through a minimum in the 

range of 9-15 kn (Fig.2). Particularly, EEOI, αоi, increases with ship speed below 9 kn and above 

14 kn, which indicates an increased consumption of marine fuel on one side, and on the other - an 

increase in the emission of carbon dioxide. 

To carry out research to minimize the Operational Coefficient of Energy Efficiency of the 

Vessel, the method of mathematical modeling was used, depending on the speed of the vessel, the 

mass of the cargo being transported, and the distance of the sea crossing. Since it was determined 

that the distance of the transition does not affect the  EEOI, then only meaningful parameters-- 

speed of the vessel and the weight of the transported cargo. 

Based on the optimization methodology6 developed by us based on the results of the 

studies carried out in this paper, we conducted studies on minimization of the EEOI, depending on 

the vessel's speed, weight of cargo. The results of the studies are shown in Figure 2, curve 3. As a 

result of generalization of the results obtained, the operational area «c-d-e-f» covering the range 

of vessel speed 9-14 knots is recommended, the weight of the cargo is 9,000-12,000 mt (Fig. 2, 

curve 3). 

As a result of the complex research work carried out for the real transition of Baltimore 

(USA) - Long Beach (USA), real vessel BBC Steinhoeft, hydrometeorological conditions during 

the transition, the following recommendations for minimizing the Operational Coefficient of 

Energy Efficiency of the Vessel were developed: 

1) the area of minimization of the EEOI is within the boundaries of "с-d-e-f" (Fig. 2, curve 3); 

2) the speed of the vessel for the transfer must be maintained within 9,0-14 knots; 

3) the cargo mass must be within 9 000-12 000 mt. 

  It was of practical interest to calculate the emission of nitrogen oxides depending on the 

speed at the crankshaft (ENOx). According to the passport data of the main engine (SPP), the 

number of  revolutions was maintained at 500 min -1. Calculation of the emission of nitrogen oxides 

was carried out according to the formula 6:  

 

ENOx = 45 x n-0.2 .                                                                     (4)  

 

It is determined that the emission of nitrogen oxides is at the level of 12.98   (g/kWh  ), 

which is below the permissible value by 3.5%. Therefore, it is necessary to pay special attention 

to this issue in its control zone NECA, that is, to provide a system for neutralizing nitrogen oxide 

[1-3]. 

 The results obtained in this paper are eligible for specified transition conditions and vessel 

characteristics. For other conditions of the sea (transoceanic) transition, it is required to conduct 

specific studies to minimize the EEOI. 

 

Conclusions and Offers   

 

1. A detailed analysis of the Ship's Energy Efficiency Management Plan, the  Operational 

Coefficient of Ship’s Energy Efficiency in a real transition of Baltimore (USA) - Long Beach 

(USA), the real vessel "BBC Steinhoeft"  

2. Investigation of the influence of vessel speed, weight of the cargo carried, distance of the 

transition in a wide range of parameter changes on the Operational Coefficient of Ship’s Energy 

Efficiency. 

3. For the first time, based on the developed method for optimization of complex parametric 

systems, computational and graphical studies were carried out to minimize the Operational 

Coefficient of Ship’s Energy Efficiency.  

4. Specific parameters of optimization of the Operational Coefficient of Energy Efficiency 

of the Vessel / Flight are established, the speed of the vessel for the transfer must be maintained 

within 9.0-14.0 knots, the cargo weight should be within 9 000-12000 mt. 
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5. It is determined that the distance of the transition has practically no effect on the 

Operational Coefficient of Ship’s Energy Efficiency.  

6. As a result of the performed studies, the main indicators of the sea (oceanic) transition are 

provided: savings in the consumption of marine fuel, reduction of carbon dioxide emissions from 

the component of "greenhouse" gases, and reduction of the absolute damage to the air basin from 

the Exhaust Gases of Ship Power  Plant. 

7. In order to develop an integrated model for minimizing the Operational Coefficient of 

Ship‘s Energy Efficiency, additional studies are needed on different types, drafts of ships, various 

cargoes, sea (oceanic) transitions, and transport on inland waterways. 
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Жмур В.Н. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СУДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГИЕЙ  

План управления энергоэффективностью судна (ПУЭЭС) с 1 января 2013 года является 

обязательным для судов с валовой вместимостью более 400 тонн. Этот план был 

разработан в соответствии с Руководством ИМО (резолюция MEPC.213 (63)). Целью 

ПУЭЭС является оценка и контроль эффективности использования судов и 

энергетических ресурсов. Он признает необходимость оказания помощи компании и 

отрасли в управлении экологическими характеристиками судов и что эта операционная 

эффективность внесет неоценимый вклад в сокращение глобальных выбросов углекислого 

газа. Новизна результатов - это сценарийный подход к разработке алгоритма выбора 

стратегии принятия решений, который гарантирует минимальную разницу между 

http://kma.ks.ua/ua/nauchnaya-rabota/nauchnye-izdaniya/arkhiv-nomeriv/2016/1-14
http://kma.ks.ua/ua/nauchnaya-rabota/nauchnye-izdaniya/arkhiv-nomeriv/2016/1-14
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гарантированной оценкой (Конструктивный индекс энергоэффективности судна - EEDI) 

и гарантированной стратегией (Оперативный индекс энергоэффективности судна - 

EEOI), изменяя компоненты сложного движения судна, в зависимости от интенсивности 

воздействия естественных неопределенных факторов, соотношение между показателем 

оперативной энергетической эффективности судна и количеством расхода топлива в 

энергосистеме. 

Экономический стимул для судоходной отрасли заключается в том, чтобы 

инвестировать в более экономичные суда и технологии, а также использовать их более 

энергоэффективным способом. 

Ключевые слова: судно, энергоэффективность, план управления, EEDI, EEOI, 

коэффициент выбросов, конструктивный, коэффициент энергии, ПУЭЭС, 

эффективность, топливо, углекислый газ. 

                                    

Жмур В.М. 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ СУДНОВІ ОПЕРАЦІЇ: КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

План управління енергоефективністю суден (ПУЕЕС) з 1 січня 2013 року є обов'язковим 

для суден валовою місткістю більше 400 тонн. Цей план був розроблений відповідно до 

Рекомендацій IMO (Резолюція MEPC.213 (63)). Метою ПУЕЕС є оцінка та моніторинг 

ефективності використання суден та енергоресурсів. Він визнає необхідність допомагати 

компанії та галузі в управлінні екологічними показниками суден і що ця операційна 

ефективність стане неоціненним внеском у зменшення викидів вуглекислого газу в усьому 

світі. Новизна результатів - це сценарний підхід до розробки алгоритму вибору стратегії 

прийняття рішень, що гарантує мінімальну різницю між гарантованою оцінкою 

(Конструктивний індекс енергоефективності суден - EEDI) та гарантованою стратегією 

(Операційний індекс енергоефективності суден - EEOI) шляхом зміни компонентів 

складного руху суден залежно від інтенсивності впливу природних невизначених факторів, 

співвідношення між показником експлуатаційної енергоефективності судна та кількістю 

споживання палива енергетичної системи. 

Економічним стимулом для судноплавної галузі є інвестування в більш енергоефективні 

судна та технології, а також їх використання більш енергоефективним способом. 

Ключові слова: судно, енергоефективність, план управління, ЕЕІ, ЕЕОІ, коефіцієнт 

викидів, конструктивний, коефіцієнт енергії, ПУЕЕС, ефективність, паливо, двоокис 

вуглецю. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИГНАЛІВ З НОРМОВАНИМ 

СПЕКТРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ 

ПРИЛАДІВ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ  

 

 

Обґрунтована необхідність контролю технічного стану радіонавігаційних приладів на 

етапі експлуатації для забезпечення безаварійного мореплавання засобів водного 

транспорту. Проведено аналіз галузей застосування сигналів з нормованим спектром. 

Розглянуто конкретні зразки засобів вимірювальної техніки та вимірювально-

інформаційних систем, де використовуються джерела сигналів з нормованим спектром. 

Подано структурну побудову сучасної вимірювально-інформаційної системи для 

частотної ідентифікації лінійних динамічних систем, наведено призначення її основних 

функціональних вузлів. Показані переваги застосування прецизійних калібраторів сигналів 

з нормованим спектром для контролю технічного стану радіонавігаційних приладів засобів 

водного транспорту. 

Kлючові слова: технічний стан, радіонавігаційне обладнання, водній транспорт, 

вимірювальне обладнання, ідентифікація. 
 

ВСТУП 

Постановка задачі. Застосування сучасних інформаційних комп'ютерних технологій 

в мореплаванні дозволило забезпечити судноводіїв повною й достовірною інформацією про 

морську обстановку навколо судна за допомогою автоматизованих ідентифікаційних 

систем і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки маршруту, дозволило 

приймати грамотні рішення щодо безпечного розходження суден [0]. Глобальні навігаційні 

супутникові системи, перспективні радіонавігаційні системи при роботі в спеціальних 

режимах здійснили багатовікову мрію всіх судноводіїв у високоточному визначенні 

поточного місця судна за будь-яких погодних умов плавання. Так, Глобальні навігаційні 

супутникові системи (США, Росії, Китаю) в диференціальному режимі роботи дозволяють 

автоматично в режимі "on-line" визначати координати місця судна з точністю до 5 метрів, в 

інших районах Світового океану з точністю до 40 метрів на протязі всього періоду 

плавання. Отже, навігаційне забезпечення засобів водного транспорту призначено для 

оперативного вирішення завдань управління рухомими об’єктами на новому якісному рівні 

[2]. Навігаційне забезпечення організується та здійснюється з метою постійного та 

об’єктивного визначення місця розташування засобів водного транспорту, ефективного 

планування маршрутів руху, а також створення сприятливих умов для точного та 

безпечного переміщення у складних умовах. 

При цьому правильна робота засобів навігаційного забезпечення – радіонавігаційних 

приладів – залежить від їх технічного стану. Наявність у складі радіонавігаційних приладів 

великої кількості електронних елементів і радіоканалів і агресивне середовище їх 

експлуатації (велика вологість, постійний рух (качання), солона вода) підвищують роль 

засобів контролю та діагностування технічного стану радіонавігаційних приладів під час 

експлуатації для забезпечення без аварійного функціонування засобів навігаційного 

забезпечення засобів водного транспорту.  

Перспективним напрямком розвитку засобів контролю та діагностування технічного 

стану радіонавігаційних приладів є їх автоматизація та універсалізація, що знайшло своє 
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втілення у проектуванні й виробництві обчислювальних засобів контролю та 

діагностування (ЗКД) та вимірювально-інформаційних систем (ВІС), оснащених сучасною 

мікропроцесорною технікою, пристроями спряження з персональним комп’ютером, 

зручними інтерфейсними програмами тощо. Актуальною в рамках даного напрямку є 

задача розробки варіантів створення гнучких програмно керованих калібраторів сигналів з 

нормованими метрологічними характеристиками для контролю технічного стану 

радіонавігаційних приладів [2]. Серед таких калібраторів окрему ланку займають 

калібратори сигналів з нормованим спектром (СНС), призначені для частотної 

ідентифікації різноманітних лінійних динамічних систем та вимірювання частотних 

характеристик радіонавігаційних приладів. Перспективності частотного підходу під час 

дослідження властивостей різноманітних об’єктів сприятиме аналіз вітчизняних та 

закордонних робіт, присвячених застосуванню СНС у сучасних галузях науки і техніки. До 

того ж наведення конкретних видів сигналів та їх певних метрологічних характеристик буде 

свідчити про багатобічність, актуальність та необхідність розробки науково-методичних 

основ синтезу таких СНС для ЗКД технічного стану радіонавігаційних приладів. 

Аналіз літератури. Відомі роботи даного напрямку освітлюють один з двох аспектів: 

або конкретну вузьку галузь застосування сигналів у сукупності з детальним описом 

експериментальної установки та методикою проведення експерименту (надалі 

розглядатимуться в основній частині статті), або методичний апарат синтезу СНС. Проте в 

жодній роботі автори не знайшли узагальнені дані про об’єкти контролю (ОК), що існують 

на сьогоднішній день, види СНС, які використовуються для визначення характеристик цих 

об’єктів, вимоги до них тощо. 

Мета статті полягає в проведенні огляду робіт та їх основних результатів, які 

стосуються практичного використання джерел СНС у різних галузях науки і техніки з 

метою обґрунтування застосування СНС для контролю технічного стану радіонавігаційних 

приладів засобів водного транспорту. 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Вимірювання амплітудних характеристик радіотехнічних і електронних 

приладів. Одним з найбільш розповсюджених багатофункціональних ЗКД є аналізатори 

спектра. Їх основною метрологічною характеристикою, від якої залежить значення похибки 

вимірювань амплітуд гармонік, є нерівномірність амплітудно-частотної характеристики 

(АЧХ). Зменшити похибку за рахунок АЧХ можливо використанням системи вбудованих 

прецизійних калібраторів та автоматичного калібрування з обробкою даних 

мікропроцесорною системою [3]. Так, у ЗКД даної групи переважно використовуються 

калібратори двох видів СНС: синусоїдних сигналів (С4-74, С4-77) та імпульсні, наприклад, 

малої тривалості (С4-60). В аналізаторі спектра С4-85 додатково проводиться попередній 

запис, збереження даних АЧХ та автоматичне урахування їх при вимірюваннях. У цілому 

застосування автоматизованої системи калібрування дозволяє приблизно в 2 – 3 рази 

зменшити похибку вимірювань та в 5 – 10 разів підвищити оперативність проведення 

калібрування приладів та виконання вимірювальних операцій. 

У роботі [4] запропонований спосіб вимірювання АЧХ багатоканальних цифрових 

електрокардіографів з використанням псевдовипадкового сигналу з рівномірним 

амплітудним спектром у смузі частот від 0,5 Гц до 75 Гц замість традиційного 

однотонального, що наводиться у нормативній документації на методику випробувань 

вимірювачів біоелектричних потенціалів серця (ГОСТ 19687 – 89). Проте застосування 

полігармонічних СНС можливо не тільки для повірки сучасних зразків обчислювальних 

електрокардіографів. Даний спосіб придатний і для контролю АЧХ засобів зв’язку та 

навігації [5]. 

Підвищення вимог до систем допускового контролю й аварійного захисту на 

різноманітних об’єктах народного господарства дали стрімкий розвиток ЗКД параметрів 
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вібрації (віброшвидкості, віброприскорення та віброзсуву) у певній смузі частот, як 

правило, від 1 Гц до 20000 Гц. Відповідність АЧХ віброметрів встановленим нормам є 

гарантією швидкої реакції вихідного сигналу на стрибок вібрації контрольованого 

обладнання та зниження ймовірності помилкового спрацьовування захисних пристроїв. 

Нормативним документом, що регламентує методику повірки віброметрів з індукційними 

та п’єзоелектричними первинними перетворювачами [6, 7], передбачено визначення 

нерівномірності АЧХ вимірювального приладу віброметра не менш ніж при 10 значеннях 

частоти або у неперервному спектрі частот за допомогою низькочастотного генератора 

синусоїдних коливань й електронного вольтметра класу точності не нижче 1. Скоротити 

працезатрати на періодичну повірку, та, відповідно, збільшити термін використання за 

призначенням сучасних комплексів вібромоніторингу, таких, як ВТ-1Р, К-5101, СМ-3001, 

побудованих за методами цифрової обробки сигналів, а також фільтрів, що входять до 

складу таких систем, можливо за рахунок застосування багаточастотних сигналів з 

нормованим амплітудним спектром та подальшим розрахунком АЧХ обчислювальним 

пристроєм, а саме: сигнальним процесором Texas Instruments ТМS 320С50 (для СМ-3001), 

мікроконтролером Microchip PIC 16C774 (для ВТ-1Р) або платою аналогового вводу-виводу 

від компанії National Instruments PCI-MIO-16E-4, що є складовою вібровимірювального 

комплекту К-5101. 

Нерівномірність АЧХ є також одним з основних параметрів звукових трактів, 

вимірювання якого можливе за допомогою калібраторів тестових сигналів типу білого 

шуму, дельта-функції, ковзного тону (так званих свіп-сигналів) або СНС, що є сумою 

певних гармонік (мультисинуса) [8]. 

Вимірювання в акустиці здійснюються переважно з використанням різноманітних 

датчиків, метрологічне забезпечення яких у низькочастотному діапазоні має певні 

складнощі, пов’язані з неповним подавленням реверберації. У роботах [9, 10] 

запропоновано уникнути даного ефекту за допомогою використання генератора 

спеціальних сигналів (гармонічного, мультисинуса з кількістю складових не більше 5, 

сигналу з амплітудною та частотною модуляцією, шумових та імпульсних сигналів) й 

відповідної обробки відгуку. 

Застосування СНС є актуальним і під час контролю параметрів каналів тональної 

частоти [11]. На відміну від застарілих приладів даної галузі, наприклад, ИП-300, П-321, 

КИПЗ-300, в яких використовуються генератори синусоїдної напруги, новітні зразки 

контрольно-вимірювального обладнання проводових каналів оснащені засобами 

цифроаналогового синтезу багаточастотних СНС. Так, у сучасному аналізаторі систем 

передачі та кабелів зв’язку AnCom А-7 російської фірми “Аналитик – ТС” передбачено 

синтез наступних видів СНС: 

–мультисинуса для вимірювання АЧХ, групового часу проходження, захищеності, 

загасання, асиметрії та імпедансу; 

– псевдовипадкового періодичного сигналу, що складається з імпульсів змінної 

полярності, з функцією автокореляції, близької до дельта-функції, для рефлектометричних 

вимірювань; 

– шумового сигналу, спектральна щільність потужності якого не залежить від частоти 

в робочій смузі аналізу, для створення завад під час випробувань обладнання тощо. 

Непараметрична частотна ідентифікація лінійних динамічних систем. 
Застосування сигналів з певним набором гармонічних складових знайшло значного 

поширення в системах непараметричної частотної ідентифікації лінійних динамічних 

систем (ЛДС), під якою розуміють визначення передаточної функції ОК як результат 

відповідної обробки вхідних та вихідних сигналів без апріорного завдання можливих 

моделей ОК. Отже, розглянемо структурну схему та призначення основних блоків ВІС для 

непараметричної частотної ідентифікації ЛДС (рис. 1). 

У мікропроцесорі заздалегідь розраховуються параметри потрібного СНС, наприклад 
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коди миттєвих значень для мультисинуса або точки переключення для бінарного сигналу. 

Далі ця інформація надходить до цифроаналогового перетворювача (ЦАП), який в 

сукупності з приводом здійснює формування керуючих впливів на ОК. В загальному 

випадку датчик перетворює фізичну величину, що вимірюється, (вихідний сигнал ОК) в 

аналоговий електричний сигнал. З виходу аналого-цифрового перетворювача (АЦП) цей 

сигнал у цифровому вигляді подається в мікропроцесор, де відбувається цифрова обробка 

та визначення параметрів ОК. Як обчислювач можна застосовувати цифрові сигнальні 

процесори відомих закордонних компаній, таких, як Texas Instruments, Analog Devices та ін. 

Через відповідні інтерфейси (USB, RS232, CAN, ISA, PCI, IEEE 488 тощо) мікропроцесор 

може обмінюватися інформацією з периферією або зовнішньою персональною ЕОМ. 

 
Так, непараметричні методи ідентифікації активно використовуються, наприклад, в 

аеродинамічних дослідженнях [12-15]. У даному напрямку в середині 90-х років 

американською організацією NASA було проведено комплекс робіт щодо вимірювань та 

аналізу флатера літальних апаратів. З цією метою пройшли випробування модернізованих 

літаків F/A-18 SRA та F/A-18 HARV, оснащених спеціальними системами збудження 

(приводами). Дані приводи були призначені для генерації СНС певних форм у діапазоні 

коливань елементів конструкції (від 3 Гц до 40 Гц), а саме: сигналів з лінійною та 

логарифмічною частотною модуляцією, імпульсів виду sinx/x та суми корисних гармонік 

(мультисинуса). Подальший аналіз характеристики аероеластичності дозволив створити 

надійну систему предиктивного контролю флатера та запобігання аварійним ситуаціям, 

пов’язаним з неправильним вибором конструкції літальних апаратів. 

Калібратори СНС знайшли також застосування в різних галузях медицини, а саме: 

– діагностиці й лікуванні порушень нейромускулярних функцій та рівноваги; 

– виявленні патологій у механіці легенів; 

– аналізі застійної сердцевої недостатності; 

– дослідженні слухової системи живих організмів. 

Характерною роботою першого напрямку є стаття [02], де запропонований підхід до 

визначення постуральної динаміки людини (залежності центра мас тіла) від зовнішніх 

полігармонічних збурень з використанням тестових впливів типу мультисинус у діапазоні 

частот від 0,01 Гц до 2,21 Гц.  

Псевдовипадкові сигнали з частотами від 4 Гц до 128 Гц з розділенням 4 Гц та від 1 Гц 

до 128 Гц з розділенням 1 Гц використовуються під час реалізації неруйнівного методу 

вимірювання передаточного імпедансу респіраторної системи людини (другий напрямок) 

Мікропроцесор 

Персональна 

ЕОМ 

ЦАП 

Периферія  

(індикатор, клавіатура, 

друкуючий пристрій) 

АЦП Привод Датчик 

Рис.1. Узагальнена структурна схема ВІС для частотної ідентифікації ЛДС 

Об’єкт контролю 
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[13]. Після реєстрації вхідного тиску на легені й вихідного потоку повітря спеціальними 

сенсорами (Microswitch та Celesco) будується передаточна функція і кореляційним методом 

виявляється та чи інша патологія респіраторної системи.  

Експериментальні дослідження, що були проведені канадською лабораторією Alberta 

Lung Association Sleep Laboratory [14], показали відмінності центральної хеморефлексорної 

характеристики здорових людей та людей із застійною сердцевою недостатністю (третій 

напрямок). Для визначення даного параметра як вхідний вплив було застосовано певну 

концентрацію кисню та вуглекислого газу, зміна якої відбувалася за псевдовипадковим 

бінарним законом.  

У статті [15], присвяченій розвитку четвертого напрямку, проводиться опис 

експерименту, в якому при визначенні реакції базілярної мембрани слухової системи на 

широкосмугові впливи використовувалися три види сигналів (однотональний, 

мультисинус, спектральний склад якого представлений гармоніками з фазами Шрьодера в 

діапазоні частот від 1000 Гц до 20000 Гц й розділенням 200 Гц, та послідовності імпульсів 

тривалістю 10 мкс). 

Огляд деяких закордонних робіт щодо розвитку сільського господарства показав, що 

ряд проблемних питань також вирішується шляхом використання СНС. У роботі [16] за 

допомогою набору сигналів типу мультисинус з гармоніками від 0,01 Гц до 20 Гц 

проводиться дослідження динамічної моделі потоку зерна комбайна New Holland TX64. А 

у доповіді [17] запропонований контролер для компенсації небажаних горизонтальних 

вібрацій і обертів штанги оприскувача трактора, який розпилює пестициди та гербициди на 

культурні рослини. Зсув штанги в горизонтальній площині призводить до зайвого 

екологічного забруднення та економічних втрат. Випробування контролера проводилися із 

застосуванням випадкового, свіп-сигналу та двома видами мультисинуса з максимальною 

частотою 20 Гц. Кожен сигнал генерувався ЦАП за 4096 точками.  

Результати аналізу останніх природних катастроф (землетрусів) порушують проблему 

своєчасного та достовірного виявлення геодинамічних змін, що відбуваються в надрах 

Землі. Для її успішного вирішення потребується пошук чутливих методів та засобів 

глибинного вібраційного зондування. Зразок сучасного сейсмометра СК1-П, генераторна 

частина якого синтезує свіп-сигнал, дає можливість проводити такі дослідження [18]. 

Актуальною задачею при цьому є досягнення максимального значення показника 

„відношення сигнал/шум”, оскільки ефективність виділення сейсмічних сигналів, що 

випромінюються вібратором, залежить від співвідношення амплітуд корисного сигналу та 

рівня мікросейсмічного шуму. 

Перспективним засобом захисту будівель від динамічних ефектів сейсмічних 

навантажень вважають напівактивні інтелектуальні демпфери, дослідження передаточної 

функції яких із застосуванням генератора широкосмугового сигналу у діапазоні частот від 

0 до 50 Гц проводилися на базі американських організацій Washington University Structural 

Control та Earthquake Engineering Laboratory [19]. 

Підвищення вимог до надійності автоматів управління, двигунів та іншого складного 

промислового обладнання обумовив значний розвиток методів непараметричної 

ідентифікації таких систем у частотній області. Так, наприклад, випробування дослідного 

зразка авіаційної турбіни компанії Rolls-Royce та проведений аналіз впливу робочого 

режиму на швидкість валу дали можливість за допомогою тестових СНС розробити 

динамічну модель даного двигуна та прогнозувати його поведінку в майбутніх польотах 

[20]. Зміна робочого режиму (зменшення або збільшення потоку пального) відбувалася за 

законами мультисинуса, трирівневого сигналу та бінарної послідовності максимальної 

довжини (псевдовипадкового СНС). 

Певний інтерес викликає робота [21], де авторами досліджується два типи сигналів 

(свіп-сигнал та мультисинус) для частотної ідентифікації за наявності періодичних завад, 

притаманних різноманітним роботехнічним пристроям (на відміну від класичного 
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припущення про завади гауссового типу). 

Поточний експлуатаційний контроль ротора індукційних двигунів у режимах 

обертання та останова можливо створити на базі сучасної обчислювальної системи, здатної 

генерувати бінарний СНС, аналізувати реакцію ротора та, на підставі результатів 

порівняння отриманої характеристики з характеристикою справного зразка, приймати 

рішення щодо подальшого використання двигуна [22]. 

Крім непараметричної ідентифікації ЛДС, СНС набули широкого застосування при 

синтезі мультинесучих сигналів для гідролокаційних комплексів [23] та сучасних систем 

безпроводових систем радіозв’язку CDMA [24]. 

Останнім часом значна увага приділяється також розвитку полігармонічного аналізу 

й в області надвисоких частот. Основні теоретичні передумови для створення, принципи 

побудови та деякі приклади мікрохвильових джерел сигналів типу мультисинус розглянуто 

в статті [25]. 

Висновки. Виходячи з огляду робіт, присвячених застосуванню СНС у різних галузях 

народного господарства, у тому числі в області контролю технічного стану 

радіонавігаційних приладів для морських перевезень, можна стверджувати, що наукова 

задача створення прецизійних джерел сигналів з нормованим спектром є важливою й 

актуальною. Застосуванням прецизійних калібраторів сигналів з нормованими 

характеристиками (спектром) дозволяє: 

– досягти високої оперативності та зручності метрологічних робіт;  

– за рахунок високої технологічності виготовлення мір фізичних величин збільшити 

терміни безвідмовної роботи та, відповідно, міжповірочні інтервали для ЗКД;  

– знизити вимоги до метрологічних параметрів вузлів та блоків приладів;  

– зменшити масогабаритні характеристики та енергоспоживання вимірювальної 

апаратури.  

Подальші дослідження доцільно направити на удосконалення науково-методичного 

апарату синтезу СНС, зокрема на розробку методів та методик розрахунку оптимальних 

характеристик сигналів, а також на практичне підтвердження теоретичних результатів. 
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REASONING APPLICATION OF SIGNALS WITH A REGULATED SPECTR FOR 

CONTROL OF THE TECHNICAL STATE OF RADIO WAVEING INSTRUMENTS 

OF WATER TRANSPORTATION 

The necessity of controlling the technical state of radionavigation devices at the stage of 

operation is substantiated for ensuring safe navigation of water transport facilities. The 

analysis of fields of application of signals with a normalized spectrum is carried out. Specific 

examples of measuring equipment and measuring-information systems are used, where 

sources of signals with a normalized spectrum are used. Structural construction of modern 

measuring-information system for frequency identification of linear dynamical systems is 

given, purpose of its main functional nodes is given. The advantages of using precision 

calibrators of signals with a normalized spectrum for monitoring the technical state of 

radionavigation devices of water transport means are shown. 

Key words: technical state, radionavigation devices, vessel, measuring equipment, 

identification. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО 

ЦИКЛА ГЛАВНОГО СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ МАРКИ 6L20 

 

 

В статье предлагается методика расчета рабочего цикла 4-х тактного главного 

судового дизеля , основные положения математической модели, составленной на 

основании этой методики. Для определения параметров газа в цилиндре дизеля в течение 

цикла использовались уравнение первого закона термодинамики, уравнение массового 

баланса и уравнение состояния. При расчете цикла учитывалось изменение состава смеси, 

количества свежего заряда и продуктов сгорания, заброс продуктов во впускной 

трубопровод и их перетекание из выпускного трубопровода в цилиндр в процессе 

газообмене. 

Ключевые слова. Дизельный двигатель, рабочий цикл, процесс сгорания, 

индикаторная диаграмма, математическая модель. 

 

Введение. Как известно, математическое моделирование процессов значительно 

расширяет возможности исследователей и конструкторов при создании и доводке новых 

двигателей. Кроме того, оно является наиболее эффективным средством для решения задач 
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по оптимизации параметров существующих объектов. Математическое моделирование 

позволяет резко сократить объем натурных экспериментов, используя последние только 

лишь для проверки адекватности вычислительного эксперимента с натурным 

экспериментом по наиболее легко замеряемым результирующим параметрам, обеспечивая 

одновременно возможность получить подробнейшую информацию о представляющих 

интерес процессах и параметрах.    

Основная часть. В области научных исследований, связанных с совершенствованием 

технической эксплуатации судовых двигателей, математическое моделирование также 

получило широкое применение. Этот метод позволяет создать эталонную модель рабочих 

процессов дизеля, которая позволяет определять расчетом значения параметров рабочего 

процесса в зависимости от нагрузки, частоты вращения коленчатого вала, сорта 

применяемого топлива и внешних условий эксплуатации. Эталонные модели широко 

применяются при решении задач технической диагностики судовых дизелей, так как 

позволяют путем сравнении полученных расчетом параметров рабочих процессов с их 

значениями, измеренными на двигателе, определить отклонения, обусловленные 

ухудшением его технического состояния [1].       

При составлении математической модели рабочего цикла судового дизеля были 

сделаны следующие допущения: 

1. Температура, давление и концентрация компонентов газовой смеси в каждой точке 

объема цилиндра в рассматриваемом моменте одинаковы; 

2. Не учитываются утечки газов через зазоры между поршнем и цилиндром.  

В основу определения параметров газа в цилиндре дизеля в течение цикла положены 

известные термодинамические соотношения: уравнение первого закона термодинамики, 

уравнение массового баланса и уравнение состояния [1,2]. 

При расчете цикла учитывается изменение состава смеси, количества свежего заряда 

и продуктов сгорания, заброс продуктов во впускной трубопровод и их перетекание из 

выпускного трубопровода в цилиндр в процессе газообмена [3].    

Количество теплоты, отводимой от газов к стенкам цилиндра, определяется по 

формуле Ньютона-Рихмана [2]:  

 

  dtFTTdQ wwTw  ,                                                            (1) 

 

где  T  -коэффициент теплоотдачи от газов к стенкам; T  - температура газов внутри 

цилиндра; wT - средняя условная температура стенок; wF - общая поверхность теплообмена. 

Средняя условная температура стенок определяется по следующей формуле: 

 

цголп

ццголголпп

w
FFF

FTFTFT
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 ,                                                              (2) 

 

где 
пT , голT  и цT  - средняя температура, соответственно, поршня, головки цилиндра и 

цилиндровой втулки; ,пF  голF  и цF  - поверхность теплообмена, соответственно, поршня, 

головки цилиндра и цилиндровой втулки.  

       Общая поверхность теплообмена: 

 

             цголпw FFFF  .                                                                      (3) 

          

       Текущая поверхность теплообмена цилиндровой втулки:  
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                xS SDF   ,                                                                           (4) 

где  D – диаметр цилиндра; 
xS  - текущее перемещение поршня. 

         Для расчета коэффициента теплоотдачи от газов к стенкам в последнее время 

используется эмпирическая формула Г. Вошни [2]:  

 

              
53,02,08,08,05,819 TDWP цT

 ,                                                       (5) 

 

где D  - диаметр цилиндра, м; P  - текущее давление в цилиндре, MПa; T  -температура в 

цилиндре, K; цW -скорость рабочего тела в цилиндре, м/с: 

       во время процессов впуска и выпуска 

 

               
,18,6 mц CW                                                                                  (6) 

 

в процессе сжатия 

 

                
,28,2 mц CW                                                                                 (7) 

 

          в процессе расширения 
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где  mC - средняя скорость поршня, м/с; ,aP ,aV aT  - соответственно, давление, объем и 

температура в конце процесса впуска, MПa, м3 и K; прP  - текущее давление в цилиндре при 

прокрутке вала, MПa; hV - рабочий объем цилиндра, м3. 

      Период задержки самовоспламенения, или период индукции для судовых дизелей 

оценивается по эмпирической формуле А.И.Толстова [1,4]: 
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             (9) 

 

где Vθ, cV , впзV .  - объемы цилиндра, соответственно, в начале впрыска, в конце сжатия и 

при закрытии впускного клапана; ε – степень сжатие; Po,To  - давление и температура 

окружающей среды; n -частота вращение коленчатого вала;  E - условная энергия 

активации; B = (1-1,6·10 -4n)·12·10-5 – коэффициент; n – число оборотов двигателя; Rμ- 

универсальная газовая постоянная; dt  - плотность используемого топлива;  dn  - 

плотность стандартного дизельного топлива. 

После начала процесса сгорания для определения относительной доли выгоревшего 

топлива используется полуэмпирическая зависимость, предложенная И.И.Вибе [2]:     

 

                          1
/908,6exp1




m

zX  ,                                               (10) 

 

где   - текущий угол поворота коленчатого вала; z - условная продолжительность 

сгорания топлива; m  - показатель характера сгорания.  
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Для определения коэффициентов ( mи z ), входящих в уравнение (10) используются 

следующие эмпирические формулы, полученные по результатам экспериментов:  

  
39252 102315.0101042.0101401.02103.0 nnnm   ,              (11) 

 
322 105208,01719,06198,0393,104 fofofo PPP    ,                   (12) 

 

где Рfo – давление начало впрыска топлива. 

Изменение количества выделенной теплоты в результате сгорания определяется по 

следующей формуле [3]: 

 

dxgHdQ цuzHu  ,                                                                         (13) 

 

где z - коэффициент использования теплоты, учитывающий диссоциацию 

продуктов сгорания; uH - низшая теплота сгорания топлива; цg - цикловая 

подача топлива, впрыснутая в цилиндр. 

       Коэффициент использования теплоты, также определяется по эмпирической формуле, 

полученной по результатам экспериментов:   

 

dtdfofoz PP   /)102187509,0109062525,0891019,0( 232   ,             (14) 

                                                                                                                                               

       Отношение dtd   /  в формуле (14) учитывает изменение вида топлива. 

Так как, при утяжелении топлива, т.е. при увеличении его плотности ухудшается 

испарение, которое в свою очередь, вызывает ухудшение смесеобразования и уменьшение 

коэффициента использования теплоты. При облегчении используемого топлива 

происходит обратное -увеличивается коэффициент использования теплоты.  

       Цикловая подача топлива:  

 

             
iln

G
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30
 ,                                                                     (15) 

 

где вG  - часовой расход воздуха двигателя;   - коэффициент избытка воздуха; 0l - 

теоретическое количество воздуха для полного сгорания 1 кг топлива; i  - количество 

цилиндров двигателя. 

       При расчетах процессов сжатия, расширения, впуска и выпуска принимается 

0HudQ . В расчете процесса сгорания также принимается 0wdQ , т.к. коэффициенты 

m , z  и  z  определены по результатам экспериментов.   

Расход газов во впускном и выпускном каналах определяются по параметрам газа в 

минимальном проходном сечении, принимая поток газа одномерным. Уравнение расхода 

газа за бесконечно малый интервал времени ( dt ) имеет вид [3]: 

                     
 

                      
dtwfdG вх   ,                                                           (16) 

 

где   - коэффициент расхода; f - площадь проходного сечения в клапанной щели; w  - 

скорость потока газа в клапанной щели; вх - плотность газа перед клапаном. 
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        Теплообмен учитывается отдельно, поэтому процессы сжатия и расширения 

рассматриваются как адиабатическими. Следовательно, работы сжатия и расширения 

вычисляются по формуле [3]: 
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где вхP - давление в начале расчетного шага; 1V  и 2V  - объемы в начале и в конце 

расчетного шага; k - показатель адиабаты воздуха.  

       Работа расширения в процессах впуска и выпуска определяется как работа изобарного 

процесса в пределах одного расчетного шага по времени, а не для всего процесса, как это 

делалось в других методиках расчета [3]:  

 

    pdVdQL  ,                                                    (18) 

 

 где dV  изменение объема в пределах одного расчетного шага. 

       При расчете параметров внутри цилиндра было принято, что рабочая смесь состоит 

углекислого газа (CO2), водяного пара (H2O), кислорода (O2) и азота (N2). Поэтому 

изменение массового и мольного количества рабочей смеси принималась как сумма 

изменения массовых и мольных количеств этих компонентов [3]:     

   

2222 NooHCO dGdGdGdGdG  ,                                 (19) 

                                  2222 NOOHCO dMdMdMdMdM  .                             (20) 

 

Следует отметить, что в процессах сжатия, сгорания и расширения масса рабочего 

тела в цилиндре принимается постоянной: при сжатии она равнялась сумме массы чистого 

воздуха, поступившего в цилиндр и остаточных газов, а при расширении она увеличивается 

на величину цикловой дозы топлива [3].   

При расчете рабочего цикла двигателя текущие значения давления и температуры 

внутри цилиндра, во всех случаях, определяются по формулам:  
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  ,                                                                 (21) 
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  ,                                                                       (22) 

 

где dU - изменение внутренней энергии заряда в цилиндре; M - мольное количество 

рабочей смеси в цилиндре; V - текущее значение объема цилиндра.  

        Изменение давления начала впрыска форсунки вызывает изменение условной 

продолжительности сгорания топлива, а также коэффициента использования теплоты. Так 

как, при увеличении или уменьшении текущего значения давления начала впрыска (Pfx) по 

отношению к давлению начала впрыска при номинальном режиме работы двигателя (Pfo) 

текущие значения условной продолжительности сгорания топлива (φzх) увеличиваются, а 

коэффициент использования теплоты (ξzх) уменьшается: 

 

при Pfx  ≥ Pfo , 
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                                          φzх = φz · Pfx / Pfo  ,                                                                                        (23) 

                                     ξzх = ξz · Pfo / Pfx ;                                                           (24) 

 

при Pfx  < Pfo  

                                  φzх = φz · Pfo / Pfx ,                                                                                                      (25) 

                               ξzх = ξz · Pfx / Pfo  .                                                                                                     (26) 

 

       Изменение давления начала впрыска форсунки влияет и на период индукции. Так как, 

при неизменном значении угла опережения момента впрыскивания топлива (θ) с 

увеличением давления начала впрыска происходит уменьшение угла момента начала 

сгорания (𝜃𝑐 ,−𝑐,,) и увеличение периода индукции (𝜏𝑖) [5]. В этом случае период индукции 

можно определить по следующей формуле: 

 

               

   ddtcci /
', 


  .                                                                     (27) 

 

         Угол момента начало сгорания  
', cc 

  в зависимости от давления начала впрыска 

форсунки (Рfo) предлагаем определить по следующей эмпирической формуле: 

 

                               
3322

'
102604,0101641,05904,066865,19, fofofocc

PPP  


  .            (28) 

 

Действительное значение угла опережения момента впрыскивания топлива (θ): 

 

                                                

  meн  ,                                                                 (29) 

 

где meн  -  угол опережения момента впрыскивания топлива по мениску;    - угол 

задержки подачи топлива [6]: 

 

                                    7.21085.5 3   n ,                                                           (30) 

 

Таким образом, разработанная математическая модель рабочего цикла дизельного 

двигателя наряду с уравнениями описанными выше, включает в себя дифференциальные 

уравнения сохранения энергии и массы, уравнение состояния газа и др.:  
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  ,TfCV   .                                                                     (36) 
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MRP  ,                                                                         (37) 
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где выпвс  , - коэффициенты расходов впускного и выпускного клапанов; выпвс FF ,  - 

проходные сечения впускного и выпускного клапанов; выпвс WW , -скорости потоков газа во 

впускном и выпускном клапанах; 
выпвс  , - плотности газа перед впускным и выпускным 

клапанов; выпвс ii , -энтальпия газа, поступающего через впускной и вытекающего через 

выпускной клапанов; выпвс GG , - количество газов, проходящих через впускной и выпускной 

клапанов; G - массовое количество рабочего тела в цилиндре; M -мольное количество 

рабочего тела в цилиндре; VC -средняя мольная теплоемкость рабочей смеси при 

постоянном объеме;   -угловая скорость коленчатого вала;   -коэффициент избытка 

воздуха;   - плотность рабочего тела в цилиндре; V  -текущий объем цилиндра. 

          На основе составленной математической модели была разработана программа на 

алгоритмическом языке Fotran и реализована на компьютере. Математические 

эксперименты проводились при различных значениях давления начала впрыска форсунки 

(Рfх), углах опережения момента впрыскивания топлива по мениску ( meн ) и плотности 

используемого топлива (ρdt). При этом определились основные параметры процесса 

сгорания, индикаторные и эффективные показатели двигателя. 

          На рисунке 1 показаны графики изменения давления и температуры в цилиндре 

двигателя марки 6L20 при сгорании. Расчет выполнен для номинального режима при 

давлении начало впрыска форсунки Рfх = 45,0 МПа, угле опережения момента 

впрыскивания топлива по мениску meн  = 9,80, числе оборотов n=1000 мин-1 и плотности 

используемого топлива ρdt = 848 кг/м
3. Как видно из рисунка максимальное значение 

давления в цилиндре  Pz=18,56 Mпa получается 13,50, максимальное значение температуры 

в цилиндре  Tzmax=1992K 25,50 после Н.МТ. 

        Для проверки адекватности математической модели расчетные значения сравнивались 

с паспортными данными двигателя марки 6L20, которые показаны в таблице. Как видно из 

таблицы, наибольшая погрешность является 2,63%  (удельный эффективный расход 

топлива), а наименьшая 0,32% (максимальное значение давления в цилиндре). Значит, 

погрешности изменяются в пределах 0,32÷2,63% , что вполне приемлемы для подобных 

расчетов.      
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Рис. 1 График изменения давления и температуры в цилиндре двигателя 6L20 при 

сгорании 

 

 

 



 
 

  

54 

 

Таблица 1 

Сравнение расчетных значений с паспортными данными судового дизеля  

марки 6L20  

(n=1000 мин-1; ηm = 0,85; Ps=0,3 MПa; Pfo=45 MПa; θмен=9,80) 

Показатели Расчетные 

значения 

Паспортные 

данные 

Погрешность, 

% 

1.Индикаторная мощность двигателя 

(Ni), kВт 

 

1247 

- - 

2. Среднее индикаторное давление (Pi), 

MПa 

 

2,834 

- - 

3.Удельный индикаторный расход 

топлива (gi),  

часкВт

г


 

 

 

157,2 

- - 

4. Эффективная мощность двигателя 

(Nе), kВт 

1060 1080 1,85 

5. Среднее эффективное давление (Pе), 

MПa 

2,41 2,46 2,03 

6. Удельный эффективный расход 

топлива (gе),  

часкВт

г


 

 

 

185 

 

 

190 

 

 

2,63 

7. Максимальное давление сгорания 

(Pz), MPa 

18,56 18,5 0,32 

 

        Вывод. Таким образом,  математическая модель, составленная на основании  

предложенной расчетной методики, позволяет проводить вычислительные эксперименты 

по оптимизации эксплуатационно-регулировочных параметров судового дизеля за очень 

короткий срок и при минимальных материальных затратах.  
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Исмаилов А.Ш., Ахундов І.С.  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА І МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 

ГЛАВНОГО СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ МАРКИ 6L20 

В статті пропонується методика розрахунку робочого циклу 4-х тактного головного 

судового дизеля, основні положення математичної моделі, складованої на підставі цієї 

методики. Для визначення параметрів газу в циліндрі дизеля протягом циклу були 

використані рівняння першого закону термодинаміки, рівняння масового балансу та 

рівняння стану. При розрахунку циклу враховувалося зміна складу суміші, кількості свіжої 

зарядки та продуктів спалення, забруднювачів продуктів впускної трубопроводу та їх 

переливу з випускної трубопроводу в циліндр в процесі газообміну. 

Ключові слова. Дизельный двигун, робочий цикл, процес згорання, індикаторна діаграма, 

математична модель. 

 

 Ismailov  A., Akhundov  I. 

 METHODOLOGY OF CALCULATION AND MATHEMATICAL MODEL OF DUTY 

CYCLE OF FOUR-STROKE SHIP DIESEL 6L20 

The article proposes methodic for calculating the operating cycle of 4-stroke main ship diesel 

engine and main provisions of  mathematical model compiled on the basis of this methodic. In 

order to determine the diesel in-cylinder gas parameters during the cycle, there were used the 

equation of as the first law of thermodynamics, the mass balance equation and the equation-of-

state as well. When calculating the cycle, the mixture composition change, the amount of fresh 

charge air and combustion products, the transferring of products into the air inlet line and their 

flow from the exhaust line of the cylinder during of gas exchange were taken into account. 

Keywords. Diesel engine, operating cycle, process of combustion, indicator-diagram, 

mathematical model. 
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IMPACT OF ELECTRIC-SPARK ALLOYING (ESA) PROCESS MODES   

ON FORMATION OF THE OBTAINED LAYER  

 

 

The article deals with the kinetics of formation of the alloyed layers depending on the electric-

spark alloying process mode parameters.  A formula for calculation of the impact of the pulse 

current frequency on alloyed layer formation duration was obtained.  In addition, a study was 

made of the influence of anode erosion and cathode weight gain for different pulse current 

frequencies. 

Key words: pulse current, frequency, anode, cathode, mass transfer, layer, duration of alloying 

 

Introduction The ESA method is increasingly used in the industry with each passing year. 

However, low productivity of this process and absence of reliable mechanization still limits its use 

in practice.  The process of reinforcement/alloying by ESA is carried out mainly with the use of 

vibrating electrodes.  In this case, the electrode vibration frequency is determined by the frequency 

of the currency flow through the spark gap and is 100 Hz for practically all apparatus series.   

ESA is based on the impact of highly concentrated energy flow (current pulses) on 

electrodes.  The time characteristics of the current pulses of the most common EFI-10 and EFI-46 

apparatus are as follows: pulse frequency f = 100 Hz, pulse duration T= 100 µs. Thus, the 

interpulse period (pulse ratio) that reflects the ratio of the pulse current period to its duration can 

be calculated according to the following formula:  

 

100
1010

10
;

1
22

6




 Q
fT

Q . 

 

Certainly, reducing the interpulse period through the reduction of the pulse current frequency 

can be considered as a way to increase the efficiency of ESA. Indeed, currently the study of this 

issue is of great importance.  

It should be noted that all other conditions being equal, an increase in the pulse current 

frequency rises the electrode temperature, which cannot but have certain impact on the 

characteristics and structure of the strengthened layer  2. The reference literature contains very 

little information on the topic.  

Discussion This article presents the results of the main characteristics of the alloyed layers 

obtained in EFI — 22 apparatus by alloying the pure elements of the Periodic table's IV to VI 

groups with Ti, Nb, Ni and V.  Pure metals were chosen as electrode materials.  The reason behind 

this choice is that these metals are useful study objects in terms of the impact of the alloying 

electrode's characteristics on the formation of the alloyed layer.  Steel Y9 with a surface area of 

5,0 cm2 (25x20x10), widely used in the industry,  served as the cathode.   The alloying was 

performed in the following mode: Us=85V, C=8,5mkF (with the following fixed frequencies: 280, 

410, 720, 1020 Hz). The surface are of the anode electrodes was 1 cm2 (electrode dimensions: 

10x10x30 mm). 

The study methodology was selected both aiming to determine the impact of the pulse 

current frequency on the alloyed layer formation and to gain an opportunity to make assumptions 

about the location of the processes (anode or cathode) that cause the changes in the way the alloyed 
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layer is formed.  The erosion process was studied for this reason by maintaining the control over 

the changes in the weight of both electrodes taking place after alloying for two and half minutes 

in parallel to formation of the layers on the cathode (specific alloying time — 0,6 min/cm2). A 

study was made of the characteristics of cathode weight changes depending on the duration of 

alloying with different frequencies and the characteristics of corresponding anode weight changes 

(Figure 1 to 4). 

In addition, a mathematical processing of the study results was performed (Figure 1 to 4) 

with the aim to determine the impact of the pulse current frequency on the intensity of anode 

erosion and cathode weight gain, and on the transfer coefficient (ratio of the cathode weight gain 

to anode weight decrease).  The calculated characteristics are given in the table below. 

The rate of nickel and niobium anodes erosion is essentially independent of the duration of 

alloying; however, it can be influenced significantly by the pulse current frequency.  Ratio of the 

nickel anode erosion at the frequencies of 380 Hz, 750 Hz and at 1000 Hz (ratio of the frequencies 

— 1:1,90:2,4) after 18 minutes of alloying was 1:1,65:3,20, while for the niobium anode this ratio 

at the same frequencies was 1:2,4:6,55 after 7 minutes of alloying (See: Table below).  

Dependence of the intensity rate of vanadium and titanium anodes erosion on the duration 

of alloying has more complicated characteristics: it decreases with the increase of alloying time.  

The ratio of the intensity rates of anodes' erosion depending on the current frequency is 1:1,32:1,95 

(V) and 1:1,62:3,01 (Ti). 

Further studies and the analysis of their results show that the complicated character of the 

dependence of the vanadium electrode erosion rate on alloying time is caused by reduction of the 

brittle phase in the erosion products due to the temperature rise of the electrode contacting with 

the areas of 300-5000C temperature.  

 

 
 

Figure 1. Dependence of the anode (V) erosion and  

cathode (Steel 60Г) weight gain on duration of alloying at 

different frequencies:  1-380; 2-750; 3-1000 (no cooling 

of the specimen): 4 -1000 Hz (cooling of the specimen) 

 

Figure 2. Dependence of the anode (Ni) 

erosion and cathode (Steel 60Г) weight gain 

on duration of alloying:  

  1-240; 2-380; 3-750; 4-1000 Hz 
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Table 1  

Relative values of anode erosion, cathode weight gain and transfer coefficient at 

different frequencies of the pulse current 

Anode material Anode's erosion at 

380:750:100 Hz 

Cathode's weight gain 

at 380:750:100 Hz 

Transfer coefficient at 

380:750:100 Hz 

Ni 

Nb 

V 

Ti 

1:1,65:3,20 

1:1,75:3,75 

1:1,32:1:98 

1:1,62:3,02 

1:2,45:6,55 

1:2,01:2,75 

1:1,55:2,45 

1:6,75:12,5 

0,24:0,36:0,51 

0,15:0,20:0,15 

0,38:0,45:0,49 

0,14:0,60:0,55 

 
 

Figure 3. Dependence of the anode (Ni) 

erosion and cathode (Steel 60Г) weight gain 

on duration of alloying:   

1-240; 2-780; 3-750; 4- 1000 Hz 

Figure 4. Dependence of the anode (Ti) 

erosion and cathode (Steel 60Г) weight gain 

on duration of alloying:  

1-240; 2-380; 3-750; 4-1000 Hz. 

 

 Formation of non-conducting TiO2 on processed surface has a significant impact on 

reduction of titanium electrode erosion rate.   

This also reduces the number of spark discharges.  In the course of the experiments there 

were observed periodi interruptions (2.5 - 6.5 sec) in formation of spark pulses some time after the 

start of the alloying process. This phenomenon coincided with significant rise in electrodes' 

temperature.  

The study of the alloyed layer formation process showed that as the pulse current frequency 

increases, the cathode weight gain rate exceeds the expected value (the expected value 

proportionally corresponding to the current pulse acting on the electrodes). Thus, if measured 

current pulse frequencies ratio was 1:1.90:2.4, then the ratios of weight gains caused by alloying 

with nickel and titanium were 1:2,42: 6,55 and 1:6,75:12,5 correspondingly (See: Table)  

 As the relation between cathode weight gain and duration of alloying is linear and if it is 

equivalent to the increase in the pulse current frequency and alloying time, then such changes in 

erosion and weight gain rates can indeed be explained by this great number of additional factors.     
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In our opinion, one of such factors can be the rise in the average temperature of the processed 

parts of the electrodes due to the integral impact ("integral influence") of the pulse current.  As the 

cathode is heated, the conditions for adhesion of the transferred material to the basis material are 

improved, and this leads to similar results.  Thus, the share of the anode material depositing on the 

cathode tends to increase (increase in the transfer coefficient; see the Table), while the maximum 

increase limits shift towards increasing side (Figure 1 to 4).   However, the rise in the temperature 

of electrodes may lead to undesirable effects.    For example, during alloying with a vanadium 

electrode at 1000 Hz, it was observed that the strengthened layer disintegrates after 95 minutes of 

alloying (Figure 1, Curve 3); the external appearance of the surface also changed - it lost the 

characteristic metallic shine and assumed the characteristic color of oxidized vanadium.  

Disintegration of the alloyed layer coincides with the significant temperature rise. Additional 

experiments showed that if to lower the cathode temperature, the alloyed layer is demolished even 

by air flush (wind effect) (Figure 1, Curve 1) 

 
 

Figure 5. Microstructure of the Steel 60Г at 380, 750, and 1000 Hz current pulse frequencies 

(from left to right).   

 Anode material:  a-vanadium; b- nickel; c- niobium; q- titanium 

 

       Metallographic examination showed that increase in the pulse current frequency exerts 

a favorable impact on formation and quality of strengthened layers. The photos of microfibers at 

a 

b 

c 
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different pulse current frequencies are shown the Figure 5.  The thickness of the reinforced layer 

increases as the pulse current frequency is increased.  Thus, if to do alloying with titanium the 

thickness of the layer will be: 245 Hz — 25 μm; 1000 Hz — 50 μm. Accordingly, alloying with a 

niobium anode will give a thickness between 13 and 35 μm; with vanadium — between 22 and 29 

μm; with a nickel anode — between 15 and 40 μm. 

At 1000 Hz the titanium-reinforced layer is brittle due to gray oxidation products, while the 

niobium- and vanadium-reinforced layers have a clearly distinguishable two-layered structure In 

all cases the upper layer is harder in parallel with increased quantity of oxides.  Thus, the hardness 

values for different alloying materials are as follows: V  -10000 MPa, Ni -5500MPa, Ti   – 8000 

MPa and  Nb — 9500 MPa  

 Discussion  

1. The impact of ESA process modes on formation of alloyed layers was studied.  It was 

determined with the use of different anode and cathode materials that different pulse current 

frequency values and duration of alloying exert significant influence on the phase, structure and 

physical-mechanical properties of the alloyed layers. Anode erosion and cathode weight gain is 

highly dependent on pulse current values and alloying time. 

2. The study of the alloyed layers microstructure revealed that the thickness of the alloyed 

layer increases greatly with the increase of pulse current frequency and duration of alloying.  This 

is directly related to the efficiency and effectiveness of ESA process and expands the opportunities 

for extending its implementation area.  
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Шарифов З.З., Гурбанов Ф.Н. 

ВПЛИВ РЕЖИМУ ПРОЦЕСУ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИКА-СПАРКА (ЕКА) 

ПРО ФОРМУВАННЯ ОТРИМАНОГО ШАРУ                                                                                                                  

 У статті розглянуто кінетику формування легуючих шарів в залежності від 

параметрів режиму електроіскрового сплаву. Отримано формулу для розрахунку впливу 

частоти імпульсного струму на тривалість утворення легуючого шару. Крім того, було 

проведено дослідження впливу анодної ерозії та збільшення ваги катодів для різних 

частот імпульсного струму. 

Ключові слова: імпульсний струм, частота, анод, катод, масо `перенос, шар, 

тривалість сплаву 
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ В СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ З ВРАХУВАННЯМ ТРОПОСФЕРНОГО ВПЛИВУ  

В УМОВАХ НЕОДНОРІДНОСТІ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 

У статті наведено аналіз використання інтегрованих систем, які повинні 

підвищувати точність визначення місцеположення морського судна. Зроблено висновок 

про те, що  на сьогодні для морських судів поки не розроблені навігаційні системи з високим 

рівнем інтеграції, що не дає сприятливих точністних характеристик в складних умовах 

експлуатації судна.  

Особливістю функціонування суднових радіолокаційних систем є вплив 

неоднорідності тропосферного шару атмосфери Землі та морську поверхню з її 

динамічними властивостями морського середовища. Тому важливою вимогою якісного 

функціонування суднових радіолокаційних систем є стійке приймання радіолокаційного 

сигналу, що збільшує здатність виконувати свої функції без істотного погіршення якісних 

показників. 

Крім того, в останні роки розвиток суднових радіолокаційних систем пов’язаний з 

розширенням можливостей здійснення постійного огляду акваторії моря та стеження за 

рухом морських об’єктів, що дає можливість своєчасно, при необхідності, здійснити 

відхилення, або розрахувати розходження судів для забезпечення безпечного судноводіння.  

Однак аналіз вказує на те, що в ході навігаційного забезпечення судна залишається 

не вирішене до кінця питання, яке пов’язане з оцінюванням параметрів, отриманих 

радіосигналів в умовах впливу морського середовища на поширення радіохвиль.  

У зв'язку з вищесказаним необхідне вирішення актуального наукового завдання, яке 

спрямоване на підвищення точності вимірів радіосигналу в суднових радіолокаційних 

системах з врахуванням тропосферного впливу в умовах неоднорідності морського 

середовища. 

Ключові слова: місцеположення судна, навігаційне забезпечення, підвищення 

точності вимірювань, суднова радіолокаційна станція, морській об’єкт. 

 

Постановка проблеми 

 

На сьогоднішній день при керуванні судном виникає ряд завдань, пов’язаних з точним 

визначенням координат морського транспортного засобу та його місцеположення, а також 

з проходженням його за оптимальним курсом при судноводінні [1–5]. Тому для вирішення 

навігаційних завдань до складу навігаційного забезпечення судна використовуються 

різноманітні джерела постачання первинної інформації, такі як [3–5, 6]: інерційні системи, 

супутникові навігаційні системи, радіонавігаційні і радіолокаційні системи, які утворюють 

єдину навігаційно-вимірювальну систему судна. Це пов'язано в першу чергу з виконанням 

встановлених вимог до точностних характеристик судноводіння кораблів, що затверджено 

Міжнародною морською організацією для забезпечення безпечного мореплавання [4, 7], а 

саме: 

підвищення безпеки судноводіння в умовах природних і штучних перешкод, а також 

визначення місцеположення морських об'єктів;  
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необхідністю прокладки оптимальних курсів, контролю стану і управління рухом 

суден в різних регіонах у зв'язку зі збільшенням інтенсивності вантажоперевезень; 

забезпечення можливості проведення маневрування судном для запобігання зіткнення 

судів в обмежених умовах. 

При цьому, виникає необхідність підвищувати рівень безпеки руху суден за рахунок 

якісного навігаційного забезпечення суднових систем [1–6]. Тому науковий напрямок, що 

пов'язаний з дослідженням можливості з підвищення достовірності навігаційної обстановки 

і точності визначення місця розташування морських об'єктів є актуальним. 

 

Формулювання мети статті 

 

Аналіз наукової літератури [5–8] показав, що останнім часом для забезпечення якісної 

навігації судна використовуються інтегровані системи, які підвищують точність 

розташування морського судна.  

Однак на сьогодні для морських судів поки не розроблені навігаційні системи з 

високим рівнем інтеграції, що не дає сприятливих точністних характеристик в складних 

умовах експлуатації судна.  

Особливістю функціонування суднових радіолокаційних систем (РЛС) є вплив 

неоднорідності тропосферного шару атмосфери Землі та морська поверхня з її динамічними 

властивостями морського середовища. Тому важливою вимогою якісного функціонування 

суднових РЛС є стійке приймання радіолокаційного сигналу, що збільшує здатність 

виконувати свої функції без істотного погіршення якісних показників. 

Розвиток суднових РЛС пов'язаний з виділенням радіолокаційного сигналу з потоку 

електромагнітних коливань, які поступають на вхід антенної системи з подальшим 

перетворенням у приймальному пристрої. При цьому, на етапі приймання та обробки 

радіолокаційного сигналу здійснюється оцінка якості параметрів сигналу для подальшої 

його обробки, що впливає на точність визначення морських об’єктів та узбережжя для 

прокладки шляхів судноводіння.  

Крім того, в останні роки розвиток суднових РЛС пов’язаний з розширенням 

можливостей здійснення постійного огляду акваторії моря та стеження за рухом морських 

об’єктів, що дає можливість своєчасно, при необхідності, здійснити відхилення, або 

розрахувати розходження судів для забезпечення безпечного судноводіння.  

Однак аналіз джерел літератури [1–5], вказує на те, що в ході навігаційного 

забезпечення судна залишається не вирішене до кінця питання, яке пов’язане з 

оцінюванням параметрів, отриманих радіосигналів в умовах впливу морського середовища 

на поширення радіохвиль.  

У зв'язку з вищесказаним необхідне вирішення актуального наукового завдання, яке 

спрямоване на підвищення точності вимірів радіосигналу в суднових радіолокаційних 

системах з врахуванням тропосферного впливу в умовах неоднорідності морського 

середовища, що є метою статті. 

 

Анализ полученных результатов 

 

Модель взаємодії сигналу та завади в радіоприймальному тракті в 

радіолокаційних системах 

Надводні морські об'єкти при їх спостереженні за допомогою суднової навігаційної 

РЛС представляють собою точкову або зосереджену радіолокаційну модель, що лежить в 

площині діаграми спрямованості антени.  

Миттєве значення потужності огибаючого відбитого радіоімпульсу. У загальному 

випадку в певний момент часу буде опромінювати лише частина зосередженої РЛМ, 

розташованої на дистанції Dt і володіє з урахуванням впливу підстилаючої поверхні моря 



 
 

  

63 

 

величиною ЕПР t. Останню будемо приписувати миттєвому ефективному центру 

відображення морського об'єкта Еt з координатами d, е, і.  

Для пояснення подальших міркувань звернемося до рис. 1. Нехтуючи спотвореннями 

амплітудно-часової структури прийнятого радіолокаційного сигналу РЛС миттєве значення 

потужності його обвідної на вході приймача РЛС можна визначити виходячи з основного 

рівняння радіолокації [1,2] для вільного простору, яке з урахуванням загасання 

електромагнітної енергії в тропосфері запишеться у вигляді [6,7, 11] 

 ,                                 (1)  

де  – потужність передавача РЛС;  

      – коефіцієнт загасання електромагнітної енергії в тропосфері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Графічна модель виявлення морського об’єкту  

 

 

Для визначення величини скористаємося однією з можливих апроксимацій ДНА 

судновий РЛС , приведеної в роботі [3] 

 ,                    (2)  

де  – максимальне значення величини у вертикальній площині; 

      – ширина ДНА в горизонтальній площині на рівні половинної потужності 

випромінювання;  

       – нормована ДНА в вертикальній площині. 

 

Значення можна отримати, підставивши у вираз (2) координати ефективного центру 

відображення Еt розглянутої частини РЛМ. З огляду на зазначені вище особливості 

радіолокаційних моделей надводних об'єктів і приймаючи, що центральна лінія ДНА РЛС 

лежить в горизонтальній площині, для точки Еt можна записати співвідношення [5] 

 

;  ;  .                        (3)  
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Підставивши вирази (2.16), (2.17) для заданого морського об'єкта в певній точці для 

(1), отримаємо наступну формулу миттєвого значення потужності огинаючого 

радіоімпульсу, відбитого від морського об'єкта, на вході приймача судновий РЛС [6–8] 

 ,                                          (4) 

де  – параметр суднової РЛС  

 ,                               (5) 

а  – параметр затухання  

 ;                               (6) 

    Е – значення пеленгаційної характеристики РЛС [7, 80]  

 .           (7) 

Неважко побачити, що вираз (1) зводиться до виду (4) при будь-яких можливих 

значень апроксимації ДНА суднової РЛС, відмінних від (3). 

При заданих характеристиках суднової РЛС входить у вираз (4) величина є постійною. 

Для гладкої функції можна записати, що, тому що розглядаються надводні об'єкти мають 

відносно невелику протяжність по дальності. 

Тому вираз (4) можна замінити формулою [9, 10] 

 ,                                           (8) 

де  – потужність радіолокаційного сигналу від розглянутого морського об'єкта в разі, 

коли останній цілком знаходиться в зоні опромінення і залежить від наступних параметрів 

 .                       (9)  

У разі спостереження зосередженого морського об'єкта входять у вираз (8) величини 

А, Р0, Е і В, являють собою складні функції декількох параметрів. Функцію для величини А 

можна визначити тільки при відомих геометричних характеристиках радіолокаційної 

моделі надводного об'єкта. 

Тому для будь-якого зосередженого морського об'єкта при А = 1 будуть справедливо 

умова [11] 

 .                  (10)  
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При цьому величина  буде визначатися як  

 .                   (11) 

Таким чином, вважаючи параметри РЛС в процесі огляду навколишнього простору 

незмінними, для зосередженого морського об'єкта вираз (8) можна замінити рівністю  

 

 

 ,                      (12) 

в якому при А =1 справедливі співвідношення (10).  

У разі спостереження точкового надводного об'єкта виконуються наступні 

співвідношення: , , ,  .  

Отже, вираження (12) і (10) тепер запишуться у вигляді 

 ,                      (13)  

де  

                (14) 

 

Аналітична модель амплітудно-часової структури радіолокаційного сигналу від 

морського об'єкта 

Радіолокаційний сигнал від спостережуваного морського об'єкта на вході приймача 

імпульсної РЛС з круговим оглядом простору являє собою послідовність сукупність 

радіоімпульсів що не перекриваються в часі [9, 11–13]. Тому амплітудно-тимчасову 

структуру прийнятого від морського об'єкта відбитий радіолокаційний сигнал можна 

описати співвідношенням 

 ,                                           (15)  

де  – огибаюча i-ro радіоімпульсу j-й пачки. 

При цьому  буде визначається як відбитий радіолокаційний сигнал від 

морського об'єкта на вході приймача з урахуванням певного зондуючого імпульсу. Тоді для 

окремої пачки радіоімпульсів радіолокаційного сигналу від зосередженого морського 

об'єкта може визначається співвідношенням (15) заміниться рівністю [11] 

 .                  (16) 

Тоді при А=1 та для  отримуємо вираз [12] 

                          (17) 
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Для точкового надводного об'єкта отримаємо співвідношення 

 ,                                      (18) 

де  

                      (19) 

Таким чином, представлені в аналітичному вигляді розрахунки, що дозволяють 

виявити просторово-часові характеристики радіолокаційного сигналу. Це дозволяє 

оптимально приймати та обробляти радіосигнал. 

В ході розгляду структури відбитого радіолокаційного сигналу від морського об'єкта 

встановлено, що на радіосигнал впливає як сукупність тропосферних ефектів, так і 

хвилювання морської поверхні, що також призводить до зміни характеристик суднових 

РЛС в ході виявлення та ідентифікації. 

Проведені наукові дослідження [8–12, 13] показали особливості тимчасових спектрів 

і досліджено структуру збурень характеристик тропосфери над морем в широкому 

частотному діапазоні.  

Отримані результати дозволяють розробити модель поширення радіохвиль над 

морською поверхнею з урахуванням взаємозв'язку впливу просторово-частотних і 

просторово-часових характеристики. 

Висновки 

Отримані в статті результати можуть бути застосовані у науково-дослідних 

організаціях під час розробки тактико-технічних вимог до перспективних суднових 

радіолокаційних систем навігаційного обслуговування. 

Використання розробленого науково-методичного апарату дозволяє: 

– підвищити якість приймання радіосигналу в суднових приймальних пристроях 
радіолокаційних систем; 

– підвищити достовірність даних місцезнаходження судна за допомогою радіолокаційних 
систем; 

– удосконалити навігаційне забезпечення судна та суднові радіолокаційні системи в 
умовах тропосферного впливу над морською поверхнею.  

Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів забезпечується: врахуванням 

чинників, що впливають на рішення наукового завдання; обґрунтованим вибором допущень і 

обмежень, прийнятих як вихідні дані при формулюванні наукових завдань; використанням 

апробованого науково-методичного апарату та коректним вибором показників і критеріїв, а 

також збіжністю теоретичних даних із результатами проведених експериментів. 

Запропоновані наукові рекомендації дають можливість:  

– синтезувати алгоритм зменшення тропосферних похибок при вимірюванні 

радіолокаційних сигналів на основі врахування коефіцієнту тропосферного впливу, що 

впливає на відношення сигнал-шум в приймальному пристрої суднових радіолокаційних 

систем та дозволяє підвищити точність місцеположення судна; 

– запропонувати модель приймання радіолокаційного сигналу в умовах впливу зовнішніх 

збурень на основі врахування тропосферного впливу над морською поверхнею, що дає 

можливість підвищити якість прийому радіосигналу в радіолокаційних пристроях для 

підвищення його точністних характеристик. 
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Трофименко И.В., Шевченко А.П., Мазур А.М. 

ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В СУДОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ С УЧЕТОМ ТРОПОСФЕРНОГО ВЛИЯНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОДНОРОДНОСТИ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

В статье приведен анализ использования интегрированных систем, которые должны 

повышать точность определения местоположения морского судна. Сделан вывод о том, 

что сегодня для морских судов пока не разработаны навигационные системы с высоким 

уровнем интеграции, не дает благоприятных точностных характеристик в сложных 

условиях эксплуатации судна. 
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Особенностью функционирования судовых радиолокационных систем влияние 

неоднородности тропосферного слоя атмосферы Земли и морскую поверхность с ее 

динамическими свойствами морской среды. Поэтому важным требованием 

качественного функционирования судовых радиолокационных систем является устойчивое 

приема радиолокационного сигнала, увеличивает способность выполнять свои функции без 

существенного ухудшения качественных показателей. 

Кроме того, в последние годы развитие судовых радиолокационных систем связан с 

расширением возможностей осуществления постоянного осмотра акватории моря и 

слежения за движением морских объектов, что дает возможность своевременно, при 

необходимости, осуществить отклонения, или рассчитать различия судов для 

обеспечения безопасного судовождения. 

Однако анализ указывает на то, что в ходе навигационного обеспечения судна остается 

не решен до конца вопрос, который связан с оценкой параметров, полученных 

радиосигналов в условиях воздействия морской среды на распространение радиоволн. 

В связи с вышесказанным необходимо решение актуальной научной задачи, которое 

направлено на повышение точности измерений радиосигнала в судовых радиолокационных 

системах с учетом тропосферного влияния в условиях неоднородности морской среды. 

Ключевые слова: местоположение судна, навигационное обеспечение, повышение 

точности измерений, судовая радиолокационная станция, морской объект. 

 

Trofimenko I., Shevchenko A., Mazur A.M. 

ENHANCEMENT OF ACCURACY OF MEASUREMENTS IN VESSEL RADAR 

SYSTEMS WITH TROPOSOPHER INFLUENCE IN CONDITIONS OF INHERITANCE 

OF THE MARINE ENVIRONMENT 

The article analyzes the use of integrated systems, which should increase the accuracy of the 

location of a marine vessel. It is concluded that for today marine navigation systems with high 

level of integration have not yet been developed for sea vessels, which does not provide favorable 

precision characteristics in difficult conditions of vessel operation. 

The peculiarity of the functioning of ship radar systems is the influence of the heterogeneity of 

the tropospheric layer of the Earth's atmosphere and the sea surface with its dynamic properties 

of the marine environment. Therefore, an essential requirement for the quality functioning of ship 

radar systems is the steady acceptance of the radar signal, which increases the ability to perform 

its functions without significantly degrading performance. 

In addition, in recent years, the development of ship radar systems has been linked to the 

expansion of the possibilities for a permanent inspection of the sea area and the monitoring of the 

navigation of sea objects, which allows timely, if necessary, deviations or to calculate vessel 

differences in order to ensure safe navigation. 

However, the analysis indicates that during the navigational support of the vessel remains 

unresolved to the end of the issue, which is associated with the evaluation of the parameters 

received radio signals under the influence of the marine environment on the propagation of radio 

waves. 

In connection with the foregoing, the necessary solution to the urgent scientific task, which is 

aimed at increasing the accuracy of radio signal measurements in ship radar systems, taking into 

account tropospheric effects in the conditions of heterogeneity of the marine environment. 

Key words: vessel location, navigational support, increase of accuracy of measurements, ship 

radar station, marine object. 
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ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЗЕМНИХ ЗАСОБІВ АЕРОНАВІГАЦІЇ 
 

 

Наземні засоби аеронавігації відіграють значну роль в забезпеченні безпеки та 

регулярності польотів повітряних суден. Стабільність функціонування цього обладнання, 

крім його надійнісних властивостей, забезпечується також якістю та ефективністю 

системи експлуатації обладнання. Розглядаються задачі синтезу та аналізу алгоритму 

виявлення розладнання нестаціонарного випадкового процесу, коли вихідними даними про 

стан є напрацювання на відмову обладнання для експоненціальної моделі, яка на різних 

ділянках квазістаціонарності має різні інтенсивності відмов. Синтез процедури виявлення 

виконаний на основі критерію Неймана-Пірсона з фіксованим обсягом вибірки. Під час 

аналізу ефективності алгоритму виконані теоретичні розрахунки математичного 

сподівання вирішальної статистики та проведено статистичне моделювання на основі 

методу Монте-Карло, які підтвердили правильність теоретичних розрахунків та 

припущення про те, що вирішальна статистика приймає максимальне значення на кроці, 

коли об’єктивно відбулось розладнання нестаціонарного процесу. 

Ключові слова: системи експлуатації; статистична обробка даних; погіршення 

технічного стану; розладнання; нестаціонарні процеси 

 

Вступ. Основною вимогою до авіаційних перевезень є забезпечення безпеки та 

регулярності польотів повітряних суден. Наземні засоби аеронавігації, до яких належить 

обладнання радіозв‘язку, радіонавігації, радіолокації, автоматизовані системи керування 

повітряним рухом призначені для забезпечення заданих рівнів безпеки та регулярності 

польотів, в частині, що обумовлена їх використанням в процесі льотної діяльності 

повітряних суден. Надійність функціонування наземних засобів аеронавігації (НЗА) в 

значній мірі залежить від системи експлуатації НЗА. Ця система включає такі складові як: 

засоби НЗА; технологічні процеси (технічного обслуговування, ремонту, тощо); персонал; 

нормативні документи тощо. 

В процесі функціонування НЗА та їх систем експлуатації (СЕ) можливі випадки 

невідповідності встановленим вимогам, що може призвести до зайвих витрат, порушенням 

безпеки та нерегулярності польотів тощо. В загальному випадку система експлуатації НЗА 

може розглядатися як об’єкт розробки та модернізації.   

Аналіз публікацій. Питання розробки та модернізації системи експлуатації технічних 

систем є предметом дослідження в публікації [1].  

У загальному випадку процеси зміни технічного стану впродовж експлуатації НЗА є 

нестаціонарними та випадковими. Тобто реалізації відповідних параметрів, що описують 

стан складових СЕ в часовому просторі, мають інтервали квазістаціонарності, які 

розрізняються за значеннями параметрів на цих інтервалах. Причинами нестаціонарності 

процесів можуть бути: процеси старіння елементної бази НЗА, умови навколишнього 

середовища, неякісні дії обслуговуючого персоналу, причини обумовлені 

електромагнітною несумісністю тощо.  

В науково-технічній літературі задачі пов’язані з аналізом нестаціонарних процесів 

розглядаються як задачі дослідження «розладнання». Аналізу процедур виявлення та 
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аналізу параметрів розладнання присвячено ряд публікацій [2 – 3]. При цьому питання 

статистичної обробки нестаціонарних випадкових процесів змін технічного стану НЗА та 

складових СЕ приділяється недостатньо уваги, що негативно впливає на ефективність СЕ 

та надійність роботи НЗА.  

Постановка проблеми. У загальному випадку модель системи експлуатації можна 

представити у вигляді наступного функціоналу [4] 

)/)γ(З);γ(З;(СЕ '
вихвх АТ


, 

 

де )γ(Звх


 – вектор вхідних заявок від НЗА на проведення робіт підтримки надійності 

функціонування обладнання; )γ(З '
вих


 –  потік вихідних заявок, що були розглянуті та 

опрацьовані СЕ, γ

та 'γ


 – вимоги до вхідних та вихідних заявок відповідно; А  – вектор, що 

описує складові СЕ. 

Знаючи параметри цього функціоналу можна в часі прослідкувати зміну станів 

системи експлуатації в просторі її фазових станів, тобто 

)СЕ()(Ст Т , 

 

де )(  – оператор формування вектора станів. 

На основі даних про стани СЕ в часовому просторі можна побудувати траєкторію її 

руху ))(Ст(Тр Т . Порівнюючи необхідні траєкторії )(рТ )0( 


 з фактичні )(рТ )ф( 


 за допомогою 

узагальненого оператора ефективності )(фЕ 


, можна сформувати показники ефективності 

ефП


, тобто  

)рТ));(тС(рТф(ЕП )0()ф(
еф


Т . 

 

Алгоритми обробки експлуатаційних даних в СЕ спрямовані на підтримку 

ефективності СЕ на заданому рівні. Завдання цієї статті – розробка процедури виявлення 

факту наявності нестаціонарності процесу для визначеної моделі вихідних даних щодо 

напрацювань на відмову НЗА. 

Синтез процедури обробки нестаціонарних випадкових процесів. Вважаємо, що 

НЗА є основним елементом СЕ. Технічний стан окремого НЗА можна розглядати з точки 

зору змін показників надійності або змін визначальних параметрів, що характеризують 

функціональну придатність НЗА. До параметрів надійності відносять середнє 

напрацювання на відмову, середній час відновлення, коефіцієнт технічного використання, 

коефіцієнт готовності. 

Розглянемо випадок, коли технічний стан НЗА характеризується інтенсивністю 

відмов. Досвід експлуатації НЗА визначає такі основні моделі нестаціонарних процесів, що 

описує надійнісні властивості обладнання. Це стрибкоподібна модель, лінійна та 

квадратична модель їх зміни (рис. 1).  

Надалі розглядатимемо випадок, коли інтенсивність відмов змінюється за 

стрибкоподібної моделлю. Вимірюваними параметрами є напрацювання до відмови. На 

інтервалі спостереження маємо проміжок часу на якому напрацювання на відмову 

характеризується щільністю розподілу )(1 tf  параметру t  до погіршення технічного стану 

НЗА, та розподілом )(2 tf  – після його початку. Тобто  
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де it   – величин напрацювань на відмову; )0(  – інтенсивність відмов на інтервалі, де 

розладнання немає; )0(a – коефіцієнт зміни інтенсивності відмов, який необхідно виявляти 

з імовірністю D; k – номер відліку напрацювання, з якого починається розладнання; n – 

обсяг напрацювань, що підлягають обробленню в алгоритмі виявлення розладнання.  

Розглядається задача виявлення з простою гіпотезою та альтернативою. Тобто 

параметри генеральної сукупності na ,, )0()0(   мають бути відомими для забезпечення 

гарантованого рівня показників ефективності. Фактичні значення параметрів розподілів 

імовірності будуть пов’язані з поточною ефективністю та враховані при теоретичному 

аналізі та моделюванні в змінних it . 

На рис. 1 наведено приклад зміни інтенсивності відмов на інтервалі спостереження 

обсягу n напрацювань на відмову it . На рис. 1 вважаємо, що на інтервалі, де немає 

розладнання, рівень інтенсивності відмов )0( . Інтервал спостереження на якому немає 

розладнання має k відліків напрацювань it . Параметр k є випадковою величиною. Гіпотеза 

0H  пов’язана з наявністю ЩРІ )(1 tf , альтернатива 1H  є в загальному випадку складною 

тому, що параметр k є невідомою величиною. Альтернативі 1H  відповідає ЩРІ )(2 tf .  
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Рис.1. Приклад зміни інтенсивності відмов 

 

Синтез процедури виявлення факту розладнання виконаємо з використанням 

критерію Неймана-Пірсона для фіксованого обсягу вибірки n. В публікаціях, що присвячені 

питанням виявлення розладнань розрізняють процедури апостеріорного аналізу вихідних 

даних (з фіксованим обсягом вибірки) та послідовного аналізу даних (з нескінченним 

обсягом вибірки). В даному випадку розглядаємо процедуру виявлення розладнання з 

апостеріорним аналізом. При цьому рішення про наявність або відсутність розладнання 

приймається після того як проведена обробка даних всієї навчальної вибірки обсягу n.  

Сформуємо відношення правдоподібності згідно з критерієм Неймана-Пірсона 

 

)/(

)/(
),,(

0

1)0(

Ht

Ht
akt

n

n
n 







 , 

де )/( 1Htn


  – функція правдоподібності для 1H ; )/( 0Htn


  – функція правдоподібності для  

0H . 



 
 

  

72 

 

Припускаємо, що відліки it  є незалежними випадковими величинами, тоді вирази для 

функції правдоподібності мають вигляд 
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Зазвичай використовують логарифм функції відношення правдоподібності. Після 

підстановки отримаємо: 
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Вважаємо, що ),,( )0()0(  nta


 є  вирішальною статистикою, що залежить від обсягу 

вибірки n, параметрів )0(a  та )0( , k. Тобто   
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У виразі для вирішальної статистики ),,( )0()0(  nta


 необхідно знати параметри: 

коефіцієнт зміни інтенсивності відмов )0(a , інтенсивність відмов на інтервалі без 

розладнання )0( , k. Для цих параметрів процедура виявлення повинна забезпечувати 

необхідний рівень імовірності правильного виявлення розладнання та інших показників 

ефективності алгоритму виявлення. Вигляд вирішальної статистики пов'язаний з 

питаннями апріорної невизначеності процедури виявлення. Тобто параметри na ,, )0()0(   

мають бути відомими (для забезпечення гарантованого рівня показників ефективності). 

Параметр, що характеризує момент розладнання k, є принципово невідомим. Для подолання 

апріорної невизначеності параметру k припускають, що значення вирішальної статистики, 

коли дійсно має місце розладнання буде максимальною величиною [5]. Тоді процедура 

виявлення розладнання полягає в наступному: після обробки n відліків даних про 

напрацювання nt


 для конкретного значення k необхідно порівняти   з порогом прийняття 

рішення V. Можливо декілька варіантів в схемі прийняття рішення. 

В першій схемі прийняття рішення після  розрахунки вирішальної статистики для 

всієї множини k обирають максимальне значення вирішальної статистики, що порівнюють 

з порогом рішення 1V . Якщо 1max V , то приймається рішення про наявність розладнання. 

Номер відліку, на якому зафіксована розладнання, не має значення. 
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В другій схемі прийняття рішення після розрахунки вирішальної статистики для 

поточного значення k вирішальну статистику порівнюють з порогом рішення 2V . Тобто 

рішення про наявність розладнання приймається при наявності першої події перевищення 

порогу рішення 2V . Тобто якщо 2
)0()0( ),,( Vta n 


, тоді приймається рішення про наявність 

розладнання (справедлива альтернатива 1H ), Якщо 2
)0()0( ),,( Vta n 


, то вважаємо що 

розладнання немає (справедлива гіпотеза 0H ). В цьому випадку можна визначити момент, 

коли відбулось розладнання. Надалі буде розглядатись перша схема прийняття рішення. 

В [6] вважають, що алгоритми виявлення подібні розглянутим, є так званими 

алгоритмами комулятивних сум. Згідно з таким підходом максимальному значення 

вирішальної статистики відповідає значення k, коли об’єктивно відбулась зміна 

інтенсивності відмов. Для перевірки цього твердження розрахуємо математичне сподівання 

вирішальної статистики для декількох наборів параметрів, що характеризують дану задачу 

виявлення. 

Вирази для математичного сподівання вирішальної статистики )(  мають вигляд 
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На основі отриманих співвідношень були виконані розрахунки для двох наборів, що 

характеризують генеральну сукупність вирішальної статистики. Результати розрахунків 

наведені в табл. 1 та табл. 2.  

Таблиця 1 

Числові значення математичного сподівання для набору № 1 

Набір 

параметрів 
20,30,3,10 0

6   kna  

k 5 10 15 20 25 30 

)(1 m  –8.74 –4.27 0.25 4.75 2.6 0.433 

 

Таблиця 2 

Числові значення математичного сподівання для набору № 2 

Набір 

параметрів 
15,40,4,10 0

6   kna  

k 2 10 15 20 35 40 

)(1 m  –4.43 8.5 16.54 13.36 3.82 0.64 
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На рис 2. представлені графіки залежності математичного сподівання вирішальної 

статистики  від параметру k з урахуванням даних табл. 1. та табл. 2.  В наведених наборах 

параметр k0 відповідає номеру відліку, на якому об’єктивно відбулось розладнання 

статистики.  

 

)(1 m

k

   

k

)(1 m

 

а)                                                                                     б) 

Рис 2. Графіки залежності математичного сподівання вирішальної статистики Θ від 

параметру k з урахуванням даних табл. 1 (а) та табл. 2 (б) 

На основі даних рис. 2 можна зробити висновок про те, що максимум вирішальної 

статистики відповідає відліку коли k=k0. Тобто правило прийняття рішень про наявність 

розладнання на основі вибору та порівняння максимального значення статистики з порогом 

рішення є правильним. 

Аналіз процедури обробки нестаціонарних випадкових процесів. Задача аналізу 

полягає в розрахунку чисельних значень показників ефективності: імовірності помилки 

першого роду α (прийняття альтернативи 1H , коли справедлива гіпотеза 0H ); імовірності 

помилки другого роду β (прийняття гіпотези 0H , коли справедлива 1H ). Зазвичай для 

алгоритмів статистичної класифікації або виявлення розраховують імовірність прийняття 

правильного рішення про наявність розладнання D , тобто 

1D . 

Ці показники ефективності відповідають варіанту апостеріорного аналізу вихідної 

статистики напрацювань на відмову nt


. 

В статті розглядається рішення задачі виявлення розладнання для випадку простої 

гіпотези, тобто заданий рівень імовірності правильного виявлення розладнання D(0) 

необхідно забезпечити для відомого рівня )0( , обсягу вибірки n, параметру a(0) та k0. Для 

інших значень параметра )0(  маємо вигляд характеристики виявлення ),( )0()0()0( aD . 

В статті розглядається задача аналізу ефективності алгоритму виявлення розладнання 

за допомогою моделювання процедури обробки даних нестаціонарних випадкових процесів 

з використанням методу Монте-Карло.  

Блок-схема процесу моделювання представлена на рис 3.  

Схема на рис. 3 відповідає процедурі виявлення апостеріорного аналізу навчальної 

вибірки. 

Основними задачами моделювання є: 

1. Отримати графіки залежності вирішальної статистики для різних значень 

параметрів k, n, та a(0). 

2. Побудувати графіки залежності імовірності правильного виявлення розладнання 

D* від параметру а при різних значеннях k, обсягу вибірки n для відповідних  порогів 

прийняття рішення V. Пороги рішення підбираються таким чином, щоб для заданого a(0) 

отримувати необхідний рівень D(0) при фіксованих рівнях параметрів n, k0. 
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моделювання 
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θ>V

Так Ні
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k>n
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Вибір максимального значення 

вирішальної статистики

i=0

Немає розладнання,
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M=G+I

i>M

Оцінка імовірності прийняття 
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Рис. 3. Блок-схема процесу моделювання 
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Були прийняті такі параметри та їх значення процесу моделювання: 

– М=1000 – число процедур моделювання; 

– інтенсивність відмов ЩРІ напрацювань об’єкта для випадку гіпотези 0H : 310 ; 

– тривалість однієї процедури спостереження n=100; 

– початок розладнання k0=25; 

– поточний коефіцієнт зміни рівня інтенсивності відмов a=5;  

– коефіцієнт зміни рівня інтенсивності відмов 2)0( a , на який налаштований 

алгоритм виявлення (що відповідає альтернативі 1H ). 

На основі розробленої комп’ютерної програми було проведено моделювання з метою 

визначення залежності математичного сподівання вирішальної статистики від параметру k 

(для значень параметрів табл. 1). На основі моделювання з визначними вище параметрами 

отримано залежність математичного сподівання вирішальної статистики для параметрів 

вказаних в табл. 1 (рис. 4). 

На рис. 5 приведені залежності імовірності правильного виявлення розладнання в 

залежності від рівня значення показника a для заданих значень параметрів генеральної 

сукупності вирішальної статистики. Поріг прийняття рішення процедури виявлення 

розраховувався шляхом моделювання при різних значеннях імовірності хибного виявлення 

α. 

На основі результатів моделювання можна зробити наступні висновки: 

1. Оцінка математичного сподівання вирішальної статистики має максимальне 

значення при рівні параметру k=k0 

2. Поріг рішення процедури виявлення невідповідності забезпечує монотонне 

зростання графіку )(* aD . 

3. Спосіб визначення порогу прийняття рішення на основі статистичного 

моделювання може бути узагальнений таким чином, щоб гарантувати задані рівні 

ймовірностей похибок першого та другого роду за умов, що маємо достатній обсяг 

визначальної вибірки n та значення k0, що знаходиться у певному співвідношенні з обсягом 

процедури виявлення n. 

 

 

)(1 m

k

 
 

Рис. 4. Графік залежності математичного сподівання вирішальної статистики  

для параметрів вказаних в табл. 1. 

 

Висновок. Розглянута актуальна задача виявлення розладнання нестаціонарного 

випадкового процесу, що характеризує зміну технічного стану НЗА, коли вихідними 

даними про стан є напрацювання на відмову обладнання. Виконаний синтез та аналіз 

процедури виявлення розладнання для експоненціальної моделі напрацювань на відмову. 

Результати теоретичних розрахунків та моделювання підтвердили припущення про те, що 
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вирішальна статистика приймає максимальне значення на кроці, коли об’єктивно відбулось 

розладнання нестаціонарного процесу. 

 

 

a

D

 

Рис. 5. Графік залежності імовірності правильного виявлення розладнання D*(a) від 

показника a 

Отримані результати можуть бути використані під час модернізації та створення 

нових систем експлуатації НЗА в частині підсистем обробки підсистем обробки 

статистичних даних, що характеризують надійнісні властивості обладнання. 
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Соломенцев А.В., Залисский М.Ю., Герасименко Т.С., Мусиенко А.А. 

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗЕМНЫХ СРЕДСТВ АЭРОНАВИГАЦИИ 
Наземные средства аэронавигации играют значительную роль в обеспечении 

безопасности и регулярности полетов воздушных судов. Стабильность 

функционирования этого оборудования, кроме его надежностных свойств, 

обеспечивается также качеством и эффективностью системы эксплуатации этого 

оборудования. Рассматриваются задачи синтеза и анализа алгоритма обнаружения 
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разладки нестационарного случайного процесса, когда исходными данными о состоянии 

являются наработки на отказ оборудования для экспоненциальной модели, при которой 

на разных участках квазистационарности имеют место разные интенсивности 

отказов. Синтез процедуры выявления выполнен на основе критерия Неймана-Пирсона 

с фиксированным объемом выборки.  

При анализе эффективности алгоритма выполнены теоретические расчеты 

математического ожидания решающей статистики и проведено статистическое 

моделирование на основе метода Монте-Карло, которое подтвердили правильность 

теоретических расчетов и предположения о том, что максимум решающей 

статистики соответствует шагу, когда объективно возникает разладка 

нестационарного процесса. 

Ключевые слова: системы эксплуатации; статистическая обработка данных; 

ухудшение технического состояния; разладка; нестационарные процессы 
 

Solomentsev O. V., Zaliskyi M. Yu., Herasymenko T. S., Musiienko A. O. 

PROCEDURE FOR NON-STATIONARY PROCESSES ANALYSIS IN OPERATION 

SYSTEMS OF GROUND-BASED AIR NAVIGATION EQUIPMENT  

Ground-based air navigation equipment plays an important role in ensuring the safety and 

regularity of aircraft flights. The stability of this equipment operation, in addition to its reliable 

properties, is also provided by the quality and efficiency of this equipment operation system. 

The paper deals with problems of synthesis and analysis of changepoint detection algorithm 

for non-stationary random process, when the initial data about equipment condition is the 

failure for the exponential model, which has different failures rates at different parts of the 

quasistationary condition. The synthesis of the detection procedure was performed on the basis 

of Neyman-Pearson criterion with a fixed sample size. During the analysis of the algorithms 

efficiency, the theoretical calculations of the mathematical expectation of observed statistics 

were performed and statistical simulation was carried out on the basis of the Monte Carlo 

method, which confirmed the correctness of theoretical calculations and the assumption that 

observed statistics contain the maximum value at a step of objectively occurrence of non-

stationary process changepoint. 

Keywords: operation system; statistical data processing; technical state deterioration; 

changepoint; non-stationary processes 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОРОЗІЇ У СУДНОПЛАВСТВІ  

 

 
У статті розглянуті основні фактори, що впливають на виникнення та активізацію 

морської корозії в умовах експлуатації судна. У підсумку аналізу, що проведений в статті, 

надані рекомендації із застосуванням профілактичних мір з метою зниження корпусної 

морської корозії суден.  

Здійснена  оцінка пріоритетності впливіваючих факторів на швидкість корозії, а 

також визначення впливу самої корозії на цільову функцію судна — надійність і живучість 

його корпусу, тобто на його безпечну експлуатацію;  

Надані формулювання пропозицій щодо мінімізації корозійних явищ у реальних умовах 

експлуатації суден.  

Ключеві слова: морська корозія, фактори, солоність, киснева розчинність, 

електропровідність, структурна неоднорідність сталі. 

 

Вступ. Перш ніж говорити про морську корозію, варто згадати про механізм виникнення 

електричного струму у гальванічних елементах, величина якого обумовлена різницею 

нормальних потенціалів двох різних металів, взятих з відомого ряду напруг. Ця різниця 

потенціалів і визначає величину електрорушійної сили у цій гальванічній парі.  

Що ж до морської корозії, в електроліті (морській воді), начебто, знаходиться один метал 

корпусу судна, проте руйнування його через корозію відбувається, і навіть доволі активно. 

Справді, абсолютно чисті метали, і чисте залізо зокрема, корозії практично не піддаються. Але 

корпуси судів будують зі сплавів, зазвичай із вуглецевих і легованих сталей, до складу яких 

входять легуючі елементи і різні домішки. Саме через різнорідність і багатофазність сталей у 

морському електроліті спонтанно утворюється величезна кількість мікрогальванічних пар, які 

зумовлюють неминучу корозійну долю корпусу судна, якщо екіпаж не займається 

відповідними профілактичними роботами (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Морська корозія в дії. Загальний вигляд судна  
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Морська корозія є електрохімічним процесом взаємодії обшивки корпусу з морською 

водою (сильним електролітом), який супроводжується руйнуванням металу. При цьому сам 

процес корозії складається із двох сполучених між собою хімічних реакцій, що відбуваються 

на різних ділянках металевої поверхні і протікають при виникненні електричного струму [1]:  

1. Перехід металу в електроліт у вигляді гідратованих іонів:  

Ме + nH2O → Me2+∙nH2O + ne- (анодний процес).  

2. Відновлення окисного компонента корозійного середовища:  

ne- + D → │D ne-│, де D — елемент, здатний відновлюватися на катоді (катодний процес), і в 

реальному вигляді відбувається киснева деполяризація: О2 + 2H2O + 4e- → 4ОН-.  

З урахуванням сукупних умов експлуатації суден корозійні явища, що протікають на 

них, переважно проходять з кисневою деполяризацією через насиченість киснем верхнього 

шару морської води. Тобто відбувається гальмування поляризаційних процесів. В іншому разі 

корозія протікала б у сотні разів швидше, ніж у реальних умовах.  

Поставлення завдання. Виходячи з вищевикладеного, головними цілями цієї статті є:  

– з усього існуючого різноманіття параметрів проведення аналізу впливу основних із них на 

активність морської корозії;  

– оцінка пріоритетності цих впливів на швидкість корозії, а також визначення впливу самої 

корозії на цільову функцію судна — надійність і живучість його корпусу, тобто на його 

безпечну експлуатацію;  

– формулювання пропозицій щодо мінімізації корозійних явищ у реальних умовах 

експлуатації суден.  

Основна частина. Отже, морська корозія, у першу чергу обшивки корпусу судна, є дією, 

що інтегрує через два чинники: внутрішній і зовнішній.  

Внутрішній чинник корозії характеризується особливостями конструкції самого судна і 

складається із таких основних параметрів: хімічного складу і структури сталевого матеріалу 

корпусу, стану його поверхні, присутності зварних швів і клепаних з’єднань, різних дефектів, 

механічно напружених зон металу і наявності на поверхні корпусу «блукаючих» струмів.  

Зовнішній же чинник корозії цілком залежить і визначається станом електроліту (самого 

моря або океану) та навколишньої повітряної атмосфери. Зміст зовнішнього чинника 

становлять такі основні параметри: хімічний склад води, перш за все його солоність, 

температура води і повітря, швидкість контакту електроліту з корпусом судна і біокорозія.  

Розглянемо дію перерахованих параметрів цих двох чинників на морську корозію у 

порядку їх згадування.  

1. Параметри внутрішнього чинника корозії.  

А. Хімічний склад і структура суднобудівної сталі. Вуглецеві і низьколеговані сталі 

використовують як масовий конструкційний матеріал для будування корпусів суден, 

наприклад: сталі марок Ст3, 09Г2С, 10ХСНД та ін. Після остаточної термічної обробки 

структура таких сталей являє собою феритно-перлітні механічні суміші, де головними 

компонентами є ферит (Feα) і цементит (Fe3C). Такий двофазний склад сталей і їхня дрібна 

зернистість спонтанно утворює безліч природних гальванічних пар. При цьому роль 

позитивних електродів відіграють хімічні сполуки — цементит, а феритні зерна виступають у 

ролі негативних електродів [2]:  

Fe – 2e- → Fe2+, O2 + 4e- + 2H2O → 4OH-, Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2, а далі  

4Fe(OH)2 + 2H2O + О2 → 4Fe(OH)3, утворюючи у результаті так звану іржу.  

Залежність інтенсивності морської корозії від мікроструктури сталі та її хімічного складу 

взаємопов’язані між собою. З підвищенням вмісту вуглецю опірність сталі до корозії 

знижується у зв’язку із зростанням площі перлітної складової (механічна суміш фериту і 

цементиту), що, своєю чергою, пов’язано зі збільшенням кількості мікрогальванічних пар 

(Feα–Fe3C).  
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На противагу вуглецю зростання у складі сталей кількості легуючих елементів, головним 

чином хрому, нікелю, міді (Cr, Ni, Cu), чинить на корозійну стійкість позитивний вплив. 

Водночас істотно знижується швидкість корозії сталі за рахунок утворення щільних окисних 

плівок, а також через зміну кристалічної решітки Feα на Feγ.. І хоча розмір зерен несуттєво 

впливає на швидкість корозії, проте все ж подрібнення зерна має певну тенденцію у бік 

зменшення швидкості корозії за структурним рядом перліт → сорбіт → троостит.  

B. Стан поверхні обшивки та наявність на ній дефектних місць (зони ліквації, макро- 

та мікропори, зони рихлості, раковини і т. ін.). Зазвичай перераховані дефекти мають більш 

позитивний потенціал щодо основного металу, що сприяє електрохімічній корозії. Тобто що 

менше шорсткість поверхні обшивки, що менше метал вражений дефектами, то вище його 

опірність до корозії.  

Поліпшення стану поверхні корпусу, особливо в початковий період, уповільнює 

розвиток корозійних процесів. По-перше, на гладкіших поверхнях (наприклад, шліфованих) 

легше утворюються пасивні захисні плівки, а по-друге, на таких поверхнях менше різних 

зовнішніх дефектів, що зводить до мінімуму виникнення гальванічних пар неструктурованого 

характеру.  

C. Стан зварних швів. Виробництво корпусів суден не обходиться без зварних швів, а 

іноді й без клепаних з’єднань. Ці місця є зонами підвищеної корозійної небезпеки і тому 

завжди вимагають особливої уваги щодо забезпечення їхнього антикорозійного захисту. 

Причин активізації корозії у місцях нероз’ємних з’єднань сталевих елементів може бути 

кілька. Різниця хімічного і структурного фазового складу металу зварного шва та основного 

металу; зростання напруженого стану через нерівномірність кристалізації наплавленого 

металу, а також у результаті термічного впливу на зони основного металу, прилеглі до 

зварного шва.  

Отже, зварні шви із зазначених вище причин і заклепочні головки внаслідок їх 

наклепування на основний метал корпусу виступають переважно у ролі анодів, що призводить 

до їх корозійного руйнування.  

D. Різні напружені стани металу у вузлах і конструктивних елементах корпусу, 

викликані явищем механічного наклепування, деформаціями в природних температурних 

умовах (наприклад, згинання листів у холодному стані), значно підвищують швидкість корозії. 

Напружені, деформовані ділянки металу стають анодами, а решта, недеформований метал — 

катодом, тим самим сприяючи появі додаткових гальванічних пар.  

E. І, нарешті, треба брати до уваги специфічну корозію корпусу у результаті 

електричної корозії, яка виникає при появі блукаючих струмів. Зазвичай блукаючі струми 

проявляють себе при суднових ремонтах у доках, коли використовують зовнішні джерела, 

перш за все постійного струму, або при проведенні електрозварювальних робіт безпосередньо 

на плаву (біля причалів, у портах) із застосуванням берегових джерел електроживлення. 

Електрокорозія виникає при неправильній експлуатації електромереж на березі і на судні. 

Наприклад, якщо замість двопровідної системи живлення енергоспоживачів на судні 

застосовується однопровідна система. Так, при виконанні зварювальних робіт, коли 

споживаний на судні струм надходить від генератора на березі і повертається до його 

заземленого полюса через корпус судна — воду — берег, швидкість електрокорозії перевищує 

швидкість усіх інших видів місцевої корозії у 20—25 разів і може сягати 4...5 мм/рік.  

Для захисту від виникнення блукаючих струмів зварювальний генератор треба 

встановлювати на палубі судна, де виконується зварювання. Якщо ж генератор знаходиться 

на березі, то живлення струмом робочого місця зварювання необхідно здійснювати за 

двопровідною системою без порушення правил заземлення полюса генератора.  

Таким чином, за результатами аналізу впливу основних параметрів внутрішнього 

чинника на морську корозію можна сформулювати перший, попередній, висновок про 

багатосторонню, складну взаємодію всіх параметрів між собою із формуванням певної єдиної 

інтегральної причини, що визначає свою, конкретну для цих умов швидкість корозії. Саме 
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тому розставити пріоритети впливу цих параметрів на активізацію корозії не є можливим, а їх 

просто потрібно навчитися нейтралізовувати.  

З метою нівелювання цієї інтегральної швидкості корозії необхідно на порядок 

підвищити як технологію підготовки виробництва, так і технологію самого корпусного 

виробництва морських суден. І те й інше повинно здійснюватися з урахуванням технологічної 

реалізації способів нейтралізації корозійно небезпечних параметрів.  

2. Параметри зовнішнього чинника корозії.  

А. Хімічний склад самої морської води (її солоність), киснева розчинність. Загальна 

солоність води та її склад у Світовому океані практично постійні, а у внутрішніх морях 

солоність істотно різниться (табл. 1) [3].  

Таблиця 1 

Солоність світових водних акваторій 

 Водні акваторії Солоність, ‰ 

1. Мертве море 270,0…310,0 

2. Атлантичний океан  34,0…35,5 

3. Тихий океан 34,0…35,5 

4. Середземне море 37,0…39,0 

5. Інші моря 10,0…25,0 

6. Річкова вода 0,1…0,3 

 

Розуміючи, що загальна солоність морів та океанів визначається наявністю добре 

розчинних у воді солей, у першу чергу як от: NaCl, KCl, CaCl2 та ін., а також розчинних у воді 

сполук йоду, брому, і, з огляду на нейтральність морської води (рН = 7,2...8,6), можна зробити 

висновок про високу її електропровідність і корозійну активність. Зміну електропровідності 

морської води залежно від концентрації розчинних у ній солей представлено на рис. 2.  
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Рис. 2. Зміна питомої електропровідності води залежно від концентрації NaCl [4]  

 

Ці криві досягають екстремумів при концентрації солі в інтервалі 50…60 ‰ (0,16; 0,18 і 

0,20 Ом-1см-1 відповідно при температурах 12°С; 20°С і 24°С). При подальшому збільшенні 

солоності питома електропровідність води падає і практично зводиться до нуля при 

насиченості води сіллю у межах 140...150 ‰.  

Інакше кажучи, води Мертвого моря повністю позбавлені іонної провідності як 

механізму передавання електрики і з точки зору електропровідності абсолютно «імпотентні». 

Власне кажучи, один цей факт вже серйозно підвищує ймовірність припущення про 
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неможливість електрохімічної корозії у таких «мертвих» водах. Однак все ж уточнити для 

себе, як поводиться у цій воді основний природний окиснювач — кисень, — це остаточно 

відповісти на запитання: чи можливі взагалі будь-які окиснювальні реакції з металами, 

зануреними в глибини Мертвого моря?  

На рис. 3 показано залежність швидкості корозії сталі марки Ст3 у відносних одиницях 

k від масової концентрації NaCl при температурі 20°С [5].  
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Рис. 3. Залежність швидкості корозії сталі марки Ст3  

у “k” від масової концентрації NaCl при 20°С  

 

Швидкість корозії досягає свого максимуму в діапазоні концентрацій 30...40 ‰. Із рис. 2 

випливає, що при такій концентрації солі електропровідність води знаходиться ще на підйомі, 

виходячи на екстремум при сольовій концентрації 55...65 ‰. Якщо корозійну активність 

електроліту прийняти за цільову функцію, то на її кінцевий результат впливатимуть, головним 

чином, два аргументи: вміст окиснювача і концентрація солі. Попередньо можна припустити, 

що зі збільшенням солоності понад 40 ‰ кількість кисню, що розчиняється у такій воді, 

помітно знижується, а у результаті істотно падає і загальна швидкість корозії. Для 

підтвердження нашого припущення пошлемося на роботу [6], де наводяться результати 

дослідження розчинності кисню залежно від сольової концентрації у водному розчині.  

У таблиці 2 наведено дані розчинності атмосферного кисню залежно від солоності води 

за джерелом [6].  

Таблиця 2 

Розчинність атмосферного кисню (млО2∙л-1) 

при тиску 1 атм залежно від солоності води 

Температура, 
оС 

Солоність води, ‰  

0 10 20 30 40 

0 10,29 9,65 9,01 8,36 7,71 

10 8,02 7,56 7,10 6,63 6,17 

20 6,57 6,22 5,88 5,53 5,18 

30 5,57 5,27 4,96 4,65 4,35 
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Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що зі зростанням концентрації солі у 

водному розчині розчинність атмосферного кисню в ньому достатньо різко падає і при вмісту 

солі 150...160 ‰ розчинність кисню практично дорівнює нулю. На це вказує екстраполяція 

даних таблиці. Ось тому такий характер кривої з максимумом швидкості корозії при 30...40 ‰ 

вмісту солі у воді ми і спостерігаємо. У такому разі при цілком добрій іонній провідності і 

відповідній розчинності кисню досяжна саме така інтегральна максимальна швидкість корозії 

(див. рис. 3).  

Виходячи з вищевикладеного, можна з високим ступенем вірогідності стверджувати, що 

у водах Мертвого моря звичайна вуглецева сталь знаходитиметься необмежено довго без 

видимих змін, як у своєрідному антикорозійному захисному середовищі (окиснювача немає, 

електропровідність відсутня). 

B. Температурний параметр для реальних умов експлуатації суден несуттєво впливає на 

швидкість корозії. Невеликий максимум інтенсивності корозії відповідає температурному 

інтервалу 35...40°С, і з подальшим збільшенням температури швидкість корозії постійно 

сповільнюється. З теоретичної точки зору характер такої залежності пояснюється двома 

моментами: з одного боку, підвищення температури прискорює процес дифузії кисню, проте 

з іншого — аналогічне підвищення знижує розчинність кисню у воді, перешкоджаючи 

протіканню корозії. Мабуть, при температурах понад 40°С активність другого моменту 

переважає над першим, що і призводить до такої складної залежності.  

C. Наступний параметр, що впливає на корозію, — швидкість взаємодії води з корпусом 

судна. Цей параметр щодо корозії достатньо вагомий через посилення дифузійного підведення 

кисню як деполяризатора катодної реакції (рис. 4).  
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Рис. 4. Вплив швидкості руху морської води V  

на інтенсивність корозії I низьковуглецевої сталі марки Ст3 [3]  

 

При подальшому підвищенні швидкості зіткнення води з корпусом поряд із 

електрохімічною корозією виникає корозійна ерозія, яка посилює руйнування захисних плівок 

ударами струменів води і полегшує доступ кисню до катодів. Найінтенсивніше вона 

проявляється у кормовій частині зовнішньої обшивки корпусу судна, на гребних гвинтах, у 

суднових трубопроводах та інших конструкціях, що працюють в умовах високих швидкостей 

руху корозійного середовища. При перевищенні критичних швидкостей (особливо для 

гребних гвинтів), що відповідають кожному із матеріалів (чавун, вуглецева або легована сталь, 

латунь), корозійна ерозія може переходити в кавітацію — явище активного механічного 
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руйнування матеріалу виробу, пов’язаного з утворенням на металевій поверхні внутрішніх 

порожнин (каверн). Механізм кавітації детально розглянуто в роботі [7].  

D. Біокорозія, як іще один параметр, належить до зовнішнього чинника достатньо 

опосередковано, але все ж фактично є породженням самого моря. Під час морського плавання 

підводна частина судна інтенсивно обростає різними тваринними і рослинними організмами. 

Практично всі ці морські організми сприяють підвищенню швидкості корозії, оскільки у 

процесі своєї життєдіяльності вони виділяють шкідливі хімічні сполуки: сірчистий водень, 

вуглекислий газ, деякі органічні і неорганічні кислоти, а також кисень (водорості). Крім того, 

розмножуючись і розростаючись, ці біоорганізми пошкоджують шари антикорозійних 

покрить (ґрунти, фарби), створюючи нові гальванічні мікропари, посилюючи корозію і 

перетворюючи підводну частину корпусу на шорстку поверхню, що призводить до суттєвої 

втрати швидкості руху судна і підвищення витрат палива.  

Тому обростання викликає додаткові невиробничі (фінансові) витрати на позачергове 

докування. Відомі випадки, коли під час докування великотоннажного судна з його корпусу 

знімалося до 200 т продуктів обростання.  

Однак, проводячи аналіз впливу зовнішнього і внутрішнього чинників на інтенсивність 

морської корозії, виникає таке природне запитання: а як морська корозія пов’язана з безпекою 

експлуатації суден?  

Виявляється, що надійність експлуатації судна, тобто його безпека, безпосередньо 

залежить від межі витривалості (σ–1) матеріалу корпусу, яку іноді називають межею втоми. 

Своєю чергою під втомою металу розуміється його руйнування під дією численного 

знакозмінного навантаження, величина якого нормується значенням пружної області кривої 

розтягування стандартного зразка для конкретної марки. Кількість циклів навантаження також 

стандартизовано. Так, наприклад, для сталі при заданому навантаженні кількість навантажень 

повинна бути не менше 107 циклів, а для сплавів із кольорових металів — не менше 108 циклів. 

На рис. 5 наведено залежності впливу різних корозійних середовищ на межу втоми (σ–1) сталі 

марки Ст3 і нержавіючої сталі марки 12Х13.  
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Рис. 5. Вплив корозійного середовища на межу витривалості (σ-1) сталей марок Ст3 і 12Х13 

(випробування: 1 — на повітрі, 2 — у річковій воді, 3 — у морській воді)  
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Аналіз графічних залежностей (рис. 5) свідчить про істотне зниження втомної міцності 

сталі марки Ст3, особливо у морській воді, порівняно з аналогічним показником на повітрі у 

3,65 раза. Для нержавіючої сталі марки 12Х13 подібне зниження оцінюється в 1,8 раза.  

Зниження втоми (межі витривалості) сталей у морській воді під дією повторюваних 

навантажень різної інтенсивності (морська хвиля) пояснюється виникненням в одиничних, 

найбільш ослаблених мікрооб’ємах металу позакритичних напружених станів. У таких 

дефектних мікрозонах, зазвичай на межах зерен структурної неоднорідності, утворюються 

перші початкові втомні субмікротріщини. Розвитку цих дефектних утворень сприяє 

заповнення їх морською водою (електролітом), тим самим створюються нові додаткові 

гальванічні пари і за рахунок диференціальної аерації. Анодом такої пари є донна «вершина» 

мікротріщини, а катодом – бічні стінки тріщини і вільна поверхня металу.  

Поступове руйнування дна тріщини робить її гострішою, перетворюючи в надріз, що 

підвищує концентрацію напружень. Подальший розвиток мікротріщини, її перетворення 

спочатку на тріщину, а потім на макротріщину, а також збільшення кількості тріщин може 

викликати загальне ослаблення несучої здатності корпусу. У складних погодних умовах, 

навіть при невеликій силі шторму, зростання ослаблених місць сприяє переходу критичного 

стану у позакритичний, що з великою ймовірністю може привести судно до трагічних 

наслідків (розлом корпусу).  

Таким чином, можна констатувати про необхідність всього екіпажу дуже серйозно 

ставитися до профілактичних заходів щодо запобігання будь-яких корозійних проявів на 

своєму судні. Морська корозія і супутні їй процеси у рази вкорочують термін безпечної 

експлуатації судна, особливо якщо йому вже понад 20 років.  

Висновки. Отже, розглянувши вплив усіх основних параметрів внутрішнього і 

зовнішнього чинників на інтенсивність морської корозії судна, вважається за доцільне 

виділити з них найвагоміші, намагаючись саме проти них знайти найефективніші методи 

боротьби. Оцінка пріоритетного ряду цих параметрів дозволяє значно його зменшити шляхом 

поділу параметрів на керовані і некеровані.  

До некерованих віднесемо ті, на які людина впливати не має можливості, — це 

параметри зовнішнього чинника, що характеризують стан моря та самого корозійного 

середовища.  

Параметри внутрішнього чинника підлягають людському управлінню, щоправда, в 

певних межах. Сформулюємо головні напрями, що розкривають суть управління цими 

параметрами:  

1. Проектувальники судів спільно з технологами розробляють сучасні перспективні 

технології, що забезпечують виробництво корпусів суден з однофазних марок сталей із 

гранецентрованою кристалічною ґраткою (Feγ). У першу чергу, це листи із нержавіючих 

сталей аустенітного класу, якщо не монолітного виконання, то комбінованого — 

плакувального типу.  

2. Ті самі проектувальники (конструктори) при будівництві судна повністю виключають 

прямі і непрямі контакти різнойменних пар металів. Наприклад, сталь — кольорові сплави, 

сталь лита — сталь катана та інші. Так, на цей час активаторами корозійних процесів є краї 

корпусу судна, особливо кормова частина, де поєднуються сталевий прокат (листи зовнішньої 

обшивки) і литі зварні шви, сталеві виливки і поковки (штевні, мортири, кронштейни тощо) і 

вироби з кольорових мідних сплавів (дейдвудні втулки, гвинти та ін.).  

3. Технологам треба підібрати матеріал використовуваних електродів для зварювальних 

робіт таким чином, щоб зварений шов мав більш електропозитивний потенціал порівняно із 

зовнішньою обшивкою, тобто завжди виступав у ролі катода.  

4. І, звичайно ж, відомий достатньо ефективний протекторний захист. Однак все ж більш 

перспективний, який практично повністю знімає проблему морської корозії, — це активний 

електрохімічний (катодний) захист з поляризацією корпусу судна за рахунок накладення 

постійного струму низької щільності від зовнішнього для корпусу, але свого (палубного) 
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джерела живлення. Раціонально продумана схема розміщення захисних анодів на корпусі 

судна, спеціально розроблена система автоматичного регулювання з урахуванням зворотних 

зв’язків, що нейтралізує корозійні струми, які виникають, на всіх ділянках корпусу (і-а ділянка 

корпусу, що захищає його анод). Усе це дозволить значно знизити або навіть усунути процеси 

корозії корпусу та істотно подовжити активний і безпечний термін експлуатації судна.  

5. Усі ж запропоновані шляхи вирішення проблеми морської корозії на судах аж ніяк не 

знімають з порядку денного екіпажів й існуючі традиційні заходи боротьби. До них, у першу 

чергу, треба віднести якісний підбір суднових ґрунтів, фарб і раціональну технологію їх 

застосування.  
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОРОЗІЇ У СУДНОПЛАВСТВІ  

В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на возникновение и активизацию 

морской коррозии в условиях эксплуатации судов. В результате проведенного анализа 

полученных данных предложены рекомендации по применению профилактических мер с целью 

существенного снижения корпусной коррозии судов. 

Осуществлена оценка приоритетности вплививаючих факторов на скорость коррозии, а 

также определение влияния самой коррозии на целевую функцию судна - надежность и 

живучесть его корпуса, то есть на его безопасную эксплуатацию; 

Предоставлено формулирование предложений по минимизации коррозионных явлений в 

реальных условиях эксплуатации судов. 

Ключевые слова: морская коррозия, факторы, соленость, кислородная растворимость, 

электропроводимость, структурная неоднородность стали. 
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In article the basic factors that influence the emergence and intensification of marine corrosion in 

conditions of operation of vessels. Based on the analysis of the results obtained, recommendations 

on the application of preventive measures with the aim of substantially reducing primarily Cabinet 

corrosion of ships. 

An estimation of the priority of influencing factors on the speed of corrosion, as well as the 

determination of the impact of corrosion itself on the target function of the vessel, is the reliability 

and durability of its body, that is, its safe operation; 

The wording of the proposals concerning minimization of corrosive phenomena in real conditions 

of operation of vessels is given. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ 

 

 

В статье рассматриваются перспективные направления развития средств и 

интерфейсов взаимодействия операторов с автоматизированными системами 

управления судном. Так же производится оценка возможностей по повышению 

оперативности и надежности работы операторов при использовании новых средств 

взаимодействия. Определены основные перспективные направления разработки систем 

информационного обеспечения деятельности операторов, построенные на основе 

рассмотренных средств и интерфейсов взаимодействия оператора с 

автоматизированными системами управления судном. 

Ключевые слова: интерфейс, оператор, АСУ, информационное обеспечение, 

информационное взаимодействие, эргономика. 

 

Введение 

Развитие и создание современных систем автоматизированного управления (АСУ) 

различного назначения происходит по одним и тем же законам и правилам [1-16]. Если 

провести подробный анализ принципов и подходов проектирования и построения АСУ, то 

вряд ли нас ожидают большие изменения в принципах их построения в ближайшее время 

[4]. При этом совершенно различные АСУ как по назначению, так и по пространственной 

разнесенности строятся и будут сроиться по одним и тем же правилам и законам. 

Тогда правомочен вопрос: «А что тогда нового и уникального в разработке каждой 

АСУ в отдельности?». Первый и наиболее очевидный ответ будет конечно же в 

уникальности каждого процесса управления и разрабатываемой для его реализации АСУ. 

Далее можно говорить о уникальных и интересных технических решениях тех или иных 

задач и вопросов. Так или иначе мы будем останавливаться на технических особенностях 

реализации систем управления без относительно их процессов создания и проектирования. 

Сами же эти процессы мало изменились за последние десятилетия [15]. 

На данном этапе развития науки и особенно развитии техники все больше внимания 

уделяется не технической, а программной реализации различных процессов хранения, 

передачи, обработки и анализа информации в процессе функционирования систем 

управления. Именно программная часть системы на сегодня является основной 

составляющей цены систем управления их модификации и развития [17]. Конечно же 

нельзя оставить без внимания и технические аспекты развития АСУ [14]. Однако как всегда 

только максимальное использование возможностей программных и аппаратных средств 

позволяет реализовать в полной мере возможности систем управления. При таких подходах 

к разработке АСУ все больше внимания уделяется процессам информационного 

обеспечения операторов АСУ [1-10], в то время как другим вопросам уделяется меньше 

внимания либо же используются «стандартные», наработанные решения без оценки их 

оптимальности и необходимости в каждом конкретном случае [19].  

К таким вопросам наиболее часто относятся вопросы проектирования систем 

взаимодействия оператора с АСУ [1-23]. Вопросы связанные с оптимизацией деятельности 

оператора, повышения оперативности и надежности его работы всегда будут оставаться 

актуальными и обособленно стоять при разработке автоматизированных систем 
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управления. Таким образом, анализ перспективных направлений развития средств 

взаимодействия и интерфейсов взаимодействия оператора с АСУ является актуальным. 

Знание перспектив развития средств взаимодействия систем «человек-машина» позволит 

более взвешенно подойти к вопросам разработки систем информационного обеспечения 

деятельности операторов АСУ и повысить эффективность труда операторов. 

Анализ литературы  

К основным работам, посвященным разработке систем информационного обеспечения 

деятельности операторов в системах «человек-машина», можно отнести следующие [1-25]. 

Большинство из этих работ отражают различные этапы развития информационных 

систем взаимодействия, а также приводят рекомендации по разработке интерфейсов для 

различных специализированных систем управления, тренажеров или объектов контроля и 

управления. Однако проведенный анализ данных работ показывает, что все они 

ориентированы на существующие методы организации интерфейсов взаимодействия без 

относительно к перспективам развития данных систем. Данная же работа направлена на 

обобщение и концентрацию на перспективных системах взаимодействия человека-

оператора с техническими системами. Это в свою очередь позволит изменить подходы к 

разработке систем и средств взаимодействия и сломить устоявшиеся решения и подходы к 

проектированию систем взаимодействия. 

Целью данной статьи является обобщение информации о принципах построения 

интерфейсов взаимодействия оператора в перспективных АСУ на основе новых 

технических и научных решений. 

Основная часть  

Перед переходом к рассмотрению перспективных направлений развития интерфейсов 

для взаимодействия операторов с АСУ рассмотрим основные существующие подходы к 

построению систем взаимодействию оператора с АСУ. 

В общем случае средства взаимодействия можно разделить на два больших класса [12]: 

- средства отображения информации; 

- средства ввода информации. 

Естественно эти средства взаимосвязаны и разработка одних учитывает особенности 

построения других. Как минимум это должно быть так. 

Если рассматривать оба эти класса их тоже можно условно разделить на следующие 

подклассы: 

- приборные средства отображения; 

- средства индивидуального отображения информации; 

- средства коллективного отображения информации; 

- индикаторные средства; 

- номограммы, стенды, схемы и многие другие. 

Средства ввода информации: 

- клавиатуры; 

- кнопки; 

- специализированные пульты; 

- рычаги, педали, рукоятки; 

- средства указания (мышь, трекбол, световое перо и др.) и т.д. 

Чаще всего эти системы ввода-вывода информации объединяются в 

автоматизированные рабочие места (АРМ) различного назначения и состава [19]. 

Вот, в принципе, и все «многообразие» существующих подходов к построению систем 

взаимодействия человека с АСУ (объектами управления). 

Как видно, набор средств достаточно ограниченный и количество их сочетаний так же 

ограничен. Разнообразие так же может достигаться за счет использования новых 

технических решений [3]: сенсорные кнопки, сенсорный экран и т.д, что принципиально не 

изменяет идеологии построения систем взаимодействия оператора с АСУ. 
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Рассмотрим основные направления развития средств отображения информации [5]. 

К таким средствам можно отнести разработку 3D мониторов и систем отображения 

информации. Особенно ценными такие системы будут для военной сферы, управления 

транспортом, проведения научных исследований в физике, химии, биологии и др. 

Существует достаточно большое количество прототипов таких систем [23]. Такая система 

позволит проводить всесторонний анализ предметной области (объекта, явления, процесса) 

и уменьшить время перехода от оперативного образа к концептуальным моделям, за счет 

практически полного соответствия между внешней средой и ее концептуальным 

представлением.  

Дальнейшим развитием такого подхода (или альтернативой развития систем 

визуализации) может быть создание виртуальной среды отображения информации [5]. Для 

создания виртуальной среды могут быть использованы шлемы виртуальной реальности 

[10], 3D очки [9], очки дополнительной реальности (типа Google Glass) [3] и другие. 

Далее можно выделить системы контроля за активностью оператора и косвенного 

взаимодействия (поддержания активности, контроля работоспособности и др.) оператора с 

автоматизированными системами управления.  

Система контроля состояния оператора по результатам компьютерной обработки 

видеоизображения лица человека [23]. Данная система может фиксировать положение 

зрачка, а также определять смыкание или размыкание век. В настоящее время наибольшее 

развитие данная технология получила в системах обеспечения безопасности работы 

оператора на транспорте.  

Совместно с рассмотренной технологией может быть использована технология 

контроля и обработки электрокардиограмм [22-23]. Данная технология позволит 

контролировать состояние оператора, производит оценку фазы активности оператора и 

предотвратить «проваливание» операторов в сон [23]. 

Интересной разработкой является трекер движения головы. Данный метод базируется 

на распознавании движения головы оператора по результатам обработки 

видеоизображений [23].  

При реализации данного метода возможно решение таких разноплановых задач как 

контроль деятельности и состояния оператора, так и реализации функций управления 

системами или объектами в виде жестов головой. Так же данный способ взаимодействия 

удачно может быть интегрирован с системой голосовых команд реализованный в виде 

голосового интерфейса [20]. Голосовой интерфейс так же является одним из перспективных 

направлений реализации коммуникации между оператором и АСУ специального 

назначения. 

Окулографические интерфейсы. Очень интересное направление исследований, однако 

сам по себе окулографический интерфейс, на сегодняшний день, используется при 

реализации маркетинговых исследований [23]. В тоже время с использованием данного 

интерфейса реализованы механизмы управления техникой, следящими устройствами, 

устройствами получения видео и фото изображений [23]. Данный метод возможно 

использовать в совокупности с другими методами взаимодействия возложив на него те 

задачи, которые могут быть успешно решены с его использованием.  

Следующим видом интерфейсов, который мы рассмотрим, будет 

электромиографический интерфейс [23]. В настоящее время выделяют три различных вида 

управления устройствами с использованием электромиографискиого интерфейса. Первый 

– это управление с помощью биосигналов мышц. Данный подход – самый простой и в тоже 

время высокоэффективный. Электрические сигналы с нервных окончаний мышц 

достаточно хорошо идентифицируются и не требуют сложных алгоритмов обработки, что 

делает данную технологию ведущей при внедрении миоэлектрических интерфейсов. 
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 Второй подход это управление с помощью сигналов снятых непосредственно с 

нервов [11]. Третий механизм связан с интеграцией датчиков, принимающих команды, 

непосредственно в мозг или мозговые оболочки оператора [5-6]. Несмотря на 

существование таких технологий на уровне прототипа, их внедрение – дело завтрашнего 

дня, поскольку ряд проблем, связанных с регистрацией сигнала, еще ждет своего решения.  

 

Большие надежды связываются с новыми технологиями регистрации активности 

нервов, основанными на оптических, а не электрических механизмах. 

Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) – это система обмена информацией между 

мозгом человека и электронными устройствами. Система может быть, как 

однонаправленной, так и двунаправленной. На сегодняшний день получены реально 

работающие прототипы и их количество начинает стремительно увеличиваться. 

Нейрокомпьютерный интерфейс, при всей кажущейся фантастичности своего 

существования, имеет право на существование и является одним из самых перспективных 

для построения систем взаимодействия человека и АСУ. Такая система позволит 

обмениваться образной информацией, осуществлять непосредственное взаимодействие 

между операторами, системами, объектами управления, реализовать совместную работу 

операторов в едином информационном пространстве и т.д. Можно по разному относиться 

к данному виду интерфейсов, однако и такие экзотические их виды нужно иметь в виду для 

разработки перспективных систем управления. 

Рассмотрим, как именно развитие новым способов отображения информации и 

взаимодействия с АСУ будут влиять на процесс разработки подсистемы информационного 

обеспечения деятельности оператора АСУ. 

Сегодня процесс создания подсистемы информационного обеспечения деятельности 

оператора АСУ выглядит следующим образом. 

Тогда, для разработки новой системы информационного обеспечения деятельности 

оператора АСУ необходимо будет пересматривать все множество задач, производить их 

переосмысление, важность, необходимость и взаимосвязь. Это окажет существенное 

влияние на вопросы связанные с проектированием деятельности оператора и с инженерно-

психологической оценкой качества информационных моделей и системы в целом. 

Заключение 

Разработка информационной подсистемы АСУ специального назначения охватывает 

огромное количество различных направлений связанных со сбором, хранением, 

переработкой, отображением и передачей информации. Однако в этом множестве 
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Рис. 1. Перечень задач, решаемых при разработке системы 

информационного обеспечения деятельности оператора 
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подсистем и систем можно выделить непосредственно систему информационного 

взаимодействия оператора с АСУ. Динамичное развитие технологий связанных с 

расширением возможностей взаимодействия человека и технических систем позволяет 

рассматривать вопросы, связанные с созданием перспективных систем взаимодействия 

человека и техники основанном на новых принципах. Использование данных принципов на 

первых этапах позволит создать эффективные средства контроля за состоянием оператора, 

условиями его работы и реализации простейших операций взаимодействия с использование 

новых подходов. 

На последующих этапах развития систем взаимодействия получат развития голосовые 

интерфейсы, что позволит упростить процесс информационного взаимодействия человека 

и АСУ, а также внесут значительные изменения в процесс проектирования деятельности 

оператора при эксплуатации таких систем. Внедрение 3D систем отображения информации 

существенно окажет влияние на процесс информационного обеспечения и позволит 

создавать реалистичные системы отображения и прейти от условности и ограниченности 

символьных (знаковых) систем отображения к естественным методам представления и 

отображения информации, с учетом пространственного и временного взаимодействия. 

Остальные же типы интерфейсов еще должны пройти свой путь развития от 

инженерных разработок до полноценных технологий взаимодействия, пройти апробацию и 

полноценно начать реализацию своих возможностей. Вот тогда и придётся полностью 

пересмотреть процесс разработки систем информационного обеспечения деятельности 

операторов АСУ специального назначения. 
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Павленко М.А., Іваненко В.М., Дмитрієв А.А., Батуєв Д.Ю. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРФЕЙСІВ ВЗАЄМОДІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ 

СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ СУДНОМ 

У статті розглядаються перспективні напрямки розвитку засобів і інтерфейсів 

взаємодії операторів з автоматизованими системами управління судном. Так само 

проводиться оцінка можливостей щодо підвищення оперативності та надійності роботи 

операторів при використанні нових засобів взаємодії. Визначено основні перспективні 

напрямки розробки систем інформаційного забезпечення діяльності операторів, 

побудовані на основі розглянутих засобів і інтерфейсів взаємодії оператора з 

автоматизованими системами управління судном. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERFACES OF INTERACTION IN 

AUTOMATED CONTROL SYSTEMS BY SHIP 

The article deals with perspective directions of development of means and interfaces of 

interaction of operators with automated control systems of the ship.In the same way, an assessment 

is made of the possibility of increasing the operability and reliability of operators when using new 

means of interaction. The basic perspective directions of development of systems of informational 

support of activity of operators, constructed on the basis of the considered means and interfaces 

of interaction of the operator with the automated control systems of the ship are determined. 

Key words: interface, operator, ACS, information provision, information interaction, 
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РОТАТИВНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭКРАНОПЛАНОВ 

 

 

Обоснованные варианты ротативных установки для определения аэродинамических 

характеристик экранопланов. Показано, что определение аэродинамических 

характеристик экранопланов в аэродинамических трубах требует больших 

энергетических мощностей, высокой квалификации исследователя, при этом методики 

проведения модельного эксперимента с поверхностями экрана имеют ограничения. Сделан 

вывод, что снижение расходов на модельный эксперимент, учета волнового экрана могут 

быть достигнуты использованием ротативных установки. 

Ключевые слова: ротативная установка, аэродинамическая труба, аэродинамические 

характеристики, модельный эксперимент, поверхность экрана. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими заданиями. Проблема увеличения скорости кораблей для достижения 

тактических преимуществ является одной из ключевых проблем развития Военно-Морских 

Сил. Водоизмещающие корабли, плавание которых основано на использовании 

гидростатических сил, достигают скорости около 30 узлов (55 км/ч) для самых больших 
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военных кораблей, оснащенных двигателями огромной мощности. Глиссирующие катера 

способны развивать 110 км/час благодаря тому, что на ходу корпус их поддерживается 

не всем днищем, а лишь частью его – двумя небольшими "пятачками", расположенными 

в районе редана (уступ и днище) и кормы. Однако быстроходные реданные глиссирующие 

корабли обладают невысокой боевой ценностью из-за крайне низкой мореходности. 

Дальнейшее увеличение скорости связано с переводом надводных судов из традиционного 

водоизмещающего режима плавания на режим движения над водой, используя для того 

различные динамические принципы поддержания: 

– путем подъема корпуса над поверхностью воды за счет подъемной 

гидродинамической силы, развивающейся при больших скоростях хода на 

глубокопогруженных (подводных) управляемых крыльях судов (СПК - суда на подводных 

крыльях), 

– путем подъема корпуса над поверхностью воды за счет воздушной подушки, то 

есть, слоя сжатого воздуха, нагнетаемого под днище судна для отделения его от воды 

(СВП - суда на воздушной подушке); 

– путем подъема корпуса над поверхностью воды за счет эффекта резкого 

повышения подъемной силы корпуса-крыла и улучшения его аэродинамических  качеств 

при движении вблизи опорной поверхности (экранопланы) [2]. 

 СПК присущи все недостатки глиссирующих кораблей, поэтому их военное 

использование ограничено в той же степени. СВП также обладают рядом недостатков, 

затрудняющих их военное использование. Так, большое волнение моря, крутые склоны 

берегов и пересеченная местность остаются для СВП непреодолимыми. Предельная 

высота волн, над которыми могут двигаться существующие СВП, не превышает 1,8 метра. 

Поднимаемые вентиляторами облака водяной, снеговой или грунтовой пыли демаскируют 

корабль и усложняют управление им.  

Наибольшей ценностью в военном смысле обладают экранопланы – аппараты, 

предназначенные для полета вблизи опорной (в основном водной) поверхности. 

Принципиальное различие между двумя принципами движения СВП и экранопланов состоит 

в том, что поддерживающая экраноплан "воздушная подушка" создается не вентилятором, а 

скоростным напором воздуха, набегающего на аппарат. В результате повышается подъемная 

сила крыла и его аэродинамическое качество при движении у водной поверхности, так 

называемый "эффект экрана". Это дает экраноплану определенные преимущества: 

– возрастание скорости движения (до 550 км/час) при сравнительно небольших 

затратах мощности;  

– высокая мореходность и способность менять высоту полета в зависимости от 

обстановки;  

– способность двигаться не только над водной поверхностью, но и над снегом, льдом и 

отмелями, преодолевать препятствия высотой в несколько метров; 

– большая, чем у обычных самолетов, экономичность и дальность полета; 

– высокая скрытность, не свойственная обычным надводным кораблям. У 

экраноплана нет гидроакустического поля, поскольку он не имеет контакта с водной 

поверхностью [2].  

Следует отметить, что близость экранирующей поверхности оказывает существенное 

нелинейное влияние на аэродинамические характеристики экранопланов, определение 

которых является нетривиальной проблемой [1-9]. 

 

Анализ последних достижений и публикаций. Несмотря на прогресс в области 

теоретической аэродинамики определение аэродинамических характеристик (АДХ) 

летательных аппаратов (в том числе, экранопланов) по испытаниям его моделей в 

аэродинамических трубах (АДТ) остается основным и самым надежным средством при 
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разработке новых аэродинамических компоновок и совершенствовании уже 

существующих [1]. 

Результаты испытаний в АДТ моделей, предназначенных для исследовательских 

целей, используются для сравнительного анализа АДХ различных компоновок и их 

элементов. Для расчета летно-технических и маневренных характеристик ЛА результаты 

испытаний в АДТ их геометрически подобных моделей приводятся к натурным условиям 

путем введения поправок. Величины поправок, их точность и методы определения зависят 

и от характеристик АДТ, и от особенностей компоновки ЛА. В конечном итоге 

сопоставление АДХ, полученных в результате испытаний моделей в АДТ, приводит к 

установлению АДХ ЛА, которые в сочетании с характеристиками двигателя принимаются 

за основу всех последующих анализов и расчетов [1]. Однако эксплуатация АДТ требует 

больших энергетических мощностей, высокой квалификации исследователя, сохранения 

существующих и разработки новых методик проведения модельного эксперимента.  

Работоспособная лабораторная база кафедры аэродинамики и динамики полета 

Харьковского университета Воздушных Сил состоит из дозвуковой АДТ малых скоростей 

Т-1. Аэродинамическая труба малых дозвуковых скоростей Т-1 – замкнутого типа с 

открытой рабочей частью имеет сечение в виде восьмигранника, снабжена 

трехкомпонентными весами ЗКТ-1. Основные технические данные Т-1 представлены в 

работе [8] и сведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Основные технические данные трубы малых дозвуковых скоростей Т-1 

Скорость потока в рабочей части: 

максимальная 50 м/с 

минимальная 1,5 м/с 

Число Рейнольдса на 1 м до 3106 

Полное давление атмосферное 

Скоростной напор до 2,05 кПа 

Температура торможения среды 

Диапазон углов атаки  -15° … 25° 

Размеры рабочей части:  

Ширина 1,0 м 

Высота 0,7 м 

Длина 1,3 м 

Степень поджатия сопла 5 

Диаметр вентилятора 1,5 м 

Относительный диаметр втулки вентилятора 0,5 

Число оборотов вентилятора /максимальное/ 1000 об/мин 

Мощность приводного электромотора 30 кВт 

Аэродинамическое качество трубы /с решетками/ 2,7 

 

В работе [7] представлена экспериментальная методика определения 

аэродинамических характеристик летательных аппаратов, в том числе, экранопланов, с 

учетом экранного эффекта в АДТ Т-1. В качестве объекта экспериментального 

аэродинамического исследования выбрана модель экраноплана типа «Орленок», 

экранирующая поверхность представляла собой гладкий экран, выполненный из дерева. В 

результате обработки опытных данных для модели экраноплана получены зависимости 

коэффициентов подъемной силы от угла атаки. Анализ полученных зависимостей позволил 

сделать следующие выводы: 
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– наличие экранирующей поверхности существенно влияет на величину коэффициента 

подъемной силы и производной коэффициента подъемной силы по углу атаки  самолета; 

– АДТ Т-1 обеспечивает проведение экспериментальных исследований 

аэродинамических характеристик сложных компоновок экранопланов только вблизи 

плоской экранирующей поверхности. 

Для АДТ-1 в текущем году разработана специализированная методика проведения 

весового и дренажного эксперимента с моделью мотогондолы турбореактивного 

двухконтурного двигателя в аэродинамической трубе вблизи плоской экранирующей 
поверхности. Для проведения эксперимента в АДТ Т-1 из стеклопластика была изготовлена 

дренированная модель мотогондолы ТРДД на пилоне, фотография модели в рабочей части 

АДТ Т-1 представлена на рис. 1. Полученные экспериментальные данные позволили 

оценить предельные возможности исследуемого метода нейтрализации тяги для 

уменьшения длины пробега самолета.  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Фотография внешнего вида рабочей части АДТ Т-1 с моделью ТРДД вблизи 

плоского экрана 

 

В весовом эксперименте также установлено, что наличие экранирующей 

поверхности (приближение мотогондолы двигателя к ВПП) увеличивает лобовое 

сопротивление модели мотогондолы приблизительно на 14%. В дренажном эксперименте 

установлено, что это увеличение лобового сопротивления обусловлено существенным 

перераспределением давления по поверхности модели мотогондолы. Обработанные 

результаты дренажного эксперимента с моделью мотогондолы с закрытым входом на 

максимальной скорости при наличии и отсутствии подстилающей поверхности 

представлены на рис. 2-5. 
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Рис. 2. Распределение коэффициента давления по нижней поверхности модели 

мотогондолы, модель с полностью закрытым входом, влияние подстилающей поверхности 

отсутствует 

 

Рис. 3. Распределение коэффициента давления по нижней поверхности модели 

мотогондолы, модель с полностью закрытым входом, модель у поверхности экрана 
  

На рис. 4 представлены пересчитанные по методике, представленной в работе [5], на 

натурные размеры и числа Рейнольдса, соответствующие натурной мотогондоле, значения 

прироста лобового сопротивления мотогондолы ТРДД при полном закрытии входа в 

двигатель, при наличии и отсутствии ВПП для типового случая посадки самолета с 

посадочной скоростью 220 км/ч.  
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Рис. 4. Величины прироста лобового сопротивления мотогондолы ТРДД при полном 

закрытии входа в  двигатель 

 

Для проведения модельных исследований объектов, движущихся вблизи экрана 

(экранопланы, суда на воздушной подушке, автомобили, тепловозы) в Национальном 

аэрокосмическом университете имени Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный 

институт» используются аэродинамические трубы Т-3, Т-4. Основные технические данные 

Т-3, Т-4 представлены в [4] и сведены в табл. 2, 3. 

Таблица 2 

Основные технические данные трубы малых дозвуковых скоростей Т-3 

Скорость потока в рабочей части: 

максимальная 44,0 м/с 

минимальная 0,5 м/с 

Число Рейнольдса на 1 м до 2,8106 

Полное давление атмосферное 

Скоростной напор до 2,0 кПа 

Температура торможения среды 

Диапазон углов атаки  -30° … 50° 

Размеры рабочей части:  

сечение сопла (круг) 1,5 м 

Длина 2,0 м 

Мощность приводного электромотора 95,7 кВт 

 

Аэродинамическая труба ТАД-2 Национального авиационного университета 

представляет собой прямоточную атмосферную аэродинамическую трубу малых скоростей 

с расположенной в камере Эйфеля рабочей частью восьмиугольного сечения с размерами 

4x2,5x5,5 м (ширина x высота x длина) и площадью сечения 9.0 м2. Рабочая часть имеет 

щелевые стенки со степенью перфорации  около 15%, что обеспечивает минимальную 

интерференцию трубы и объекту исследований.  
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Таблица 3 

Основные технические данные трубы малых дозвуковых скоростей Т-4 

Скорость потока в рабочей части: 

максимальная 55,0 м/с 

минимальная 1,0 м/с 

Число Рейнольдса на 1 м до 3,5106 

Полное давление атмосферное 

Скоростной напор до 2,1 кПа 

Температура торможения среды 

Диапазон углов атаки  -20° … 40° 

Диапазон углов скольжения  -10° … 90° 

Размеры рабочей части:  

сечение сопла (круг) 1,5 м 

Длина 2,05 м 

Мощность приводного электромотора 255 кВт 

 

Конструктивно АДТ выполнена из стальных листов с подкрепляющими элементами. 

Привод состоит из 12 осевых вентиляторов, которые установлены в камере внезапного 

расширения с отдельными двигателями мощностью по 55 кВт каждый, что обеспечивает 

скорость воздушного потока до 42 м/с (скоростной напор до 1100 Па). В данное время 

ведутся проектные работы, направленные на повышение скорости потока [10]. 

Хотя прямолинейное движение (воздуха или исследуемой модели) при проведении 

аэродинамического эксперимента в АДТ или на ракетной тележке имеет несомненное 

преимущество по сравнению с криволинейным движением, оно требует для реализации 

опыта высоких эксплуатационных затрат. Так, штатное проведение эксперимента в АДТ Т-

1 требует наличие четырех экспериментаторов, тщательнейшей подготовки и строгого 

соблюдения методики проведения весового эксперимента, при этом расходуется огромное 

количество электроэнергии. Поэтому в методике аэродинамического эксперимента 

ограниченно применяется и криволинейное, главным образом круговое движение модели. 

Одним из основных прибором, на котором осуществляются такого рода опыты, следует 

считать ротативную установку [6, 9]. 

Целью статьи является обоснование возможности создания ротативной установки 

для определения основных аэродинамических характеристик экранопланов, разработка 

методики проведения модельного эксперимента на ротативной установке.  

Изложение основного материала. Ротативная установка представляет собой 

вращающийся брус, на конце которого укрепляется исследуемая модель (рис. 5). Брус и 

модель уравновешиваются противовесом, постоянство скорости движения обеспечивается 

равномерностью вращения бруса, приводимого во вращение от специального мотора. 

Ввиду равномерности движения, а следовательно, и постоянства скорости движения 

исследуемого объекта ротативная установка может применятся для тарировки приборов, 

измеряющих скорость течения воздуха, при эталонных измерениях на небольших 

скоростях [6].  

Ротативная установка, при всей ее простоте и экономичности, разумеется, не лишена 

недостатков. Так, из-за криволинейности траекторий отдельных частей исследуемой 

модели частицы воздуха, находящиеся  с ней в непосредственном соприкосновении, 

подвергаются влиянию центробежной силы. Эта сила вызывает смещение центра давления 

модели в сторону действия центробежной силы и, кроме того, изменяет величину 

аэродинамической силы из-за проскакивания потока под действием центробежной силы – 

лобовое сопротивление, в частности, возрастает [6]. 
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Рис.5. Схема ротативной установки 

(1 – противовес; 2 – исследуемая модель; 3 – мотор) 

 

Существенное осложнение возникает также вследствие появления спутной струи, то 

есть, дополнительного потока воздуха, увлеченного как самой моделью, так и брусом 

установка. Этот поток приобретает установившийся характер, равномерно завихренный, 

причем скорость его при значительных скоростях вращения может достигнуть большой 

величины [6].  

Недостатки ротативной установки сказываются тем сильнее, чем меньше размеры 

установки и чем выше скорость ее вращения. Для минимизации этих недостатков 

приходится использовать метод поправок, то есть, вносить поправки после измерения 

скорости спутной струи. Кроме того, для высоких окружных скоростей, а скорости 

известных ротативных установок доходили до 100 м/с при диаметре 3,5 м, используются 

специальные экраны, через прорези в которых проходит брус. 

Анализ достоинств и недостатков АДТ и ротативных установок позволяет сделать 

вывод о рациональности использования ротативной установки для определения 

аэродинамических характеристик экранопланов, других летательных аппаратов вблизи 

экранирующей поверхности (например на взлете и посадке боевых самолетов). При этом 

схема ротативной установки несколько изменяется (рис. 6), а роль экрана для уменьшения 

влияния спутной струи выполняет собственно экранирующая поверхность, что является 

существенным преимуществом.  

 

 
 

Рис. 6. Схема ротативной установки для моделей экранопланов 

(1 – противовес; 2 – исследуемая модель; 3 – мотор) 

 

Как известно, наличие волнового экрана оказывает существенное нелинейное влияние 

на аэродинамические характеристики экранопланов. Степень этого влияния оценивается 

при помощи числа Струхаля, характеризующего движение крыла относительно 

подвижного волнового экрана [3]:  
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где 
b

b2
P




  - число Струхаля, характеризующее движение крыла относительно 

неподвижного экрана, b - хорда крыла, b - длина волны, ov - скорость крыла, c - скорость 

волны. 

При числах Струхаля, отличных от нуля, наибольшую сложность представляет 

обеспечение устойчивости экраноплана в продольном канале и по высоте. Так, экраноплан 

"Орленок" был оснащен системой стабилизации по высоте полета и углу тангажа "Смена-

4", полеты без которой осложнены из-за потери устойчивости. Для исследования 

устойчивости экраноплана предлагается использовать следующую схему ротативной 

установки (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Схема ротативной установки для моделей экранопланов на волновым экраном 

(1 – струна; 2 – исследуемая модель; 3 – мотор) 

 

В этой схеме модель закрепляется на струне и движется параллельно экранирующей 

поверхности под действием центробежной силы. Поверхность экрана может быть 

волновой, при этом из влажного песка могут быть сформированы волны заданной формы, 

соответствующие заданному числу Струхаля. Следует отметить, что использование 

подвижного волнового экрана в АДТ проблематично, особенно при проведении 

параметричных исследований. Простота реализации волнового экрана в ротативной 

установке является ее самым существенным преимуществом. 

Выводы. Таким образом, в статье проведен анализ некоторых экспериментальных 

методов определения аэродинамических характеристик экранопланов. Показано, что 

определение аэродинамических характеристик экранопланов в аэродинамических трубах 

требует больших энергетических мощностей, высокой квалификации исследователя, при 

этом методики проведения модельного эксперимента с экранирующими поверхностями 

имеют ряд ограничений. Снижение затрат на модельный эксперимент могут быть 

достигнуты использованием ротативной установки, при этом простота реализации 

волнового экрана в ротативной установке является существенным преимуществом перед 

модельным экспериментом в аэродинамической трубе. 

В дальнейшей работе предполагается обоснование основных технических 

характеристик ротативной установки, разработка методики проведения эксперимента. 
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Українець Є.О., Ткаченко В.В., Гуменніков Р.В., Чабан В.І. 

РОТАТИВНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМИЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЕКРАНОПЛАНІВ 

Обґрунтовані варіанти ротативної установки для визначення аеродинамічних 

характеристик екранопланів. Показано, що визначення аеродинамічних характеристик 

екранопланів в аеродинамічних трубах вимагає великих енергетичних потужностей, 

високої кваліфікації дослідника, при цьому методики проведення модельного експерименту 

з поверхнями екрану мають обмеження. Зроблено висновок, що зниження витрат на 

модельний експеримент, врахування хвильового екрану можуть бути досягнуті 

використанням ротативної установки.  

Ключові слова: ротативна установка, аеродинамічна труба, аеродинамічні 

характеристики, модельний експеримент, поверхня екрану. 
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ROTATIVE INSTALLATION FOR DELIVERY OF AERODYNAMIC 

CHARACTERISTICS OF ECRANOPLANS 

The variants of the rotational installation for studying the basic aerodynamic characteristics 

of ekranoplans are substantiated. It is shown that the determination of the aerodynamic 

characteristics of ekranoplanes in wind tunnels requires large power capacities, high qualification 

of the researcher, while the methods for carrying out the model experiment with screening surfaces 

have a number of limitations. It is concluded that a reduction in the cost of a model experiment, 

the inclusion of a wave screen can be achieved using a rotational installation. 

Keywords: rotational installation, aerodinamic pipe, aerodinamic characteristics, model 

experiment, surfaced screen. 
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ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРИЛ З КІНЦЕВИМИ 

АЕРОДИНАМІЧНИМИ ПОВЕРХНЯМИ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНИХ 

БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ КОРАБЕЛЬНОГО БАЗУВАННЯ 

 

 

Процес створення літального апарату корабельного базування вимагає часу та витрат. 

Тому доцільно розглянути можливість застосування існуючих безпілотних авіаційних 

комплексів для потреб Військово-морських Сил України. Враховуючи особливості 

застосування безпілотних літальних апаратів в умовах корабельного застосування 

розглядається можливість удосконалення існуючих комплексів з метою підвищення 

дальності та тривалості польоту, покращення стійкості та зменшення злітно-

посадочних швидкостей встановленням кінцевих аеродинамічних поверхонь крила. 

Ключові слова: кінцеві аеродинамічні поверхні, аеродинамічні характеристики, 

безпілотні літальні апарати корабельного базування.  

 

Постановка проблеми. Успішність застосування безпілотних літальних апаратів 

(БПЛА) на сучасних театрах бойових дій зумовило стрімке розширення спектру 

застосування БПЛА. Так поряд із застосуванням у наземних військах можливо застосування 

БПЛА у Військово-морських Силах (ВМС) України. Але процес створення нового зразка 

комплексу з БПЛА для кораблів ВМС вимагає певного часу і матеріальних витрат. Тому у 

короткочасній перспективі для потреб ВМС, особливо при зростанні військової напруги в 

акваторії Азовського та Чорного морів, доцільно розглянути можливість застосування 

існуючих зразків малорозмірних БПЛА, які не потребують наявності злітної смуги. До 

особливостей умов застосування безпілотних авіаційних комплексів корабельного 

базування необхідно віднести важкі умови зльоту та посадки (хитання корабля, 

обмеженість злітно-посадочної площадки, можливість потрапляння у воду) та експлуатації 

(велика вологість), збільшена дальність і тривалість польоту БПЛА (необхідність більшого 

запасу ходу у порівнянні з комплексами для наземних сил в наслідок складності навігації). 

Складні умови зльоту та посадки потребують зменшення швидкостей зльоту і посадки, 

покращеної сталості літального апарату. Покращення дальності та тривалості польоту, 

зменшення швидкостей зльоту і посадки можливо за рахунок покращення несучих 

властивостей крила. Одним із шляхів покращення несучих властивостей крила, є 

встановлення кінцевих аеродинамічних поверхонь (КАП) на крилі. Це також дасть змогу 

покращити характеристики сталості літального апарату, що є наслідком встановлення КАП 

крила, як додаткових вертикальних поверхонь. 

Підходи для вибору типу КАП, розробки форм і типів КАП можуть бути різними: 

теоретичними, експериментальними, емпіричними, теоретико-експериментальними та 

інші. Вирішення зазначеної задачі можливо шляхом фізичного і чисельного моделювання 

та отримало широке застосування [4]. Числовий експеримент дозволяє досліджувати 

загальну структуру течії і певні особливості течії в межах визначених моделей газу при 

зміні параметрів об'єкту дослідження. В цьому випадку числовий експеримент має перевагу 

перед фізичним експериментом і льотними випробуваннями в економічності, особливо при 

дослідженні великої кількості варіантів і зміні різноманітних параметрів, характеристик і 

умов. При цьому періодично повинні проводитись порівняння результатів чисельних 

експериментів з даними коректно поставленого фізичного експерименту. У разі 
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незадовільного узгодження результатів виконується детальне дослідження розходжень, що 

виникли. 

Основними особливостями експериментальних досліджень в аеродинамічних трубах 

(АДТ) є великі матеріальні витрати і час, що затрачується на підготовку, постановку і 

проведення експерименту. Ці витрати необхідні тому, що лише експериментально можливо 

отримати дані про загальну структуру течії навколо ЛА різних складних форм та значення 

аеродинамічних характеристик (АДХ) в усьому діапазоні швидкостей і при любому 

положенні ЛА по відношенню до вектора швидкості набігаючого потоку. Таким чином 

експеримент є необхідною складовою перевірки адекватності математичних моделей і 

теоретичних розрахунків та дає остаточні оцінки аеродинамічних характеристик. Тому при 

розрахунку АДХ крил з КАП застосовується методика, що поєднує теоретичні та 

експериментальні методи аеродинаміки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея встановлення КАП на крилі для 

збільшення ефективного подовження крила і зниження індуктивного опору для покращення 

аеродинамічної якості літальних апаратів, в тому числі безпілотних, не є новою. Перші КАП 

застосовували майже одночасно з появою перших ЛА. На сьогодні ідея використання 

зазначених поверхонь отримала широке розповсюдження в світі, і як наслідок, різні 

варіанти їх реалізації [2, 4, 10]. Але більшість робіт присвячена розрахунку АДХ крил з 

КАП для важких, великогабаритних, транспортних ЛА, де ефект від застосування КАП 

найбільш відчутний. Наприклад в роботах [6, 8, 9, 11] проводяться дослідження з 

урахуванням великих чисел Рейнольдса та не дають чіткого розуміння можливості 

застосування на малогабаритних ЛА, політ яких характеризується значно меншими 

числами Рейнольдса. На даний час значно розширилась сфера і кількість застосування 

малогабаритних БПЛА, що стимулює активізацію робіт в напрямку покращення 

аеродинамічних характеристик даних ЛА. Але і в роботах [11, 12] не досліджено 
можливість застосування спіроідних КАП для малогабаритних БПЛА з можливістю 

корабельного базування.  

Метою даної роботи є дослідження можливості застосування спіроідних КАП на крилі 

характерному для малогабаритних та малошвидкісних БПЛА корабельного базування з 

підвищеною дальністю та тривалістю польоту. 

Основні матеріали досліджень. В основі методики визначення АДХ крил з кінцевими 

аеродинамічними поверхнями для малогабаритних та малошвидкісних безпілотних 

літальних апаратів (БПЛА) є ділення виникаючих сил на їх складові, в залежності від 

природи їх виникнення. Так нормальні сили, обумовлені розподілом тиску по поверхні, 

добре розраховуються вирішенням задач обтікання нев'язким нестисливим середовищем. 

Одним із відомих і добре перевірених на практиці методів вирішення зазначених вище 

задач є модифікований метод дискретних вихорів (МДВ)[1]. Застосування МДВ для 

розрахунку АДХ крил для малогабаритних малошвидкісних БПЛА є доцільним, оскільки 

при низьких швидкостях польоту вплив стисливості не є суттєвим. До того ж МДВ не 

потребує значних потужностей обчислювальної техніки та демонструє добру збіжність 

отриманих результатів з відомими достовірними даними. Це дозволить розрахувати 

підйомну силу та індуктивний опір обумовлений нею.  

Іншою задачею є визначення профільного опору. Як відомо, профільний опір 

обумовлений дотичними силами (силами тертя) та нормальними (розподілом тиску по 

поверхні профілю) можна вважати постійним при незначних змінах кута атаки. Внаслідок 

складності розрахунку профільного опору, особливо при малих значеннях числа 

Рейнольдса, якими характеризується політ малорозмірних БПЛА, пропонується визначати 

профільний опір експериментально при випробуваннях в аеродинамічній трубі. Доволі 

точним і простим є визначення сили опору методом імпульсів[3]. Також для отримання 

можливості оцінити значення аеродинамічних характеристик крил з КАП при різних 

значеннях числа Рейнольдса враховується методика викладена в [5]. Суть полягає в тому, 
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що профільний опір крила суттєво залежить від положення зони (точки) переходу 

ламінарної течії в турбулентну на поверхні крила. Положення даної зони суттєво залежить 

від числа Рейнольдса, яким характеризується умови польоту. Застосування даної методики 

дозволить уточнити значення аеродинамічних характеристик крил з КАП при різних 

умовах застосування. 

Визначивши і розрахувавши вихідні дані для отримання АДХ крил з КАП необхідно 

провести випробування відповідних моделей в аеродинамічних трубах, а за можливості і 

льотні випробування для верифікації отриманих результатів і перевірки адекватності 

розрахункових схем. 

Для перевірки обраної методики було обрано модель крила прямокутної форми в плані з 

профілем NACA 23012. Результати порівняння розрахункових, експериментальних та 

відомих даних наведено на рис. 1 – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Порівняння розрахункових та відомих залежностей сили опору (зліва) та підйомної 

сили (справа) від кута атаки для крила без КАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Порівняння розрахункових та відомих поляр (зліва) та залежності аеродинамічної 

якості від кута атаки (справа) для крила без КАП 

 

Як видно із представлених залежностей, вказана методика дає задовільне співпадіння 

отриманих розрахунковим та експериментальним методами результатів з вже відомими 

даними. Це дає змогу застосувати дану методику і в подальших розрахунках крил з КАП 

для БПЛА. Також слід звернути увагу на те, що методика дає дещо гірші значення 

аеродинамічної якості з метою гарантування необхідних льотно-технічних характеристик. 

Розрахункова схема крила з спіроідною КАП представлена на рис. 3. 
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а) вид спереду                                                         б) ізометричний вид 

 

Рис. 3. Розрахункова схема та положення пелени крила з КАП 

 

Порівняння результатів розрахунку для крила з КАП і крила без КАП  наведено на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Порівняння характеристик крила без КАП і крила з КАП 

 

Аналіз представлених залежностей дозволяє зробити висновок, що спіроідні КАП на 

певних режимах польоту покращують несучі властивості крила при незмінних значеннях 

коефіцієнту лобового опору. Це досягається змінами в структурі течії навколо крила, 

особливо в районі кінцевих частин, що вносить встановлення КАП.  

Висновки. Проведенні дослідження вказують на можливість застосування спіроідних 

КАП крила для підвищення дальності і тривалості польоту, зменшення швидкостей зльоту 

і посадки, покращення сталості безпілотних авіаційних комплексів корабельного 

базування. В подальшому планується широкомасштабні параметричні дослідження впливу 

геометричних параметрів КАП на аеродинамічні характеристики системи крило – КАП для 

малогабаритних БПЛА  з продувкою вибраних систем в аеродинамічних трубах.  
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Глущенко П.А., Демьяненко С.К., Якусевич Ю.Г., Байрамова Е.В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРЫЛЬЕВ С 

КОНЦЕВЫМИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ДЛЯ 

МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

КОРАБЕЛЬНОГО БАЗИРОВАНИЯ 

Процесс создания летательного аппарата корабельного базирования требует времени 

и затрат. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность применения существующих 

беспилотных авиационных комплексов для нужд Военно-морских Сил Украины. Учитывая 

особенности применения беспилотных летательных аппаратов в условиях корабельного 

базирования рассматривается возможность усовершенствования существующих 

комплексов с целью повышения дальности и продолжительности полета, улучшение 

устойчивости и уменьшение взлетно-посадочных скоростей установкой концевых 

аэродинамических поверхностей крыла. 

Ключевые слова: концевые аэродинамические поверхности, аэродинамические 

характеристики, беспилотные летательные аппараты корабельного базирования. 
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DEFENITION OF THE AIRDYNAMICS CHARACTERISTICS OF WING WITH 

WINGTIP DEVICES FOR SMALL SIZE SHIP-BASED UNMANNED AIECRAFT 

VICHICLE 

The process of creating a ship-based aircraft requires time and cost. Therefore, it is advisable 

to consider the possibility of using existing unmanned aerial systems for the needs of the Naval 

Forces of Ukraine. Taking into account the specifics of the use of unmanned aerial vehicles in 

ship-based conditions, the possibility of improving existing complexes with the purpose of 

increasing the range and duration of the flight, improving stability and reducing the take-off and 

landing speeds by installing the wingtip devices of the wing are considered. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕДУ 

НАТУРАЛЬНОГО НОРМОВАНИХ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ  

 

 

Проведено порівняння нормованих стандартом ДСТУ 4497:2005 фізико-хімічних 

норм якості меду з відповідними показниками чинними у світі. Показано, що за усіма ними 

мед українського виробництва переважає закордонні аналоги і може бути безперешкодно 

експортованим за кордон. Для спрощення дій з оформлення сертифікатів якості 

експортних партій продукту, у чинну версію національного стандарту запропоновано 

внести зміни у частинах визначення діастазного числа та масових часток сахарів у 

розрахунку на повну масу продукту, а не на її безводну частину. 

Ключові слова: мед, стандарт, показник якості. гармонізація, масова частка, 

редукуючі сахари, сахароза, діастазне число. 

 

На сучасному етапі розвитку світової економіки склалася ситуація, за якою якість 

меду натурального у різних регіонах світу оцінюється за різними нормами. Так, у більшості 

країн, зокрема у США як найбільшому імпортері меду з України, до уваги приймаються 

критерії якості, визначені Комісією "Кодекс Аліментаріус ще у 1981 р. стандартом [1], 

більшість нормалізованих критеріїв якості якого покладені у основу вимог Європейської 

директиви по меду 2001/110/ЕС [2] та стандарту ГОСТ Р 54644-2011 Російській Федерації 

[3]. Україна ж оцінювання якості меду проводить за відмінними нормами визначеними 

національним стандартом ДСТУ 4497:2005 [4]. На цій підставі, та з огляду на те, що 

останніми роками галузь вироблення меду в Україні усе більше набуває експортної 

направленості, якість виробленого тут меду не повинна бути гіршою, ніж та, що нормована 

чинними у світі регуляторними та нормативними документами, нами було проведене 

порівняння встановлених у нашій країні фізико-хімічні показників якості меду вищого 

сорту з тими, що використовуються за кордоном при його оцінюванні перед надходженням 

на споживчий ринок (табл. 1). 

З наведених даних на перший погляд слідує, що встановлені національним стандартом 

вимоги до продукту є значно більш жорсткими порівняно із відповідними показниками 

якості меду за нормами діючих за кордоном документів, а єдиною властивістю, модуль 

величини якої за нормами ДСТУ 4497:2005 є більш високим, ніж у названих вище 

документах, є діастазне число, яким характеризується кількість присутнього у меді 

ферменту діастази (амілази). Але цей фермент сприяє активізації проходження обмінних 

процесів у організмі і чим більшим він є, тим вищою є біологічна активність меду як 

лікарського продукту [5]. Тому норми якості вітчизняного меду за цим, як і за усіма іншими 

зазначеними у таблиці 1 показниками, слід визнати більш жорсткими порівняно із 

закордонними аналогами. 

Однак, розгляд нормованої параметру "Масова частка редукуючих сахарів", яким 

характеризується харчова і біологічна цінність продукту, викликає сумнів у коректності 
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порядку його визначення, зокрема з причин надто великої різниці у нормованій в Україні 

величини цієї властивості та однойменних показників за кордоном: відповідно, 80 % в 

Україні, 65 % у Російській Федерації, 60 % за стандартом Комісії "Кодекс Аліментаріус" і 

60 % у межах Європейської Економічної Зони. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика фізико-хімічних показників якості меду 

за нормами ДСТУ 4497:2005, ГОСТ Р 54644-2011, Європейської директиви 2001/110/ЕС та 

стандарту Комісії "Кодекс Аліментаріус Codex Stan 12-1981 
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1 2 3 4 5 

Масова частка 

води, % 

≤ 18,5 ≤ 20 ≤ 20 

Вересковий 

мед ≤ 23 

≤ 20 

≤ 23 

Масова частка 

редукуючих 

сахарів, % 

≥ 80,0 ≥ 65 ≥ 60  ≥ 60 

Масова частка 

сахарози, % 

≤ 3,5 Для квіткового меду ≤ 5 

Меду з акації білої ≤ 10 

Падевого та змішаного 

меду ≤ 15 

≤ 5 

Мед з 

лаванди 

≤ 15 

Мед з акації 

білої, 

люцерни, 

евкаліпту, 

цитрусових 

та інших 

екзотичних 

квітів ≤ 10 

≤ 5 

Вільна 

кислотність, 

моль/дм3 

≤ 

4,0 

≤ 4,0 ≤ 5,0 ≤ 4,0 

Пекарський 

мед ≤ 0.8 
  

Діастазне число, 

од Готе 

≥ 15 Для усіх видів меду ≥ 

8 

Меду з білої акації при 

вмісті ГМФ не більше 

15 мг/кг ≥5 

≥ 8 ≥ 8 

Масова частка 

гідроксиметилфу

рфуролу, мг/кг 

≤ 10 ≤ 25 ≤ 40 

Суміш, 

отримана 

з країн і 

районів з 

тропічним

и 

температу

рами ≤ 80 

≤ 40 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 

Електропровідніс

ть, мС/см 

0,2—1,0 1) для усіх видів меду 

та сумішей з ними 

крім вказаних у 

переліках 2) та 3) та 

сумішей з ними ≤ 0,8; 

2) для падевого, 

каштанового та 

сумішей з ними, крім 

вказаних у переліку 

3) ≤ 0,8; 

3) виключення: 

липовий, вересків, 

евкаліптовий мед . 

≤ 0,8 

Медова 

падь і 

каштанови

й мед та 

суміш цих 

видів меду 

≥0.8 (за 

винятком 

меду з 

вересу, 

евкаліпту, 

липи та 

чайного 

дерева) 

≤ 0,8 

* Примітка: модулі величин фізико-хімічних показників "Масова частка 

редукуючи сахарів", "Масова частка сахарози" та "Діастазне число" визначаються у 

розрахунку на безводну частину меду 

 

Тому одною з проблем, що стає очевидною при ретельному розгляді нормованих 

стандартом ДСТУ 4497:2005 фізико-хімічних показників якості меду, є необхідність 

вдосконалення наведених у таблиці 2 стандарту ДСТУ 4497:2005 "Мед натуральний. 

Технічні умови" норм вмісту вуглеводів у меді (наприклад, для меду вищого сорту 

встановлені норми у 80 % для редукуючих сахарів та для сахарози – 3,5 % у сухій речовині 

при нормованій одночасно з ними масової частки води у 18,5 % максимум). Оскільки 

присутність сторонніх домішок у продукті стандартом ДСТУ 4497:2005 у меді не 

допускається, з високим ступенем достовірності основну масу меду складають вода та 

сахари, сума модулів величин яких за нормами повинна бути близькою до 100 %. Але ж їх 

елементарне сумування дає 102 % навіть при мінімальному вмісті у продукті 

відновлювальних сахарів (головним чином глюкози і фруктози) та сахарози. 

Проведені ж Інститутом бджільництва ім. П.І. Прокоповича дослідження якості 91 

зразка меду акації, гречки, липи та різнотрав’я, отриманого безпосередньо від виробників 

Західних регіонів України (Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, 

Тернопільської, Хмельницької, Рівненської та Чернівецької областей) меду показали [6] ще 

більш разючу відмінність (табл. 2). 

Таким чином, при тому, що усі наведені у таблиці 2 показники якості формально 

відповідали нормам національного стандарту, сума масових часток води і сахарів у меді 

становила за зведеними даними 115,2 %, що виходить за межі похибки визначення за 

методиками стандарту [4] ( 10 % для кожної з них). Такі цифри у випадку внесення у 

сертифікат якості викличуть сумнів у коректності наведених даних і доброчесності 

вітчизняних постачальників, оскільки призначений для експорту мед формально повинен 

аналізуватися за нормами національного стандарту. Проведення ж аналізів якості меду та 

оформлення супровідних документів за нормами, наприклад, стандарту Комісії "Кодекс 

Аліментаріус", вітчизняними лабораторіями за тими ж формальними ознаками здійсненим 

бути не може скільки методологія аналізу меду за показниками жодного із чинних за 

кордоном нормативних і регуляторних документів на мед в Україні не гармонізована. Тому 

аналіз меду та видачу сертифікатів якості за прийнятими у галузі стандартизації 

принципами має виконувати лише  спеціалізована лабораторія, притому акредитована за 
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кордоном за нормами стандарту ISO/ІЕС 17025:2017 [7], що викличе не тільки додаткові 

витрати постачальника, але й суттєво подовжить терміни виконання контрактних 

зобов’язань. 

Таблиця 2 

Фізико-хімічні показники якості меду виробленого у Західних регіонах України* 

Масові частки, % Діастазне 

число, од. 

Готе 
Води Редукуючих сахарів Сахарози 

Мед з акації (середнє з 13 проб) 

17,8 90,3 2,52 10,5 ± 1,26 

Мед з гречки (середнє з 24 проб) 

18,9 95,8 3,03 44,4 ± 2,0 

Мед з липи (середнє з 28 проб) 

18,0  93,8 3,26 26,6 ± 1,1  

Мед з різнотрав’я (середнє з 26 проб) 

17,7  94,5 3,16 20,8 ± 1,2 

Зведені дані (середнє з 91 проб) 

18,1 94,0 3,05 27,2 ± 1,4 

* Примітка: Показники діастазного числа та масових часток редукуючих сахарів та 

сахарози згідно із стандартом ДСТУ 4497:2005 наведені у розрахунку на 

суху речовину 

 

Враховуючи цю обставину, а також те, що Україна чітко визначила за пріоритет 

гармонізацію своєї нормативної бази з європейською [8], у таблицю 2 стандарту на мед 

ДСТУ 4497:2005 "Фізико-хімічні показники" мають бути внесені корективи стосовно 

введення у чинну редакцію стандарту атестованих методик аналізу аналогічних тим що 

використовуються у стандарті на мед Комісії "Кодекс Аліментаріус", тобто проведення 

гармонізації порядку проведення визначення фізико-хімічних показників якості меду з тим, 

що закладений у документи провідних країн світу: фактичні величини діастазного числа та 

масових часток редукуючих сахарів та сахарози повинні наводитися в розрахунку на 

загальну масу меду, тим більше, що решту фізико-хімічних показників якості меду за 

стандартом ДСТУ 4497:2005 визначають саме так. При цьому повну гармонізацію норм 

стандарту з тими, що наразі використовуються за кордоном, на даному етапі вважаємо 

недоцільним, оскільки національним стандартом на мед нормовані максимально допустимі 

кількості у ньому домішок забруднювачів пестицидів, лікарських препаратів, важких 

металів), чого нема у міжнародних документах. У такому варіанті таблиця фізико-хімічних 

норм якості меду набуде наступного вигляду (табл. 3). 

Співставлення наведених у таблиці 3 скоригованих з урахуванням реального складу 

продукту фізико-хімічних показників показує, що український мед і далі за усіма нормами 

переважатиме закордонні аналоги (див таблицю 1). На цій підставі можна стверджувати, 

що супроводжуваний оформленим належним чином сертифікатом якості мед вищого сорту 

може безперешкодно експортуватися за кордон, як це визначено, наприклад, у Статті 11 

Розділу 3 Регламенту ЄС від 23.01 2002 р. № 178/2002 про загальні принципи та вимоги 

харчового законодавства [9], як такий, що відповідає визначеним ним вимогам: "Якість 

харчових продуктів та кормів, імпортованих у межі Співдружності з метою розміщення 

на європейському ринку, повинна відповідати вимогам її харчового законодавства". 

Зважаючи ж на те, що норми європейського регламенту є більш жорсткими, ніж ті, що були 

встановлені стандартом комісії "Кодекс Аліментаріус", те ж можна стверджувати і при 

вирішенні питань вивезення меду і у інші країни, де цей стандарт є чинним. 
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Таблиця 3 

Фізико-хімічні показники якості меду за скоригованими нормами 

національного стандарту України ДСТУ 4497:2005 (проект) 

Показник якості Регламентована норма 

Результати пилкового аналізу: наявність 

пилкових зерен 

Наявність пилкових зерен 

Видовий склад пилкових зерен, %, не менше 10,0 

Масова частка води, %, не більше  мед вищого сорту 18,0 

 мед першого сорту 21,0 

Масова частка редукуючих сахарів, %, не менше  мед вищого сорту 65,0 

 мед першого сорту 55,0 

Масова частка сахарози, %, не більше  мед вищого сорту 3,0 

 мед першого сорту 5,0 

Механічні домішки не дозволені 

Кислотність, міліграм-еквівалентів на кілограм, 

не більше 

 мед вищого сорту 40,0 

 мед першого сорту 50,0 

Діастазне число, одиниць Готе, не менше  мед вищого сорту 12,5 

 мед першого сорту 8,0 

Вміст гідроксиметилфурфуролу, мг/кг, не більше  мед вищого сорту 10,0 

 мед першого сорту 25,0 

Електропровідність, мС/см:  мед вищого сорту 0,2-1,0 

 мед першого сорту 0,2-1,5 

 

Висновок. Нормовані величини показників якості українського меду вищого сорту 

перевищують відповідні норми чинних за кордоном нормативних і регуляторних 

документів. При цьому методологія визначення фізико-хімічних показників якості меду в 

Україні не співпадає з тою, що використовується в інших країнах, що формально приводить 

до завищення у супровідних документах величин діастазного числа та масових часток 

сахарів. Для усунення пов’язаних з цим невідповідностей, рекомендовано гармонізувати 

порядок визначення названих параметрів якості меду із тим, що використовується у світі і 

внести відповідні зміни у чинну версію національного стандарту на мед. 
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Баль-Прилипко Л.В.,  Васильковская Т.Ю., Лесницкая О.А. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЁДА 

НАТУРАЛЬНОГО НОРМИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

Проведено сравнение нормированных стандартом ДСТУ 4497:2005 физико-химических 

норм качества меда с соответствующими показателями принятыми в мире. Показано, 

что по всем ним мед украинского производства превосходит заграничные аналоги и 

может беспрепятственно экспортироваться за границу. Для упрощения действий по 

оформлению сертификатов качества экспортных партий продукта, в действующую 

версию национального стандарта предложено внести изменения в части определения 

диастазного числа и массовых долей сахаров из расчета на полную массу продукта, а не 

на ее безводную часть. 

Ключевые слова: мед, стандарт, показатель качества, гармонизация, массовая доля, 

восстанавительные сахара, сахароза, диастазное число. 

  

Bal'-Prilipko L.V.,  Vasylkivska T. Yu., Lesnitskaya O.A. 

HARMONIZATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL INDICES OF HONEY 

QUALITY OF NATURAL NORMALIZED IN UKRAINE AND ABROAD 

There were compared the physico-chemical indices of quality of honey normalized by the 

standard of DSTU 4497:2005 with the same properties accepted in the world and shown that all 

reviewed parameters of the product of Ukrainian fabrication are better of the same ones of foreign 

analogues, what permits to assert that the product of national fabrication may be freely exported 

abroad. To simplify the work in drawing up of certificates of quality of batches of the product to 

be exported, it’s proposed to amend the articles of the national standard on honey related to 

methods of determining of its diastase activity and calculation of fractions of sugars and refer 

them to the overall mass of honey but not to its waterless fraction. 

Keywords: honey, standard, quality index. Harmonization, mass fraction, reductive sugars, 

sucrose, diastase activity. 
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ХОЛОДНЕ ОХМЕЛЕННЯ ПИВА 

 

 

Метою холодного охмеління є розчинення ароматичних компонентів в пиві, відомих як 

ефірні олії, не збільшуючи при цьому гіркоти кінцевого продукту. Технологія сухого 

охмеління дуже нова як у нашій країні так і багатьох інших країн. Завдяки цьому прийому 

ми можемо зберегти нестабільні ароматичні олії: монотерпени - мирцен, дітерпени -

дімірцен, сексвітерпени - β-каріофіллен та багато інших. Пиво, приготоване за такою 

технологією відрізняється насиченим ароматом хмелю, який неможливо досягти в 

традиційній технології пивоваріння. 

Підібрано ароматичний хміль з низьким вмістом α-кислот. Сухе охмеління полягає у 

додаванні хмелю в циліндрично-конічний бродильний апарат (ЦКБА) або кег після 

завершення процесів бродіння. Запропоновано найновітніший і дуже ефективний спосіб. 

Був обраний спосіб сухого охмеління з використанням обладнання для сухого охмеління 

(Hoptower). Принцип його дії полягає в тому, що певне розміщення вхідних отворів дозволяє 

перекачувати пиво для активної циркуляції, i завдяки чому утворюється турбулентний 

потік, та збільшується рівень екстрактивності при скороченому часі контакту. 

Устаткування функціонує за принципом мінімізації попадання кисню в пивний потік i 

зведення до нуля пов’язаних з цим руйнуючих процесів. 

Ключові слова: сусло, пиво, хміль ароматичний, охмелення, ізомеризація, бродіння. 

 

Постановка проблеми. Хміль на рівні з солодом, різноманітними його замінниками, 

водою, дріжджами, є основним видом сировини для виробництва пива. Завдяки вмісту в 

шишках хмелю гірких речовин, ефірної олії та поліфенолів він є незамінною сировиною для 

виробництва пива. Унікальні сполуки хмелю, які не зустрічаються в жодній рослині, 

надають пиву характерного гіркого смаку й аромату, приймають участь в освітленні та 

утворенні піни, а також підвищують біологічну і колоїдну стійкість при зберіганні 

бурштинового напою. Тому можна стверджувати, що хміль є душею пива. 

На сьогоднішній день, як міні-пивоварні, так і потужні пивзаводи України, 

використовують в своїх технологіях різні продукти переробки хмелю. Наразі основними із 

них є: гранули типу 90, гранули збагачені лупуліном типу 45, ізомеризовані гранули, 

екстракти: етанольні, вуглекислотні, ізомеризовані, ізомеризовані альфа-кислоти, ефірна 

олія і емульсії ефірних олій [1, 2]. 

В Україні є сучасні підприємства з якісної переробки хмелю. Зокрема, ТОВ 

«Хопштайнер Україна» має чи не найкращий в Європі цех з виробництва гранул хмелю 

типу 90, що може переробляти 1600 тон «зеленого золота» за сезон, тобто втричі більше, 

ніж вирощує нині вся українська галузь. На цьому підприємстві стоїть сучасне обладнання 

німецької фірми «Пробст».  

Аналіз попередніх досліджень. Згідно з діючим стандартом України на хміль його 
умовно поділяють на три типи: тонкоароматичні, ароматичні, гіркі. У світовій практиці 

проводять більш детальний розподіл на типи сортів: тонкоароматичні, ароматичні, гірко-

ароматичні або проміжні, гіркі (альфа) і супергіркі (супер-альфа). Але ця класифікація – 

умовна. Немає ще в хмелярській практиці світу єдиних критеріїв визначення належності 

того чи іншого сорту до певного типу. 
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На сьогодні більшу увагу пивовари всього світу приділяють ароматичному хмелю, 

який використовують у пивоварінні для гарячого і сухого охмелення. Одні під цим 

поняттям розуміють тільки якість аромату шишок хмелю або гранул, інші вважають, що у 

сортах цього типу є значна кількість ефірної олії. Але така оцінка не об’єктивна і не 

коректна. Дослідження біохімічного складу шишок та гранул хмелю кращих в світі 

ароматичних сортів: Клон-18 (Україна), Жатецький (Чехія), Сапфір, Тетнангер 

(Німеччина), Люблінський (Польща) та гранул хмелю інших сортів, що використовуються 

на пивзаводах України показали, що основним показником ароматичності хмелю є перевага 

в смолах частки бета-кислот над часткою альфа-кислот [3, 4, 5]. Це– одна з вирішальних 

ознак при оцінці пивоварної якості хмелю та гранул. Бета-кислоти самі по собі не гіркі на 

смак, але в процесі охмелення сусла утворюють сполуки, що мають приємну, м’яку гіркоту, 

що створюють благородну основу характеру гіркоти пива [6, 7]. 

Мета роботи. Аналіз сучасних способів охмелення пивного сусла. 
Об’єкт досліджень. Хміль тонкоароматичний, ароматичний, гіркий отриманий в 

України так і зарубіжних країнах. Установки Hoptover та Hopmaster. 

Виклад основного матеріалу. Основними критеріями для віднесення сорту до 

певного типу є кількісний та якісний склад гірких речовин, ефірної олії та ксантогумолу, 

тобто класифікація здійснюється за сортовими ознаками. Чим менше міститься когумулону 

в складі альфа-кислот, тим краще якість гіркоти пива. Масова частка когумулону в складі 

альфа-кислот на думку закордонних вчених та пивоварів-спеціалістів для 

тонкоароматичних сортів не повинна перевищувати 30 %. Найнижчий вміст когумулону в 

складі альфа-кислот міститься в гранулах хмелю сорту Сапфір – 11,5-14,5 % [8]. 

Як правило, в гранулах тонкоароматичних і ароматичних сортів представлена 

каріофіленом, гумуленом та фарнезеном, вміст яких знаходиться в помірних діапазонах, 

при невеликій кількості мірцену і майже відсутні ефіри ізовалеріанової кислоти [5].  

Вміст ефірної олії в ароматичних сортах коливається від 0,5 до 2,0 %, при чому велика 

частина приходиться на фарнезен, що обумовлює одержання пива з тонким ароматом і 

високими якостями [5, 6]. 

Важливим фактором в хмельовому ароматі пива є якісний склад ефірної олії, тому що 

її компоненти по-різному впливають на якість пива. Продукти окиснення мірцену надають 

пиву різкого запаху, між тим фарнезен, гумулен і каріофілен забезпечують благородний 

аромат. Пиво з тонким, ніжним ароматом можна отримати лише з хмелю з низьким вмістом 

мірцену і високою часткою сесквітерпенів – гумулену, каріофілену і фарнезену. Цій вимозі 

найбільше відповідають ароматичні сорти хмелю. Леткі компоненти ефірної олії під час 

кип’ятіння хмелю в суслі випаровуються до незначної кількості, яку вважають складовою 

запаху пива. [5, 7, 8] 

Відомо [6, 7, 8, 9], що ізогумулон, ізокогумулон та ізоадгумулон мають приблизно 

однакову ступінь гіркоти. Однак, при кип’ятінні сусла з хмелем ізомеризація гомологів 

альфа-кислот протікає з різним утворенням ізосполук. Велике значення має при цьому 

кількісне співвідношення гомологів альфа-кислот. Чеський хміль (сорт Жатецький) 

характеризується високим вмістом гумулону та адгумулону (до 80%), натомість в 

німецьких та американських високосмольних сортах, таких як Геркулес, Томагавк 

переважає когумулон (до 50%) [5, 6]. 

Таким чином розглянувши коротку характеристику хмелю, як незамінної сировини 

для пива, потрібно охарактеризувати способи охмелення сусла. 

На сьогодні охмелення пивного сусла проводять шляхом сумісного використання 

тонкоароматичного хмелю з високим вмістом бета-кислот за співвідношенням останніх до 

альфа-кислот в межах 1,3-1,8 і співвідношенням поліфенолів до альфа-кислот більше 

одиниці та хмелю спеціальних сортів з підвищеним вмістом ксантогумолу в межах 0,8-1,2% 

[5, 7, 10]. 
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В технології пива, подібно до процесу ізомеризації альфа-кислот в ізо-альфа-кислоти, 

при охмеленні сусла до 70% ксантогумолу ізомеризується в ізо-ксантогумол, який має 

антиканцерогенні властивості. В зв’язку з цим нині в світовій практиці пивоваріння 

актуальним завданням є підвищення вмісту даної сполуки в пиві, розробка технологій 

виробництва пива, збагаченого ксантагумолом. За класичною технологією пивоваріння 

хміль вноситься на стадії кип’ятіння сусла в 2-3 прийоми: через 10 хв після початку 

кип’ятіння і за 10 хв до кінця кип’ятіння [5, 7]. Для любителів пива з сильним хмельовим 

ароматом пропонується використовувати додатково холодного (сухого) охмелення, яке 

дозволяє більш повно екстрагувати хмельову олію без ризику її втрати. Пиво, приготовлене 

за такою технологією, відрізняється насиченістю аромату хмелю. Для даної технології 

використовується ароматичний хміль з вмістом α-кислоти небільше 6%.  

Холодне охмелення проводиться на стадії дозрівання готового пива, яке прокачують 

через апарати холодного охмелення при температурі -1°С, при тиску 0,5-1,0 атм без 

перемішування, протягом 5-14 днів. Більш тривала витримка може призвести до появи 

трав’янистого присмаку [9, 10]. 

Зазвичай холодне охмеління має на увазі додавання хмелю в ЦКБА або кег після 

завершення процесів бродіння. Було розглянуто два зарубіжні апарати Hoptower, Hopmaster 

для холодного охмеління, які відрізняються своєю конструкцією та принципом роботи (рис. 

1, табл. 1). 

 

 
HOPTOWER  HOPMASTER 

 

Рис. 1 Обладнання для холодного охмелення 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика обладнання для холодного охмелення 

HOPTOWER HOPMASTER 

Використана сировина 

Гранульований хміль, фрукти та інші 

ароматичні речовини 

Гранульований хміль, шишки хмелю, фрукти та 

інші ароматичні речовини  

Основне призначення обладнання 

Призначене для використання в 

бродильному відділені і 

підключається до ємностей бродіння 

після завершення первинної 

ферментації, або до ємностей 

зберігання після фільтрації пива. 

Даний тип обладнання призначений для 

використання в бродильному відділені і 

підключається до ємностей бродіння після 

завершення первинної ферментації, або до 

ємностей зберігання після фільтрації пива. Завдяки 

вбудованої магнітній мішалці, підвищується 
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Метою холодного охмелення є 

розчинення ароматичних компонентів 

в пиві, відомих як ефірні олії, не 

збільшуючи при цьому гіркоти 

кінцевого продукту. 

відсоток екстрактивності при скороченому часі 

контакту. Устаткування функціонує за принципом 

мінімізації попадання кисню в пивний потік і 

зведення до нуля пов'язаних з цим руйнують 

процесів. Фільтруюча кошик перешкоджає 

попаданню в пиво великих волокон. 

 

Принцип дії таких апаратів полягає в тому, що розміщення вхідних отворів дозволяє 

перекачувати пиво для активної циркуляції, i завдяки чому утворюється турбулентний 

потік, та збільшується рівень екстрактивності при скороченому часі контакту в порівнянні 

додавання хмелю в ЦКБА. Устаткування функціонує за принципом мінімізації попадання 

кисню в пивний потік i зведення до нуля пов'язаних з цим руйнуючих процесів. Повний 

потік від ємкостей бродіння до обладнання холодного охмеління виконується завдяки 

роботі насоса i надлишкового тиску [11]. 

В рамках дослідницької роботи було проаналізовано основні способи та кількість 

внесення хмелю для холодного охмелення пива. Приготовлене пивне сусло концентрацією 

13%, зброджували при температурі 12…16°С, протягом 7 діб та доброджували при 

температурі 0…1°С. 

Тривалість холодного охмеління згідно літературних джерел, досягнення бажаного 

результату, пиво повинно витримуватися 1…3 доби [12]. Було обрано час у 2 доби. 

Надмірно довгий настоювання може привести до появи «трав'янистої» присмаку в готовому 

пиві. Діапазон концентрацій внесеного хмелю з метою визначення оптимальної дози 

обраний за рекомендаціями зарубіжних пивоварів і на підставі літературного огляду [9, 12]. 

Було обрано наступні концентрації внесення хмелю: перший зразок – 22 г/дал; другий 

зразок – 33 г/дал; третій зразок – 44,5 г/дал.  

Після дегустаційної оцінки усіх зразків були виявлені їх смакоароматичні профілі. За 

результатами сенсорного аналізу зразків № 1, 2, 3 дегустатори відзначили наступне, що у 

першому зразку – незначна зміна смаку та аромату пива. З’явилися фруктові і квіткові 

відтінки, посилився запах хмелю. Гіркота практично не змінилася. У другому зразку – 

значна зміна смаку і аромату пива. В цілому композиція смаку і аромату стала гармонійною. 

У третому– значна зміна смаку і аромату пива. Аромат – хмельовий, дуже виражений. За 

результатами аналізу гіркота змінилася не значно - по відчуттях пиво стало гірким. Згідно 

дегустаційної оцінки складені сенсорні профілі напоїв (рис 2, 3, 4). 

 

 

 

Рис. 2. Смакоароматичний профіль зразка пива № 1 після холодного охмеління 
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Рис. 3. Смакоароматичний профіль зразка пива № 2 після холодного охмеління 

 

 

 
Рис. 4. Смакоароматичний профіль зразка пива № 3 після холодного охмеління 

 

Таким чином, за результатами дегустації була виявлена найбільш оптимальна доза 

внесення хмелю: 44 г/дал. Ця концентрація дає бажаний результат хмельової гіркоти у 

ароматі, не значне посилення смакової гіркоти та покращення загальної картини. 
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Висновки: 

1. Для охмелення пивного сусла використовують три типи хмелю: 

тонкоароматичні, ароматичні та гіркі. 

2. Для виробництва сортів пива з насиченим хмельовим ароматом рекомендується 

використовувати ароматичні сорти хмелю з найнижчим вмістом когумолону в складі альфа-

кислот – 11,5-14,5%. 

3. Для сортів пива з яскраво вираженою ароматикою доцільно замість внесення 

ароматичного або тонкоароматичного хмелю в кінці кип’ятіння сусла бажано 

використовувати спосіб сухого охмелення, який дозволяє більш повно екстрагувати ефірну 

олію без ризику її втрат. 

4. За результатами дегустації було встановлено оптимальну дозу хмелю для 

холодного охмелення пива - 44 г/дал. 
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Кошевая В.Н., Мукоид Р.Н., Бондаренко А.Д., Васылив В.П. 

ХОЛОДНОЕ ОХМИЛЕНИЕ ПИВА 

Целью холодного охмеления является растворение ароматических компонентов в пиве, 

известных как эфирные масла, не увеличивая при этом горечи конечного продукта. 

Технология сухого охмеления новая как в нашей стране, так и многих других странах. 

Благодаря этому приему мы можем сохранить нестабильные ароматические масла: 

монотерпены - мирцен, дитерпены -димирцен, сексвитерпены - β-кариофиллен и многие 

другие. Приготовленное ииво, по такой технологии отличается насыщенным ароматом 

хмеля, который невозможно достичь в традиционной технологии пивоварения. 

https://www.zipbier.com/#products
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Подобрано ароматический хмель с низким содержанием α-кислот. Сухое охмеление 

подразумевает добавление хмеля в ЦКБА или кег после завершения процессов брожения. 

Предложено новейший и очень эффективный способ. Был выбран способ сухого охмеление 

с использованием оборудования для сухого охмеление (Hoptower). Принцип его действия 

заключается в том, что определенное размещение входных отверстий позволяет 

перекачивать пиво для активной циркуляции, i благодаря чему образуется турбулентный 

поток, и увеличивается уровень экстрактивности при сокращенном времени контакта. 

Оборудование функционирует по принципу минимизации попадания кислорода в пивной 

поток i сведение к нулю связанных с этим разрушающих процессов. 

Ключевые слова: сусло, пиво, хмель ароматический, охмеление, изомеризация, 

брожение. 
 

Koshevaya V., Mukoid R., Bondarenko A., Vasyliv V. 

COLD CLEANING OF BEVERAGE  

The purpose of cold hopping is to dissolve the aromatic components in the beer, known as the 

essential oils, without increasing the bitterness of the final product. The technology of dry hopping 

is very new both in our country and many other countries. Due to this technique, we can preserve 

unstable aromatic oils: monoterpenes - myrene, diterpenes-dimerene, sextirerpenes - B-cariofillen 

and many others. The beer, product by this technology, is characterized by a rich hop of aroma 

that can not be achieved in the traditional brewing technology. 

Selected aromatic hops with low content of α-acids. Dry whipping implies the addition of hops 

in the CCBA or keg after the completion of fermentation processes. The most up-to-date and very 

effective way is offered. The method of dry hopping with the use of dry hopping equipment 

(Hoptower) was chosen. The principle of its action is that a certain placement of the inlets allows 

the beer to be pumped for active circulation, and thus the turbulent flow is formed, and the level 

of extraction increases with the reduced contact time. The equipment functions on the principle of 

minimizing the ingress of oxygen in the beer stream and reducing to zero the associated destructive 

processes. 

Key words: wort, beer, aromatic hops, hopping, isomerization, fermentation. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

КОРМОВОГО БОРОШНА І ЙОГО СУМІШЕЙ 

 

Досліджені нові технології і технічні характеристики обладнання для виробництва 

сухих кормів тваринного походження, кормового і технічного жиру. 

Проведено розширений аналіз комплектації технологічних ліній для виробництва м'ясо-

кісткового борошна і його сумішей та проаналізовано особливості роботи обраних 

технологічних ліній. 

Встановлено, що підвищення ефективності процесів переробки відходів харчових і 

переробних підприємств АПК для  виробництва м'ясо-кісткового борошно і його сумішей, 

які мають високу харчову цінність і використовуються як в натуральному вигляді, так і в 

якості преміксів для виготовлення комбікормів є перспективним напрямом  досліджень. 

Доведено, що для операцій кінцевого, або проміжного, подрібнення молоткові дробарки 

мають ряд недоліків. Основним з них є те, що при ударній обробці продукту важко 

забезпечити необхідну однорідність подрібнення. 

Встановлено, що основними і енергозатратними технологічними операціями при 

виробництві м’ясо-кісткового борошна та його сумішей є підготовка сировини до 

подрібнення, а найбільш трудомісткими охолодження і виділення металевих домішок. 

Ключові слова. М’ясо-кісткове борошно, технологічні лінії, процес переробки,  

подрібнення сировини, переробка відходів, сухі корми, корми тваринного походження. 

 

Постановка проблеми. Одним із факторів збільшення продуктивності тварин та 

зниження собівартості продукції галузі тваринництва є їх повноцінне годування. Особливе 

місце при цьому відводиться насиченню кормів білково-мінеральними та вітамінними 

домішками, які дозволяють підвищити якісні характеристики продукту на 25…30 % та 

скоротити їх витрати на одиницю продукції до 30 % [2]. 

Важливим компонентом у тваринних кормах є кісткове борошно, так при високій 

якості даної продукції, комбікорм містить такі незамінні в харчуванні тварин 

макроелементи, як кальцій, фосфор, натрій та є джерелом рибофлавіну, нікотинової 

кислоти, вітаміну В1 та ін. Додавання кісткового борошна в щоденний раціон тварин дає 

можливість значно знизити витрати на корми, збільшити продуктивність та підвищити 

поживну цінність корму [3]. 

Виробництво сухих тваринних білкових кормів засноване на переробці ветеринарного 

браку (конфіскатів) і нехарчової сировини. Відходи м'ясної промисловості містять 

повноцінні білки, жири, вітаміни, фосфорні та кальцієві солі, а також мікроелементи. Тому 

їх переробці з метою отримання сухих кормів, що входять в раціони відгодівлі свиней, птиці 

та молодняка великої рогатої худоби, приділяють велику увагу [4].  Таким чином, 

підвищення ефективності процесів переробки відходів харчових і переробних підприємств 

АПК для  виробництва м'ясо-кісткового борошна і його сумішей, які мають високу харчову 

цінність і використовуються як в натуральному вигляді, так і в якості преміксів для 

виготовлення комбікормів є актуальною темою досліджень. 

Аналіз попередніх досліджень. Як відомо сучасне виробництво засноване на 

наступних основних принципах: застосування потоковості, використання прогресивних 

технологій, комплексна механізація та автоматизація процесів. Одним з головних 
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результатів застосування потоковості у виробництві кормів є економія часу на обробку 

об'єкта виробництва. Поточне виробництво передбачає короткий і раціональний шлях 

пересування об'єкту переробки між обладнанням. Відомо, що при виробництві кормів 

використання поточно-механізованих ліній є найбільш перспективними. Лінії включають в 

себе збирання та транспортування сировини, її миття, попередній та остаточний помели, 

теплову обробку, розділення фаз, очищення, охолодження та пакування муки та ін. [5, 6]. 

В Україні та країнах ЄС функціонує ряд ефективних високопродуктивних ліній та 

установок для виробництва м’ясо-кісткового борошна та його сумішей. А провідні вчені 

продовжується проектування нового обладнання  і вдосконалюють існуючі технології 

виробництва кормів. 

Найбільш відомими є лінії фірми «Atlas» (Данія), «Centribon» фірми «Alfa-Laval» 

(Швеція), «Stork Duke» (Голландия), «Spomash» (Польша), «De Smet» (Бельгія) по методу 

«Wartex», «FMC» (США) [8].  

Процес переробки відходів харчових і переробних виробництв АПК здійснюється на 

великих спеціалізованих підприємствах, обладнаних, в основному, автоматизованими 

лініями, загальним принципом роботи яких є невелика тривалість процесу переробки 

сировини, що забезпечує отримання високоякісного м’ясо-кісткового борошна з високою 

засвоюваністю білка [9].  

Актуальність. Країни ЄС і Україна в тому числі мають великий досвід використання 

відходів харчових і переробних виробництв АПК на кормові цілі. М'ясо-кісткові відходи, 

отримані при забої і обробці птиці, використовують переважно для виробництва кормового 

борошна та його сумішей. Виробляють її, як правило, на утилізаційних заводах, оснащених 

спеціалізованим обладнанням. 

Таким чином, провідні фірми країн ЄС та України переважно розробляють і 

застосовують безперервно діючі, енергозберігаючі та універсальні технологічні схеми і 

технології, що дозволяють інтенсифікувати процеси виробництва, заощаджувати 

енергетичні ресурси і запобігати забрудненню навколишнього середовища. 

Матеріали і методи досліджень. Інформаційну базу досліджень склали дані 

вітчизняних і зарубіжних друкованих та електронних ЗМІ, огляди і дослідження провідних 

організацій в галузі виробництва кормів тваринного походження, матеріали виставок і 

конференцій, законодавчі акти та нормативна документація. 

Мета статті: дослідити нові технології і технічні характеристики обладнання для 

виробництва сухих кормів тваринного походження, кормового і технічного жиру. 

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення таких завдань: 

1. Вивчити будову і принцип роботи технологічних ліній для виробництва м’ясо-

кісткового борошна і його сумішей. 

2. Провести аналіз сучасних технологічних ліній для виробництва м’ясо-кісткового 

борошна і його сумішей. 

3. Дослідити особливості роботи обраних технологічних ліній. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні і закордоном для виробництва 

сухих кормів тваринного походження, кормового і технічного жиру використовують різні 

лінії: К7–ФКЕ, В2–ФЖЛ, Centrimille фірми Alfa–Laval (Швеція), Stork-Duke (Нідерланди) і 

ін. 

Лінія К7–ФКЕ  призначена для вироблення м’ясо-кісткового борошна і технічного 

або кормового жиру з суміші м'якушевої сировини і кістки. 

Процес виробництва кормового борошна на цій лінії включає наступні технологічні 

операції: обробку сировини в автоклаві (стерилізація, часткове знежирення, попереднє 

зневоднення), подрібнення вареної сировини, сушку, охолодження і подрібнення шквари, 

упаковку і зважування кормової борошна, маркування тари (рис. 1). Суміш м'якушевої і 

кісткового сировини подрібнюють до розміру 50 мм і елеватором подають в шнековий 

випарник. 
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У ньому сировина піддається термічній обробці при тиску пари всередині сорочки і в 

шнековому валу апарату протягом 20 хв. Температура продукту на виході з апарату 

становить не менше 90 °С. 

У процесі варіння сировини виділяється до 3% жиру, 20% води у вигляді бульйону і 

до 25% сокової пари. Водно-жирова суміш через решітку в днищі апарату безперервно 

відводиться до жировловлювачів, над якими встановлено сітка з отворами діаметром не 

більше 3 мм. Втрати білку з бульйоном досягають 0,6 % від маси шквари. Зварена сировина 

надходить в молоткову дробарку, де подрібнюється до частинок розміром менше 25 мм, і 

далі по елеватору, який підігрівається подається в трисекційну сушарку. Сушка триває 40–

45 хв., при цьому виділяється вторинна пара, яка відводиться в конденсатор, а сухі речовини 

з масовою часткою вологи 9–10% елеватором подається в шнековий охолоджувач.  

 
Рис. 1. Процесс виробництва м’ясо-кісткового борошна [1] 

 

Збір, транспортування 

Сировина 

Подрібнення 

Варений продукт 

Розділення жир-вода, шквара 

Суміш жир-вода 

Розділення  жир-вода 

Жир 

Охолодження, 

фасування, пакування 

Жир харчовий і 

технічний 

Подрібнена сировина 

Варіння, стерилізація 

Те
хн

о
л

о
гі

чн
а 

во
д

а
 

Вода в  

каналізацію 

Газ 

Конденсація і 

дизодорування 

П
ар

а,
 Г

аз
 

К
о

н
д

е
н

са
т 

Сушка шквари 

Дроблення, 

просіювання 

Фасування, пакування 

Борошно м’ясо-

кісткове, кісткове 

Пара, 

Газ 



 
 

  

125 

 

Попередньо охолоджене кормове борошно подрібнюють на молотковій дробарці 

(діаметр отворів решітки – 4 мм). 

Борошно просіюють через сито з отворами діаметром 4 мм, очищають від металевих 

домішок на магнітному сепараторі, упаковують в крафт-мішки або передають на 

зберігання. 

Вихід готової продукції з суміші, що містить 70 % м'якушевої сировини і 30% кістки, 

становить до 28%. Продуктивність лінії К7–ФКЕ – до 600 кг кісткового борошна в зміну. 

Доукомплектація лінії К7–ФКЕ (рис. 2) обладнанням для знежирення шкварки 

дозволяє переробляти на ній жировмісну сировину без обмеження. 

 
Рис. 2. Лінія К7–ФКЕ: 1 – подрібнювач; 2 – елеватор; 3 – збезводнювала;            

4 – жироловки; 5, 10 – дробарки; 6, 8 – елеватори обігріваються; 7  –  сушильний 

агрегат;  

9 – охолоджувач. 

 

Для інтенсифікації процесу теплової обробки і виключення втрат запропоновано в 

якості теплоносія використовувати гарячий жир, в результаті контакту з яким інтенсивно 

випаровується волога, витоплюється жир і здійснюється знезараження нехарчової 

сировини. Застосування такого гідрофобного теплоносія, як жир, виключає перехід в нього 

білків і тим самим запобігає втрати сухих речовин. Такий метод використовується в лінії 

В2–ФЖЛ установках фірми Stork-Duke (Нідерланди). 

Лінія фірми «Stork-Duick» (рис. 3). На цій лінії переробляють відходи харчових і 

переробних виробництв АПК тваринного походження, що містить 20…50% сирої кістки 

[1]. 

Сировина надходить в приймальний бункер, розділений на дві зони: для кістки і 

м'якушевих відходів. Приймальний бункер розташований нижче рівня підлоги і оснастили 

трьома шнеками, які просувають сировину до похилого шнека, що подає її в дробарку. 

Подрібнений продукт самопливом надходить в бункер проміжного зберігання, з якого 

похилим шнековим конвеєром подається в горизонтальний шнек з підігрівом закритого 

типу для завантаження в стерилізаційний апарат (еквакокер) з паровою сорочкою. 

Еквакокер – горизонтальним циліндричний котел, який має встановлену мішалку з 

вертикальними лопатками і трубами. Вони закріплені на двох порожнистих перегородках, 

які розташовані на порожнистому валу і розділяють ємність на три зони. Перегородки 
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мають отвори для руху сировини з однієї зони в іншу. Продукт, що переробляться 

надходить у нижню частину еквакокера і безперервно просувається в бік вивантаження, при 

цьому жир нагрівається до 130–150 °С від парової сорочки і обігрівається паром мішалки 

протягом 2–3хв. В результаті зіткнення сировини з гарячим жиром випаровується волога, 

пари що утворюються проходять через циклон, де тверді частинки відділяються від крапель 

жиру. У хвостовій частині еквакокера встановлений лопатевий регулятор. З його 

допомогою суміш гарячого жиру і нагрітого матеріалу з останнього відсіку 

стерилізаційного апарату видаляється і направляється в дренажний пристрій. Останній 

являє собою корито з отворами діаметром 2 мм, через які жир стікає в прийомний бак. У 

кориті встановлений шнек, що просуває шквару в сторону магнітного сепаратора. Далі 

шквара шнековим конвеєром подається на прес. 

 

 
                               а)                                                              б) 

Рис. 3. Лінія фірми «Stork–Duick» (Нідерланди): а – ділянка переробки сировини:         

1 – приймальний бункер для сировини; 2 – похилий шнек; 3 – електромагніт; 4 – 

дробарка;   5 – стерилізаційний апарат (еквакокер); 6 – центрифуга; 7 – циклон; 8 – 

дренажний пристрій; 9 – збірник для жиру; 10 – шнековий прес; 11 – щит управління;  

б – ділянка обробки борошна: 1 – ланцюгової ковшовий елеватор; 2 – шнекові 

конвеєри;  

3 – проміжний бункер-охолоджувач; 4 – шнековий прес; 5 – розвантажувальний 

бункер;  

6 – вібросито; 7 – дробарка. 

 

Віджата шквара по одному з шнекових конвеєрів надходить на повторну обробку або 

на переробку в кормове борошно. Сировина, що направляється на виробництво борошна, 

завантажується в проміжний бункер-охолоджувач і далі ланцюговим ковшовим елеватором 

подається в роторну дробарку. Отримане борошно розміром 0,5…1 мм надходить в 

вібросито для відділення не розмелених частинок. Просіяне борошно направляється в 

бункер, і за допомогою шнека, розташованого в нижній частині, вивантажується в тару. 

Жир зі збірки-накопичувача насосом перекачується в горизонтальну центрифугу і 

після очищення він надходить в ємність для зберігання, при цьому тверді частинки з 

центрифуги повертаються шнеком в еквакокер. Фірма «Stork-Duick» випускає лінії 

продуктивністю для м'ясо-кісткового борошна 1638 і 400-700 кг/год. На лінії фірми «Stork-

Duick» виробляють м’ясо-кісткове борошно, яке за вмістом жиру і білка відповідає вимогам 
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1-го і 2-го сортів. Жир, отриманий на цій лінії, через темно-коричневий колір відносять до 

3-го сорту. 

Лінії В2–ФЖЛ (рис. 4) вітчизняного виробництва за принципом роботи аналогічні 

лініях фірми «Stork-Duick». Послідовність операцій практично однакова: силове 

подрібнення, екстракція жиру, сушка (40…45 хв), подрібнення (3…4 мм). У деяких 

випадках, перед сушінням (К7–ФКЕ), застосовують проміжне подрібнення (до 25 мм) [1]. 

 
 

Рис. 4. Лінія В2-ФЖЛ: 1 –  газовий реактор; 2 – скрубер для очищення газів; 3 – 

конденсатор; 4 – баки для зберігання жиру; 5 – центрифуга ОГШ-502-К-4; 6 – норії для 

подачі шкварки і борошна; 7 – бункера безтарного зберігання борошна; 8 – горизонтальні 

шнеки; 9 – дробарка для шкварки: 10 – вібросито; 11– бункер для шкварки; 12 – прес для 

знежирення шквари; 13 – відстійник; 14 – дренажний пристрій;15 – стерилізаційний апарат; 

16 – циклон для відділення частинок, що переносяться паром; 17 - похилі шнеки для подачі 

сировини; 18 – силовий подрібнювач;  19 – електромагніт; 20 - бункер для сировини. 

 

Мікрохвильова сушка (СВЧ-сушіння). Мікрохвилі володіють  стерилізуючим 

ефектом по відношенню до стафілококів, кишкових паличок і інших патогенних 



 
 

  

128 

 

мікроорганізмів. У деяких випадках за допомогою мікрохвиль можна довести до кондиції 

зіпсовану продукцію. Значне зниження енергоємності обумовлено принципово різними 

способами нагріву продукту. При використанні традиційних методів здійснюють передачу 

тепла від попередньо нагрітого повітря оброблюваного продукту. Мікрохвильова сушка 

передбачає, що джерелом тепла є сам продукт і отже, теплові втрати практично відсутні. 

Крім того, нагрів продукту відбувається відразу у всьому обсязі, що забезпечує рівномірний 

розподіл вологи [1]. 

Вищевикладене дозволяє припустити про можливість застосування СВЧ-сушіння в 

технології приготування м'ясо-кісткового борошна і його сумішей . Виходячи з цього, 

можна модернізувати технологічний процес: СВЧ-сушка; силове подрібнення (40... 100 

мм); екстракція жиру; подрібнення (3...4 мм). 

Переваги такого процесу очевидні: СВЧ-сушка економічніша і якісна, витрати 

енергії на подрібнення сухого продукту набагато нижче ніж «мокрого».  

Що стосується екстракції жиру, то вже були проведені дослідження по обробці 

кістки після обвалки СВЧ-полем (при потужності випромінювачів 800 Вт). При цьому 

спостерігається інтенсивне виділення жиру з кістки, що свідчить про можливість вирішення 

проблеми екстракції жиру шляхом використання СВЧ-технологій [1]. 

Варто звернути увагу той факт, що принцип дії на продукт вібраційних сепараторів, 

що застосовуються в існуючих лініях, і СВЧ поля дуже схожі. Використовувані для операції 

кінцевого, або проміжного, подрібнення молоткові дробарки мають ряд недоліків. 

Основним з них є те, що при ударній обробці продукту важко забезпечити необхідну 

однорідність подрібнення. Решета в дробарках гарантують тільки максимальний розмір 

часток, при цьому частина продукту просто перетворюється в пил, яка не придатна до 

застосування і погіршує екологію процесу подрібнення [1]. 

До того ж значна частина енергії, що витрачається йде на вчинення абсолютно 

марною роботи по вентиляції повітря в дробарці і зайве подрібнення матеріалу. 

Висновки. 1. Доведено, що важливим білковим компонентом комбікормів є м'ясо-

кісткове борошно і його суміші.  

2. Встановлено, що м'ясо-кісткове борошна (І та ІІ сорту) та його суміші дозволяють 

збалансувати вміст амінокислот в комбікормі.  

3. Встановлено, що основними і енергозатратними технологічними операціями при 

виробництві м’ясо-кісткового борошна та його сумішей є підготовка сировини до 

подрібнення, а найбільш трудомісткими охолодження і виділення металевих домішок. 

4. Основним обладнанням, яке використовують для виробництва кормового 

борошна та його сумішей в Україні є технологічні лінії типу: К7-ФКЕ, В2-ФЖЛ, Centrimille 

фірми Alfa-Laval (Швеція), Stork Duke (Нідерланди) та ін. 
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Муштрук М.М. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОЙ МУКИ И ЕГО СМЕСЕЙ 

Исследованы новые технологии и технические характеристики оборудования для 

производства сухих кормов животного происхождения, кормового и технического жира. 

Проведен расширенный анализ комплектации технологических линий для производства 

мясокостной муки и их смесей и проанализированы особенности работы избранных 

технологических линий. 

Установлено, что повышение эффективности процессов переработки отходов 

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК для производства мясокостной муку и 

его смесей, которые имеют высокую пищевую ценность и используются как в натуральном 

виде, так и в качестве премиксов для изготовления комбикормов является перспективным 

направлением исследований. 

Доказано, что для операций конечного или промежуточного, измельчения молотковые 

дробилки имеют ряд недостатков. Основным из них является то, что при ударной 

обработке продукта трудно обеспечить необходимую однородность измельчения.  

Установлено, что основными и энергозатратными технологическими операциями при 

производстве мясокостной муки и их смесей является подготовка сырья к измельчению, а 

наиболее трудоемкими охлаждения и выделения металлических примесей. 

Ключевые слова. Мясокостная мука, технологические линии, процесс переработки, 

измельчения сырья, переработка отходов, сухие корма, корма животного происхождения. 

 

Mushtruk M.M. 

ANALYTICAL REVIEW OF TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT FOR 

PRODUCTION OF FEED FLOUR AND ITS MIXTURES 

New technologies and technical characteristics of equipment for the production of dry feeds of 

animal origin, fodder and technical fat are investigated. 

An extended analysis of the complete line of technological lines for the production of meat and 

bone meal and mixtures thereof has been carried out and the features of the operation of selected 

processing lines have been analyzed. 

It has been established that the increase in the efficiency of processing of waste products of 

food and processing enterprises of the agro industrial complex for the production of meat and bone 

meal and its mixtures, which have high nutritional value and are used both in kind and as premixes 

for the production of mixed fodders, is a promising direction of research. 

It is proved that, for operations of final or intermediate, grinding, hammer crushers have a 

number of disadvantages. The main of them is that when impacting the product it is difficult to 

provide the necessary uniformity of grinding.  

It is established that the main and energy-consuming technological operations in the production 

of meat and bone meal and their mixtures is the preparation of raw materials for grinding, and the 

most laborious cooling and separation of metal impurities. 

Key words. Meat-and-bone meal, processing lines, process of processing, raw materials 

grinding, waste processing, dry feed, animal feed. 
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МАТЕМАТИЧНА  МОДЕЛЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ФУНКЦІОНАЛЬНО СТІЙКИХ БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ,  

ЯК МЕРЕЖ ОКРЕМОГО КЛАСУ 

 

 

У статті розглядається математична модель, що враховує особливості 

функціонування та побудови бездротових сенсорних мереж, як окремого класу мереж.  

Робота присвячена систематизації характеристик: технічних та загальних 

особливостей функціонально стійких бездротових сенсорних мереж. Визначено основні 

групи показників ефективності бездротових сенсорних мереж, що забезпечують 

належний рівень функції моніторингу (покриття), телекомунікації та енергозбереження. 

Розглянуто оптимальну топології бездротової сенсорної мережі в загальному випадку, що 

дозволяє зменшити загальну кількість елементів мережі з збереженням необхідних 

параметрів ефективності та надійності мережі. 

Ключові слова: безпровідна сенсорна мережа, функціональна стійкість, оптимізація, 

топологія мережі. 

 

Аналіз публікацій. Роботами, пов’язаними з математичним описом сенсорних мереж 

та їх компонентів займались такі вчені, як: Беркман Л.Н., Машков О.А., Барабаш О.В., 

Кравченко Ю.В., Обідін Д.М., Шмід С., Льюїс П., Іванова І.А., Зеленін А.Н., Власова В.А., 

Ефремов С.Г., Галенюка І.Б., Євтух Г.С., Карпінський В.М., Мун І., Парк П., Вонг Х., Ву Н. 

та інші. Проте детальний аналіз праць показав, що не існує єдиної визначеної математичної 

моделі бездротової сенсорної мережі, яка б ґрунтувалася саме на унікальних 

характеристиках даного типу мереж.  

Метою статті є систематизація характеристик та формування на їхній основі 

математичної моделі функціонально стійкої сенсорної мережі, з урахуванням особливостей 

такого класу мереж.  

Основна частина. Бездротові сенсорні мережі (БСМ) застосовуються для вирішення 

широкого кола задач, що пов’язані зі збором та обробкою інформації у важкодоступних для 

людини місцях та не потребують залучення значного втручання у разі виникнення збоїв чи 

виходу з ладу окремих вузлів мережі.  

Загальними особливостями функціонування БСМ є [1]: 

 значна розмірність мережі (сотні і тисячі вузлів); 

 обмеженість ресурсів: ємність батареї, обсяг пам'яті, обчислювальна 

продуктивність, потужність передачі даних, пропускна здатність; 

 неоднорідний і незбалансований трафік; 

 динамічна топологія мережі та її здатність до самоорганізації в разі  відмови 

(знищення) окремих вузлів; 

 швидке розгортання, легка масштабованість та ін.; 

Кожна БСМ характеризується певним набором показників, що визначаються 

призначенням, типом, технічними параметрами вузлів та їх розміщенням (топологією 

мережі). Серед основних таких показників слід виділити наступні: 
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 загальна кількість вузлів в мережі, їх тип та цільове призначення; 

 швидкість передачі даних по каналах радіозв'язку (визначається протоколами, 

які використовуються для 3-х нижніх рівнів еталонної моделі взаємодії відкритих 

систем: фізичного, канального і мережевого); 

 вибір та побудова маршрутів для забезпечення надійної передачі даних, в 

залежності від топології конкретної БСМ; 

 щільність розміщення вузлів - кількість та дальність розміщення вузлів-сусідів 

(параметр визначається поточною топологією та може використовуватися, як 

керований параметр для її оптимізації); 

 діаметр мережі - мінімальна кількість ретрансляцій даних між вузлами при 

передачі пакетів між двома найбільш віддаленими вузлами мережі (визначається 

топологією мережі і може використовуватися для її комплексної оцінки); 

 латентність - параметр, що визначає час затримки від моменту виникнення події 

до передачі інформації до базової станції (центру збору інформації); 

 час життя БСМ визначається часом роботи без заміни або підзарядки 

акумуляторів її окремих вузлів; 

 пропускна здатність визначає обсяг інформації, що проходить через мережу в 

одиницю часу із заданою якістю; 

 

В загальному випадку представлення бездротової сенсорної мережі описується у 

вигляді графу: ],[ RVG  , де [2]: 

]...,,[ ,21 nVVVV   — множина вузлів мережі; 

]...,,[ ,21 mRRRR   — множина ребер. 

Структуру зв’язків БСМ описується за допомогою матриці вигляду: 

 

nnijaA  }{ ,     (1) 

де ija  — можливість передачі повідомлення від елементу i  до j . 

Кількість можливих станів (очікування, прийом / передача) елементів мережі 

визначається рівнянням [3]: 
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де s  — кількість елементів мережі, призначених для збору та обробки інформації, ns  . 

 

Розглянемо інші параметри, які характеризують БСМ. Оскільки, такі мережі мають 

визначений час життя, що залежить від часу роботи, або необхідності підзарядки окремих 

її елементів, кінцева кількість енергії, що споживається ними в сукупності у станах спокою 

та активності може бути визначена, як власне кінцеве енергоспоживання елементів БСМ: 
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де ct  – тривалість одного циклу роботи пристрою (без заміни або підзарядки), 

fP  – потужність, що затрачається в процесі передачі і подальшого підтвердження прийому 

даних, 

ft  – час, що затрачається на передачу і підтвердження прийому даних, 
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aP  – потужність, що затрачається на обробку інформації, 

at  – загальний час, що затрачається на зчитування даних сенсорами, їх обробку та 

підготовку до передачі, 

sP  – потужність, яка затрачається елементами мережі в режимі очікування. 

Іншим важливим параметром, що характеризує бездротові сенсорні мережі є 

неодорідний та незлабансований трафік, як між окремимим вузлами, так і між вузлами та 

центром збору інформації.  

Для визначення середньої інтенсивності трафіку можна скористатися стандартною 

підходом до розрахунку середнього арифметичного ряду [4]: 
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де n  — довжина ряду, iX  — кількість пакетів або число байт, що надходили до вузла 

впродовж i –го інтервалу часу. 
Водночас, щільність ймовірностей інтенсивності мережевого трафіку, що проходить 

через вузли БСМ можна описати за допомогою розподілу Парето: 
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де a>0 — коефіцієнт форми або індексу хвоста, mx — коефіцієнт масштабу.  

Також, слід зазначити, що бездротові сенсорні мережі можуть базуватися на різних 

технологіях передачі даних, вибір яких залежить від сфери застосування та кінцевого 

цільового призначення мережі. Найбільш поширеними технологіями(стандартами) у 

даному випадку є: Wi-Fi (IEEE 802.11n, Bluetooth(IEEE 802.15.3), ZigBee (IEEE 802.15.4). 

Порівняльний аналіз характеристик зазначених вище стандартів наведено в Таблиці. 1[5].  

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика технологій Wi-Fi, Bluetooth і ZigBee 

Технологія 

(стандарт) 

Wi-Fi (IEEE 

802.11n) 

Bluetooth(IEEE 

802.15.3) 

ZigBee (IEEE 

802.15.4) 

Частотний діапазон, 

ГГц 

2.4-2.483 5.15-

5.25 5.67-5.85 

2,4 – 2,483 2,4 – 2,483 

Пропускна 

здатність 

300 Мбіт/с 3 Мбіт/с 250Кбіт/с 

Розмір стеку 

протоколу, Кбайт 

Більше 1000 Більше 250 32 – 64 

Час роботи від 

батареї, год. 

12 – 120 24 – 240 2400 – 24000 

Максим. кількість 

елементів мережі 

100 7 65536 

Дальність дії, м 20 - 50 10 – 100 10 – 100 
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На сьогоднішній день стандарти 802.11n і WIGWAM, надають більш високу 

швидкість передачі даних, яка досягається збільшенням числа каналів, які 

використовуються [6]. 

Попри те, що нові технології надають значно більшу пропускну здатність і радіус 

передачі даних елементами мережі, технологія ZigBee (IEEE 802.15.4) дозволяє 

використати найбільші переваги даного типу мереж – розмірність та швидку 

масштабованість, що необхідні для забезпечення її загального функціонування за умов 

виходу із ладу окремих сенсорів чи груп сенсорів, а також незначні фінансові витрати, що 

потребуються при її розгортанні та обслуговуванні. 

Вибір топології мережі може слугувати додатковим чинником, який допоможе 

мінімізувати споживання енергії, при цьому залишаючи незмінним або максимізуючи 

радіус дії, без затримки в передачі даних. Найкращі характеристики топології мережі, в 

такому випадку, набуваються при круговому розміщенні вузлів мережі (в центрі та на 

кінцях діаметру), як показано на Рисунку 1 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Кругова топологія сенсорної мережі з додатковим вузлом у центрі 

 

Дане розміщення елементів дозволяє не лише зберегти загальну ефективність та 

надійність мережі, але й потребує меншої кількості елементів, що використовуються при її 

розгортанні.  

Для розрахунку кількості вузлів мережі на визначеній площі (покриття мережі) 

відповідно до топології мережі скористаємось наступними формулами (Табл.2). 

Таблиця 2  

Схема розрахунку кількості елементів мережі на основі її топології 

Топологія 

мережі 

Кількість необхідних елементів мережі 

Трикутна 𝑁𝑠 = 1.15 ⋅ 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒
2  

Квадратна 𝑁𝑠 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒
2  

Шестикутна 𝑁𝑠 = 0.77 ⋅ 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒
2  

Кругова з 

вузлом у центрі 
𝑁𝑠 = (

𝐿

2𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒
) ⋅ (

𝐵

𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒
+ 1) + (

𝐿

2𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒
+ 1) ⋅ (

𝐵

𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒
) 
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де: 

𝑁𝑠 −загальна кількість елементів бездротової сенсорної мережі; 
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −загальна площа покриття бездротової сенсорної мережі; 
 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 − відстань між елементами бездротової сенсорної мережі. 

 

Беручи до уваги топологію мережі розрахуємо кількість елементів, що можна 

розмістити на 1 га. Технологія ZigBee (IEEE 802.15.4) має радіус дії від 10 до 100 метрів, 

проте достатньо буде розглянути найменші значення з інтервалом розміщення у 10 метрів. 

Результати розрахунків наведено в Таблиці 3. 

Таблиця 3  

Розрахунок кількості елементів мережі на основі її топології 

Топологія мережі Необхідна кількість вузлів мережі 

r=10 м  r=20 м  r=30 м  

Трикутна 115 29 13 

Квадратна 100 25 12 

Шестикутна 77 20 9 

Кругова з вузлом у 

центрі 

75 19 9 

 

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що кругова топологія з 

додатковим вузлом у центрі буде потребувати найменшої кількості елементів, що буде мати 

значний ефект у разі необхідності значного покриття мережі. 

Даний показник важливий не лише з точки зору зменшення витрат, як часових, так і 

фінансових при розгортанні мережі, але й дозволяє максимізувати час функціонування 

мережі.  

На Рисунку.2 показано залежність часу функціонування маршрутизатора, що 

обробляє інформацію, яка передається елементами мережі [8]: 

 

 
 

Рис.2. Залежність часу функціонування маршрутизатора,  

що обробляє дані від кількості елементів мережі 

 

Наведені вище значення наглядно демонструють, що при більшій кількості елементів 
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мережі час її загального функціонування буде зменшуватися у відповідності до споживання 

електроенергії маршрутизатором (потужності, яка затрачається в режимі очікування).  

Висновки. В роботі проведено аналіз особливостей бездротових сенсорних мереж, як 

мереж окремого класу. Систематизовано технічні та загальні характеристики 

функціонально стійких бездротових сенсорних мереж, на основі яких створено 

математичну модель, з урахуванням належного рівню функцій моніторингу, 

телекомунікації та енергозбереження. Розглянуто оптимальну топології бездротової 
сенсорної мережі в загальному випадку, що дозволяє зменшити загальну кількість 

елементів мережі з збереженням необхідних параметрів ефективності та надійності мережі. 
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Собчук А.В.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО УСТРОЙЧИВЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ, 

КАК СЕТЕЙ ОТДЕЛЬНОГО КЛАССА 

В статье рассматривается математическая модель, учитывающая особенности 

функционирования и построения беспроводных сенсорных сетей, как отдельного класса 

сетей. 

Работа посвящена систематизации характеристик: технических и общих 

особенностей функционально устойчивых беспроводных сенсорных сетей. Определены 

основные группы показателей эффективности беспроводных сенсорных сетей, 

обеспечивающих должный уровень функций мониторинга (покрытия), телекоммуникации 

и энергосбережения. Рассмотрено оптимальную топологию беспроводной сенсорной сети 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/59/view/881
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в общем случае, что позволяет уменьшить общее количество элементов сети с 

сохранением требуемых параметров эффективности и надежности сети. 

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, функциональная устойчивость, 

оптимизация, топология сети. 

 

Sobchuk A. 

MATHEMATICAL MODEL AND CHARACTERISTICS OF FEATURES OF 

FUNCTIONALLY SUSTAINABLE WIRELESS SENSOR NETWORKS, AS A 

SEPARATE CLASS OF NETWORKS 

The article considers a mathematical model that takes into account the features of the 

functioning and construction of wireless sensor networks as a separate class of networks. 

The work is devoted to systematization of characteristics: technical and general features of 

functionally stable wireless sensor networks. The basic groups of indicators of efficiency of 

wireless sensor networks providing the proper level of monitoring function (coverage), 

telecommunication and energy saving are determined. The optimal topology of a wireless sensor 

network in the general case is considered, which allows to reduce the total number of elements of 

the network while preserving the necessary parameters of the efficiency and reliability of the 

network. 

Keywords: Wireless Sensor Network, Functional Stability, Optimization, topology of network. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

 

У статті розглянуто шляхи підвищення ефективності експлуатації засобів водного 

транспорту за рахунок розроблення нових підходів до тарифоутворення на перевезення 

вантажів підприємствами внутрішнього водного транспорту.  

Особливу увагу приділено витратному методу формування  тарифів, який дозволяє 

проводити ефективну політику ціноутворення. Наведений порядок встановлення тарифів, 

запропоновано впровадження узгодженої та гнучкої системи формування конкурентної 

тарифно-цінової політики перевізників, що сприятиме залученню споживачів 

транспортних послуг, здешевленню ціни перевезення та покращенню фінансових 

результатів діяльності транспортних підприємств. 

Ключові слова: перевезення внутрішнім водним транспортом, вантажоперевезення,  

тариф, витрати на перевезення, тарифна політика. 

 

Аналіз сучасного стану проблеми. Роль тарифної політики на транспорті з переходом 

на ринкові відносини різко підвищилася. Рішення проблеми ефективного тарифного 

регулювання вимагає в якості одного з необхідних умов розробку чіткої і несуперечливої 

тарифної політики, яка визначає на досить тривалий період пріоритети тих чи інших сфер 

перевізної діяльності. При цьому ринок послуг підприємств внутрішнього водного 

транспорту (ВВТ) повинен розглядатися як важлива складова частина загального 

транспортного ринку. Іншою неодмінною умовою є формування достатньої нормативно-

методичної та інформаційної бази, що визначає умови тарифікації, особливо в сфері 

застосування вільних тарифів, і представляє собою сукупність: методик розрахунку 

тарифів; системи обліку, що дає змогу перевірити правильність розрахунків; форм галузевої 

фінансової звітності; правил реєстрації тарифів і порядку розрахунків зі споживачами. 

Постановка проблеми. В нових умовах тарифи на перевезення вантажів ВВТ стали 

формуватися перевізниками самостійно на основі витрат, попиту і пропозиції. Проте багато 

судновласників використовують тарифні ставки затвердженого в 1989 році 

Прейскуранта № 14-01 з урахуванням розрахованих підприємством коефіцієнтів 

подорожчання. Однак база, на якій заснований Прейскурант, застаріла, не відображає 

реальні витрати перевізників і не враховує сучасну ситуацію на ринку послуг ВВТ. У 

підсумку, в галузі існує необхідність розробки нової системи тарифоутворення, яка буде 

враховувати нові ринкові відносини, зміну структури виробництва товарно-матеріальних 

цінностей в країні, конкуренцію між підприємствами транспорту, взаємозв'язок суміжних 

видів транспорту, удосконалить і впорядкує процес встановлення тарифів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Встановлення рівня транспортних тарифів - 

актуальна економічна проблема, що має в умовах переходу до ринку не тільки галузеве, а й 

державне значення. Вирішенню цієї проблеми на транспорті завжди приділялася велика 

увага, про що свідчать фундаментальні дослідження і численні праці вчених-економістів 

О.П.Чупрова, С.Г.Струмилина, Т.С.Хачатурова, А.П.Абрамова, А.В.Крейнина, 

М.С.Вульфсона, Ю.Б.Маковського та ін. В працях зарубіжних фахівців Д.Бауерсокса, 

Д.Бенсона, Р.Бернштейна, Дж.Гатторна, М. Портера, Дж.Уайтхеда та ін. найбільший 
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інтерес представляють спільні концептуальні підходи до управління 

конкурентоспроможністю галузевих комплексів економіки і підприємств, логістичної 

організації їх роботи в ланцюгах постачань  і транспортування.  

Завдяки роботам цих вчених і практиків закладений фундамент наукових знань в області 

тарифікації перевезень вантажів і пасажирів, що враховує не тільки дію ринкових 

регуляторів (наприклад, через прояв закону вартості), а й специфічний характер 

функціонування видів транспорту, важливу роль державного регулювання як засобу 

забезпечення цілісності економічного і соціального простору країни. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). З огляду на особливості 

економічної ситуації, прагнення регіонів до автономізації, а також неприйняття і невірну 

інтерпретацію регіонами та іншими господарюючими суб'єктами державної тарифної 

політики, підвищення ефективності експлуатації засобів водного транспорту за рахунок 

розроблення нових підходів до тарифоутворення на перевезення вантажів підприємствами 

внутрішнього водного транспорту залишається важливою науковою і практичною задачею. 

Виклад основного матеріалу. Роль ВВТ в загальній транспортній системі України в 

перспективі багато в чому буде визначатися ступенем його конкурентоспроможності, 

пов'язаної з вартісними показниками перевезень, зокрема, тарифами. Ринкова орієнтація 

економіки вплинула не тільки на рівень вантажних тарифів, але і на структуру витрат, що 

включаються в тарифні ставки. Проблема обґрунтування рівня вантажних тарифів і їх 

регулювання тісно ВВТ в цьому відношенні має свої особливості.  

Підприємства ВВТ працюють в умовах дефіциту перевезень. При наявності в галузі 

надмірної кількості господарюючих суб'єктів, зайнятих перевізної діяльністю, 

першочерговим завданням будь-якої транспортної організації стає забезпечення своєї 

конкурентоспроможності за рахунок впровадження гнучкої тарифної політики і 

підвищення якості перевезень. Тарифи на послуги ВВТ є різновидом цін, і практика їх 

формування та застосування підпорядковується загальним закономірностям ціноутворення 

в умовах ринку. 

 Разом з тим, транспортні тарифи мають і свої особливості. Всю безліч способів 

встановлення цін (тарифів) можна звести до трьох взаємозалежних методів, орієнтованих 

на собівартість, попит або конкурентів. Для того щоб врахувати безліч чинників, що 

впливають на рівень тарифів, основні методи формування тарифів повинні бути об'єднані в 

один комбінований метод. Спочатку необхідно розрахувати базовий тариф, заснований на 

собівартості, потім порівняти його з очікуваннями споживачів і тарифами підприємств 

конкурентів [1].  

Такий підхід допоможе уникнути конфлікту між фінансистами і маркетологами, який 

може виникнути при виборі між двома підходами - витратним і вартісним. Встановлюючи 

тариф витратним підходом, підприємство транспорту оперує рівнем рентабельності і 

можливістю зниження собівартості для встановлення тарифів, які будуть оптимальними з 

точки зору вантажовласників і конкуренції. Тарифи слід розраховувати і встановлювати 

перевізнику для кожного конкретного перевезення [2]. 

У практичній діяльності підприємств використовуються два методу прямого розрахунку 

цін: на основі середніх витрат, тобто за сукупністю всіх елементів витрат, і на основі 

маржинальних витрат, тобто на базі оцінки додаткових витрат на додаткові послуги [3].  

Слід зазначити, що точне визначення собівартості за окремими видами перевезень на 

основі вибору правильного підходу до розподілу непрямих витрат дозволяє отримувати 

достовірну інформацію про те, наскільки насправді здійснення того чи іншого перевезення 

вигідно для підприємства, яка його рентабельність і, відповідно, який рівень тарифу є 

найбільш виправданим. Нехтування питаннями впровадження ефективних систем 

розподілу непрямих витрат нерідко призводить до того, що виникають суттєві диспропорції 

в структурі перевезень і ціновій політиці підприємства, а це, в свою чергу, тягне за собою 

погіршення фінансових результатів діяльності. 
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Використовуючи поділ витрат на постійні та змінні, можна вивчити взаємозв'язок між 

об'ємом перевезень, витратами і прибутком, отримувати інформацію про прибутковість або 

збитковість перевезень в залежності від їх обсягу, розраховувати критичну точку обсягу 

перевезень, тобто вирішувати стратегічні завдання управління підприємством [4]: 

 

                                                      )( пост

пит

зм В-В-ТG=П ,                                                    (1) 

де П – плановий прибуток, грн.; 

     G – плановий обсяг перевезень, т, 

      Т – плановий тариф, грн./т, 

   пит

змВ – питомі змінні витрати, грн./т; 

  Впост – планові постійні витрати,грн. 

У міжнародній практиці така система обліку витрат отримала назву «директ-костинг» 

[5]. Вона дозволяє проводити ефективну політику ціноутворення. У деяких ситуаціях при 

недостатній завантаженості потужностей залучення додаткових замовлень може бути 

виправдано навіть в тому випадку, коли плата за них не покриває загальних витрат по їх 

виконанню.  

В результаті застосування такої системи обліку витрат, собівартість стає більш наочною, 

а статті витрат - краще контрольованими, розширюються аналітичні можливості обліку, 

причому спостерігається процес тісної інтеграції обліку та аналізу. На цій основі будується 

система контролінгу. Аналіз «поведінки» змінних і постійних витрат в залежності від зміни 

обсягів перевезень  дає можливість економічно грамотно оперативно приймати рішення з 

управління, використовуючи ставки маржинального доходу, оптимізувати структуру 

перевезень. 

Використання методу «директ-костинг» на підприємствах галузі застосовується вкрай 

рідко, при цьому його можливості використовуються лише частково. Основним напрямком 

удосконалення застосовуваного в деяких організаціях «директ-костинг» є використання 

розвиненого «директ-костинг». Різниця полягає в поділі постійних витрат на прямі і 

непрямі. З огляду на специфіку галузі, доцільно виділити постійні витрати: прямі витрати 

судна (амортизація, ремонт та інші постійні);  непрямі витрати по утриманню допоміжного 

флоту; непрямі витрати на утримання апарату управління. 

Для цього необхідно деталізувати статтю «Інші витрати судна», розділяючі їх на змінні, 

що залежать від обсягу роботи (судновий зв'язок і т.п.). Використання системи розвиненого 

«директ-костинг» за рахунок багатоступінчастого обліку сум покриття постійних витрат 

дозволить сформувати більш досконалу базу даних для подальшого гнучкого 

тарифоутворення, аналізу управлінських рішень і витрат підприємства. Додаючи до 

собівартості перевезення суму покриття, транспортне підприємство може встановити 

базовий тариф: 

                                                         )(Sперб покk+1Т =  ,                                                        (2) 

де Тб – базовий тариф, грн./т; 

   Sпер – собівартість перевезень, грн./т, 

  kпок – коефіціент покриття, який враховує відшкодування постійних витрат і прибуток 

підприємства. 

Для того щоб порівняти базовий тариф з тарифами конкурентів, необхідно врахувати 

витрати споживачів транспортних послуг і порівнювати загальну суму витрат 

вантажовласників на доставку вантажу даним підприємством, підприємствами-

конкурентами або суміжними видами транспорту.  

Економічні витрати споживача включають витрати по зберіганню вантажів, 

заморожування оборотних коштів за час доставки і зберігання у вигляді оплати за 
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користування кредитом на ці цілі, вартість упаковки, оцінку втрати вантажу при доставці і 

зберіганні і т.п. 

Слід мати на увазі, що при високих ставках банківського відсотка для вартісних 

вантажів, що вимагають критих і опалювальних складів, сезонність і короткий період 

роботи обумовлює великі додаткові витрати вантажовласника, що істотно звужує сферу 

раціонального застосування ВВТ, а іноді навіть «з'їдає» економію клієнта на тарифі в 

порівнянні з транспортом цілорічної дії. Значення базової ціни при цьому може бути навіть 

менше граничної собівартості з урахуванням витрат споживача, тобто таке перевезення 

ВВТ  недоцільне. Надбавка до ціни конкурентів можлива, коли клієнт економить свої 

транспортні витрати або підприємство-перевізник має конкурентні переваги (менший 

термін доставки, краща якість і т.п.).  

Надзвичайно гнучким і корисним інструментом може і повинна бути система знижок з 

цін [6]. Завдання знижок - створення додаткових стимулів для споживача транспортної 

продукції з метою укладення договору перевезення. Використання знижок веде до 

зниження ціни придбання та, відповідно, до збільшення премії споживача. Ця премія є 

різницею між економічною цінністю послуги для споживача і ціною, по якій йому цю 

послугу вдалося купити. Розмір наданої знижки не повинен перевищувати отриманий від 

неї економічний ефект, який зазвичай виражається в зниженні собівартості, збільшенні 

доходів і прибутку. Якщо підприємство надає знижки більшості своїх клієнтів, слід 

розглянути питання про зниження рівня тарифів. Інакше у вантажовласників складеться 

враження, що підприємство не може продати свої послуги і готово піти на будь-які 

поступки, щоб роздобути клієнта. 

Орієнтуючись на цінність кожного виду вантажу та можливу його кінцеву вартість, 

перевізник може збільшувати і зменшувати тарифи за його перевезення. Це буде 

відображатися в зростанні або зниженні рентабельності даного перевезення. Так 

проявляється цінова диференціація при перевезенні вантажів різної цінності. Підхід до 

кожного власнику вантажу, до кожного навіть незначного і одноразового вантажопотоку, 

повинен  бути індивідуальним, особливо в умовах конкуренції і дефіциту перевезень. 

Гнучка тарифна політика - це нормальна реакція на діяльність в умовах ринку, а часто і 

просто суттєвий елемент в боротьбі за виживання [7, 8]. 

З цієї причини підприємства не вирішуються давати навіть постійним клієнтам 

довгострокові зобов'язання щодо стабільності тарифів. При змінах у витратах виробництва 

і ринковій кон'юнктурі, щоб мати правові можливості підвищення тарифів, в договорах 

перевезення та контрактах повинні бути включені спеціальні пункти про можливе 

зростання тарифів, наприклад, пов'язаних з подорожчанням палива і паливно-мастильних 

матеріалів. З огляду на те, що на ринок і збут транспортних послуг впливає безліч мінливих 

чинників (політична, економічна, кон'юнктурна та інша нестабільність), перед 

підприємством-перевізником виникає необхідність постійної роботи з тарифами і 

управління ними за допомогою регулярного врахування мінливої обстановки та внесення 

змін до діючих тарифів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок.  Конкурентоспроможність будь-якого 

виду транспорту при інших рівних умовах визначається рівнем цін, тарифів за пропоновані 

послуги з транспортування вантажів. Принципи та методи тарифоутворення на ВВТ не 

відповідають ринковим відносинам. В результаті тарифи не відшкодовують витрати 

водного транспорту. Проблема обґрунтування рівня тарифів на вантажні перевезення і цін 

на транспортні послуги, їх регулювання тісно пов'язане з формуванням відповідної 

нормативно-методичної та інформаційної бази, включаючи розробку механізму їх 

розрахунку і встановлення коридору - мінімальних і максимальних значень тарифів. 

Вирішення цієї проблеми особливо важливо в умовах організації функціонування 

міжнародних транспортних коридорів. Тому вдосконалення тарифоутворення на ВВТ, 

розробка нових науково-обгрунтованих методів і підходів до ціноутворення з урахуванням 
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адекватного відображення інфляційних процесів в країні має важливе значення для 

підвищення ефективності роботи і розвитку транспорту і країни в цілому, підвищення їх 

конкурентоспроможності. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

В статье рассмотрены пути повышения эффективности эксплуатации средств 

водного транспорта за счет разработки новых подходов к тарифообразования на 

перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта. 

Особое внимание уделено затратном метода формирования тарифов, который 

позволяет проводить эффективную политику ценообразования. Приведенный порядок 

установления тарифов, предложено внедрение согласованной и гибкой системы 

формирования конкурентной тарифно-ценовой политики перевозчиков, что будет 

способствовать привлечению потребителей транспортных услуг, удешевлению цены 

перевозки и улучшению финансовых результатов деятельности транспортных 

предприятий. 
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The article considers ways to increase the efficiency of operation of water transport facilities 
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transport enterprises. 

Particular attention is paid to the cost method of tariff formation, which allows for an effective 

pricing policy. The tariff setting procedure is presented, the introduction of a coherent and flexible 

system for the formation of competitive tariff and pricing policy for carriers is proposed, which 
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improve the financial performance of transport companies. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА РОЗРОБКИ  

АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ В АВТОМАТІЗОВАНИХ СИСТЕМАХ 

УПРАВЛІННЯ  
 

 

Метою статті є розгляд існуючих методів оцінки та проектування 

автоматизованих робочих місць з точки зору ергономіки. Проблема цієї теми полягає в 

тому що інформація щодо ергономічного проектування розрізнена та неоднозначна так 

як ергономічні підходи до розробки у військовій техніці знаходяться на другому плані у 

зв’язку з необхідністю забезпечити інші важливі показники. В статі розглядаються 

підходи щодо ергономічного проектування методи оцінки автоматизованих робочих місць, 

загальна структура ергономічних властивостей та показників на основі яких здійснюється 

оцінка якості ергономічності автоматизованих робочих місць. Обґрунтовується 

необхідність заміни суб’єктивних експертних методів на більш досконалі. 

Ключові слова: оцінка якості ергономічності, оператор, автоматизоване робоче 

місце, ергономіка. 

 

Давно відомо, що темп та швидкоплинність форсмажорних подій негативно впливає 

на психічний стан та правильність прийняття рішень операторів різноманітних  

автоматизованих системах управління (АСУ) [9]. Практика показує, що ці негативні 

фактори з кожним днем все більше зростають у зв’язку з технологічним розвитком новітніх 

систем озброєння та методів ведення бойових дій.  Тому вирішення важливих завдань в 

стиснуті строки стає дедалі актуальнішим. [9] 

Звичайно в такій ситуації гостро постає питання безпечної та правильної експлуатації 

АСУ в умовах постійних психічних та фізичних навантажень з постійним браком часу. 

Зрозуміло, що в таких умовах роботи неминуче виникають помилки, проте в системах де 

від правильної роботи оператора залежить життя та здоров’я інших людей ціна помилки 

стає непомірно великою [9]. 

Саме тому в автоматизованих системах управління приділяється велика увага 

проектуванню автоматизованих робочих місць (АРМ) з урахуванням психофізіологічних 

особливостей людини, що є доволі трудомісткою задачею, адже вимагає врахування 

великої кількості залежних одне від одного факторів, що гальмує такий підхід до розробки 

робочих місць. [10] Проте з приходом потужних та доступних обчислювальних машин, 

сучасного програмного забезпечення та систем управління базами даних, ситуація 

змінюється і можливості спеціаліста по проектуванню робочих місць та аналізу їх 

ергономічних властивостей значно розширються та спрощуються. [2] 

При розгляді  питання оцінки ергономічності робочого місця необхідно зважати що 

під робочим місцем розуміється зона, оснащена необхідними технічними засобами, в якій 

відбувається трудова діяльність виконавця або групи виконавців, що спільно виконують 

одну роботу або  операцію [1]. Особливим різновидом робочого місця є автоматизоване 

робоче місце у складі АСУ, воно характеризується тим що частина операцій здійснюється 

в автоматичному або автоматизованому режимі. 

Проте розробка робочих місць АСУ складна процедура яка потребує оцінки 

ергономічних властивостей. Склався ряд оціночних процедур, в яких оцінка 

представляється в кількісній або в якісній формі і може бути як об'єктивною, так і 
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суб'єктивною. Одним з кількісних методів ергономічної оцінки є експертний метод, в якому 

група експертів на підставі власного досвіду виносить судження про якість виробу в балах 

[1]. Виріб може оцінюватися як за окремими показниками, так і комплексно. [1] 

Незважаючи на вираження результатів у кількісній формі, оцінка за цією методикою носить 

суб'єктивний характер, так як об'єктивно не встановлено однозначної відповідності між 

властивостями вироба і характеризуючими їх числовими шкалами. [5] Поряд з цим 

користуються і апаратурними способами оцінки, що забезпечує об'єктивність оцінки 

виробів. Експериментальний метод оцінки дає більш надійні результати, але вимагає 

спеціальної, часто дуже складної апаратури, навченого персоналу і займає багато часу та 

значних економічних витрат.[1] 

Крім розглянутих методів оцінки існують методи, що комбінують апаратурні 

випробування з аналізом рівня якості виробів, заснованим на використанні довідкових 

даних по ергономіці, контрольних листів з переліком оптимальних значень параметрів 

конструкції. [9] Ці методи дозволяють оцінювати готові вироби і їх елементи, проекти, 

макети і дослідні зразки. У всіх цих випадках параметри виробу оцінюються як задовільні 

з точки зору вимог ергономіки, якщо вони укладаються в проміжок між верхнім і нижнім 

допустимими значеннями, зазначеними в відповідних стандартах.[2] 

Найчастіше подібна оцінка має якісний характер, навіть якщо і грунтується на 

окремих вимірювальних параметрах. Але буває і так, що по ряду окремих критеріїв, 

наприклад за кількістю помилок або часу виконання операцій людиною, можна отримати 

порівняльні дані в кількісної формі[5]. 

Для розуміння методів розробки автоматизованих робочих місць в першу чергу 

потрібно розглянути взагалі існуючи методи розробки складних систем та виробів, адже  

розробка АРМ являється окремим випадком розробки складних систем для якої діють як 

загальні правила так і окремі, притаманні лише АРМ. 

Потрібно розуміти що процес розробки складних системи неоднозначний і залежить 

від багатьох факторів. Проте є два основних принципа  розробки: 

Низхідний  – коли розробка відбувається шляхом ускладнення і деталізації від 

основних вимог до кінцевих окремих частин готових робочих систем. 

Висхідний – розробка відбувається «знизу - вверх», тобто на основі готових вузлів та 

частин розроблюється система з кінцевими параметрами [2]. 

Зазвичай в незалежності від обраного принципу, розробка відбувається ітераційно, з 

кожним разом наближаючись до вимог і необхідних параметрів при цьому використовують 

багато різних методів: 

Евристичні методи: 

- метод ітерацій (послідовного наближення); 

- метод декомпозиції; 

- метод контрольних питань; 

- метод мозкової атаки (штурму); 

- теорія рішення винахідницьких задач; 

- метод морфологічного аналізу; 

- функціонально-вартісний аналіз; 

- методи конструювання; 

Експериментальні методи: 

- планування експерименту; 

- машинний експеримент; 

- уявний експеримент; 

Формалізовані методи: 

- методи пошуку варіантів рішень; 

- методи автоматизації процедур проектування; 

- методи оптимального проектування. 
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 проте для ергономічного проектування з використанням вищезазначених методів 

перш за все необхідно  оцінити після кожного наближення ергономічність  отриманої 

АРМ[1]. 

Ергономічна оцінка  техніки та споживчих виробів вцілому та  конкретно АРМ 

здійснюють наступними методами: 

Експериментальним – за допомогою технічних вимірювальних засобів. 

Розрахунковим – за допомогою обчислень значень параметрів , знайдених іншими 

методами. 

Експертним – заснованим на врахуванні думок експертів , спостережень та опитувань. 

В процедурі ергономічної оцінки можуть використовуватися як окремі методи , так і 

їх поєднання (розрахункового та експертного, експериментального та експертного) Тому 

перелік показників оцінки визначається в залежності від цілей АРМ, вимог до АРМ, умов  

використання та функціонування, конструктивних особливостей, складності об’єкту і 

т.д.[2] 

Процес вибору показників для оцінки ергономічності  можна охарактеризувати 

наступними етапами: 

Визначення цілі ергономічної оцінки – вимірювання показників функціонування АРМ 

та їх конструктивних характеристик, які впливають на здоров’я та роботу операторів. [11]. 

Визначення об’єкту оцінки – це можуть бути засоби вводу даних та засоби 

відображення, а також програмне забезпечення АРМ. [11]. 

Виходячи з цього визначають предмет оцінки: ергономічні характеристики АРМ, які 

визначають якість  взаємодії оператора і АРМ, а саме зорового сприйняття інформації від 

засобів візуальної індикації та виводу інформації, а також безпеку оператора.[2] 

Цілі, номенклатура показників, методи, засоби  та умови ерогономічної оцінки 

визначаться міжнародними стандартами. 

Як видно з вищевказаного, будь-яка комплексна оцінка АРМ буде включати в себе 

експертну оцінку, так як більшість показників ергономічності мають нечіткий характер 

визначення.  Так показник "населеність" неможливо виразити якоюсь конкретною 

величиною, так як при різних обставинах, конструкції АРМ і різних експертах оцінка 

показника буде іншою. 

Проте в кожному конкретному випадку можна визначити граничні величини 

показників обмеживши, таким чином, інтервал оцінки.  

Тобто оцінка загалом здійснюється на деякому інтервалі де крайніми точками є 

"низька" та "висока" 

Що неможливо здійснити при обчисленні класичними методами, так як  параметри не 

визначенні чітко, що спонукає нас звернути увагу на математичний апарат нечіткої логіки 

як основу для побудови методу оцінки. 

Математичний апарат нечіткої логіки дозволяє оперувати під час обчислень такими 

нечіткими поняттями та критеріями, якими керуються експерти, при цьому забезпечуючи 

рівні можливості по оцінці в різних випадках, так як база знань та закони на які спирається 

алгоритм чітко визначені і контролюємі, що неможливо зробити під час експертної оцінки. 

Так як неможливо точно визначити межі знань окремої людини. 

Також слід відмітити, що використання інтелектуальних систем дає можливість 

швидко проводити оцінку, що під час експертного ускладнюється необхідністю, знайти та 

зібрати в одному місці необхідних експертів. 

Висновки.  

Розглянувши вищевказані твердження можна дійти висновку, що розробка 

автоматичної системи для синтезу робочих місць потребує розробки якісно інших підходів 

до оцінки якості ергономічності з залученням методів  нечіткої логіки та нечітких множин. 
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Толкаченко Е.А., Дорофеева З.Я., Урум Н.С. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАНИХ РАБОЧИХ МЕСТ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭРГОНОМИКИ 
Целью статьи является рассмотрение существующих на сегодняшний день методов 

оценки и проектирования автоматизированных рабочих мест с точки зрения эргономики. 

Проблема этой темы заключается в том, что информация о эргономичном 

проектировании разрозненная и неоднозначная так как эргономические подходы к 

разработке в военной технике находятся на втором плане в связи с необходимостью 

обеспечить другие важные показатели. В статье рассматриваются подходы к 

эргономичному проектированию методы оценки автоматизированных рабочих мест, 

общая структура эргономических свойств и показателей на основе которых 

осуществляется оценка качества эргономичности автоматизированных рабочих мест. 
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Обосновывается необходимость замены субъективных экспертных методов на более 

совершенные. 

Ключевые слова: оценка качества эргономичности, оператор, автоматизированное 

рабочее место, эргономика 

 

Tolkachenko Y.A., Dorofeeva Z.Ya., Urum N.S.. 

METHODS OF EVALUATION AND DEVELOPMENT AUTOMATION 

WORKSTATIONS WITH ERGONOMIC 
The purpose of the article is to consider the methods of evaluation and design of automated 

workplaces that exist to date from the point of view of ergonomics. The problem with this topic is 

that the information on ergonomic design is disjointed and ambiguous since ergonomic 

approaches to development in military technology are in the background because of the need to 

provide other important indicators. In the article approaches to ergonomic designing methods of 

an estimation of the automated workplaces, the general structure of ergonomic properties and 

indicators on the basis of which the quality of ergonomics of the automated workplaces are carried 

out is considered. The necessity of substitution of subjective expert methods for more perfect ones 

is substantiated. 

Keywords: quality assessment ergonomic operator workstation ergonomics. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДОПУСКУ ОСІБ ГРУПИ СУДНОВОДІІВ ДО 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Розглянуто принципи побудови моделей оцінки дій осіб групи судноводіїв, що 

використовують автоматизовану систему управління для допуску до самостійної роботи. 

Наведена послідовність дій і схему інформаційних потоків для вирішення завдання 

автоматизації допуску осіб групи судноводіїв до самостійної роботи. Наведено фактори, 

які визначають обсяг і характер тестових завдань для визначення рівня підготовки осіб 

групи судноводіїв. Подано методичний підхід до встановлення послідовності 

відпрацювання тестових завдань. 

Ключові слова: особи групи судноводіїв, автоматизована система управління оцінки 

рівня професійної підготовки, управління рухом судна, тренажер. 

 

Вступ 

Постановка проблеми. Розглядаючи професійну підготовку осіб групи судноводіїв  

в процесі допуску до самостійної роботи необхідно враховувати, що вона тісно 

взаємопов’язана з професійною компетенцією діяльності фахівців з управління рухом 

судна [1]. Цей взаємозв’язок описується наступним правилом: чим вище професійна 

компетентність осіб, тим ефективніше реалізуються можливості осіб по виконанню своїх 

функціональних обов'язків. 

Для визначення рівня підготовки осіб групи судноводіїв в процесі допуску до роботи 

доцільно використовувати такі критерії професійної компетентності як: обсяг і 

послідовність засвоєння знань, навичок і умінь, міцність їх засвоєння, повнота виконання 

завдань з управління рухом судна і робіт при вирішенні професійно-орієнтованих задач [2]. 

Оцінка визначення рівня професійної підготовки осіб групи судноводіїв дозволить 

сформувати стратегію індивідуального і колективного навчання з подальшим розрахунком 

прогнозу навченості [3]. Для цього в складі тренажерних комплексів повинна створюватися 

автоматизована система оцінки рівня професійної підготовки осіб групи судноводіїв. 

Аналіз літератури. Оцінці впливу людського фактору на надійність (HRA) 

приділялося багато уваги в 70-80-х рр. і саме тоді з'явилася велика кількість різних методів 

HRA [4]. Більшість з цих методів не призначаються саме для моделювання діяльності та 

помилок операторів з управління рухом судна та не дозволяють адекватно ідентифікувати 

помилки, що виникають під час управління рухом судна або є занадто загальними для їх 

практичного застосування (Stager & Hameluck, Rouse & Rouse, Rasmussen, Reason, Embrey, 

Norman, Jones & Endsley,  Williams & Munley та ін.). У вітчизняній науці питання 

професійного відбору, моделювання задач і автоматизації оцінки дій авіадиспетчерів 

розглядались у відомих роботах В.М. Затонським, Г.А. Крижановським, С.М. Неділько, 

М.М Сухих, В.П. Харченко та іншими. 

Також існує підхід, призначений саме для автоматизованої оцінки дій операторів, що 

базується на «еталонній» моделі діяльності оператора - профільній моделі, у якій закладені 

«еталонні» значення параметрів виконання технологічних операцій та процедур. Висновок 

відносно правильності дій оператора робиться на підставі зіставлення індивідуальної 

моделі діяльності оператора з «еталонною» моделлю. Виявлення відмінностей у фактичних 

та «еталонних» значення показників критеріїв оцінки рівня підготовки у виконанні окремих 
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технологічних операцій і процедур дозволяє діагностувати помилки у діях оператора за 

частковими критеріями безпомилковості, послідовності, точності, швидкодії та 

своєчасності [5, 10]. 

Розглянуті вище підходи, або не передбачають їх застосування в області 

автоматизованого аналізу і оцінки дій осіб групи судноводіїв, або є занадто загальними і не 

достатньо розроблені на рівні моделей та алгоритмів для реалізації відповідних оцінюючих 

програм. 

Мета статті. Розроблення моделі системи допуску осіб групи судноводіїв до 

самостійної роботи для подальшого аналізу впливу різноманітних факторів на елементи 

моделі. 

Основний матеріал. Загальна структура системи допуску осіб групи судноводіїв до 

самостійної роботи наведена на рис. 1. 

Традиційним підходом до моделювання фахівця в сучасних комп'ютерних 

технологіях навчання є формалізація знань про те, яким той хто навчається повинен бути 

(нормативна модель); про те, яким він є в даний момент (поточна модель); про те, яким ми 

його можемо побачити (модель помилок) [6]. Крім того, для особи групи судноводіїв як 

оператора складної системи управління також необхідно будувати моделі набуття або 

втрати навичок керування [7] для нестандартних ситуацій різних класів. Вказані моделі 

складають основу бази даних системи підготовки та надання допуску до самостійної роботи 

фахівців з управління повітряним рухом. 
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тренажері

 
Рис. 1. Схема інформаційних потоків системи допуску осіб Групи судноводіів до 

самостійної роботи 

 

На рис. 1 в спрощеному вигляді наведена послідовність дій і схему інформаційних 

потоків для вирішення завдання автоматизації допуску осіб групи судноводіїв до 

самостійної роботи. Нормативна модель фахівця при цьому буде включати знання про те, 

яким він повинен стати, тобто вимоги до його кінцевого стану на момент допуску до 

самостійної роботи. Це комплекс компетентностей та результатів навчання, наявність яких 

визначає мету стажування - допуск до самостійної роботи. Вони включають вимоги до 

особистісних якостей фахівців; їх професійних якостей і умінь; знань і умінь з різних 
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навчальних дисциплін з врахуванням особливостей робочого місця, знань нормативних 

документів; щодо характеристик фізичного і психічного станів і т. і. 

Поточна модель, тобто знання про те, яким є фахівець в даний момент, будується 

шляхом аналізу його поводження у процесі навчання і тренування, тому таку модель крім 

того називають поведінковою або динамічною. Вона змінюється разом зі зміною того, кого 

навчають. Механізмом побудови цієї моделі є вхідний контроль. За рубежем для цієї мети 

часто використовують термін когнітивна діагностика і дослідження в цій області розвинуті 

досить широко [6]. 

Початковий стан поточної моделі фахівця формується за результатами вхідного 

контролю. Він з деяким допустимим наближенням повинен відповідати нормативній моделі 

первинної підготовки, тобто комплексу компетентностей та результатів навчання, 

отриманих у вищому навчальному закладі. Це формалізоване подання стандарту підготовки 

фахівця, які є складовою частиною стандарту освіти [1]. 

Нормативна модель є первинною, а поточна - вторинна, так як вона має смисл тільки 

у випадку, якщо побудована в термінах нормативної моделі. Тобто спочатку необхідно 

побудувати бажаний образ особи групи судноводіїв, а потім уже визначати відповідність 

йому реальної людини. 

Модель помилок ґрунтується на тому, що, у загальному випадку, існують різні шляхи, 

чи траєкторії, за якими можуть просуватися стажисти у процесі навчання. З одного боку, це 

можуть бути коректні траєкторії, обумовлені правильними їх діями і передбачені 

нормативною моделлю. З іншого боку, різні траєкторії можуть бути обумовлені 

помилковими діями стажистів і багато таких помилок можуть бути заздалегідь передбачені 

інструктором. 

Оцінка рівня підготовки проводиться з метою керування тренувальним процесом 

(його корекції), тому є необхідним визначати помилки, похибки і негативні індивідуальні 

тенденції в роботі осіб групи судноводіїв на тренажері. Під помилкою особи групи 

судноводіїв слід розуміти будь-яку дію чи бездіяльність, що призвела до негативних 

наслідків (результатів) в окремо взятій проблемній ситуації, за наявності інших можливих 

її рішень. В цілому, до помилок можна віднести будь-яке відхилення від технологічних 

процедур, практики, що добре зарекомендувала себе або намірів [8, 12]. 

При розробці автоматизованої системи оцінки рівня професійної підготовки осіб 

групи судноводіїв до самостійної роботи необхідно враховувати фактори, які визначають 

обсяг і характер тестових завдань: 

1. За кількісними показниками: кількість тестових завдань; обсяг і характер 

навчальної інформації по кожному тестовому завданню; послідовність відпрацювання 

тестових завдань. 

2. За часовими показниками: 

– час відпрацювання кожного тестового завдання; 

– час індивідуальної та колективної підготовки; 

– тривалість безперервного тренування операторів; 

– періодичність тренувань; 

– періодичність застосування тренажних і натурних засобів. 

3. За обсягом інформації: обсяг і характер інформації, потрібної навчаємим щодо 

характеру діяльності осіб групи судноводіїв; обсяг і характер інформації, потрібної 

інструктору, про якість діяльності осіб групи судноводіїв; оперативність пред’явлення 

інформації, тим хто навчається. 

4. За оціночними показниками: встановлені показники оцінки рівня підготовки; діючі 

нормативи підготовки осіб групи судноводіїв. 

Розглянемо фактори які враховуються за кількісними показниками [9, 11]. 



 
 

  

150 

 

Кількість тестових завдань встановлюють з урахуванням завдань, які характерні для 

типових ситуацій роботи осіб групи судноводіїв у всьому діапазоні їх професійної 

діяльності. 

Обсяг і характер навчальної інформації з кожного тестового завдання обґрунтовується 

виходячи з переліку відомостей, необхідних особам групи судноводіїв для виконання 

осмислених закінчених дій по здійсненню запропонованих йому функцій. Обсяг навчальної 

інформації повинен відповідати обсягу інформації для типової ситуації при управлінні 

повітряним рухом. Вид навчальної інформації та форма її подання повинні максимально 

відповідати реальним умовам. 

При визначенні оптимальної кількості тестових завдань спочатку встановлюють 

кількість найбільш важливих класифікаційних ознак, що характеризують складність даної 

операторської діяльності. До числа таких ознак відносять: структуру інформаційної моделі; 

умови сприйняття і переробки вхідної інформації (наприклад зовнішні завади на фоні яких 

проводиться ідентифікація корисних сигналів); вид прийнятого рішення; тип виконавчої дії 

оператора та ін., а потім визначають необхідну кількість градацій кожної ознаки. 

Кількість тестових завдань (Ty ) визначають за формулою (1): 

1

n
T Zy j

j
 


   (1) 

 

де n ˗ кількість класифікаційних ознак; 

Z j  ˗ число градацій j-ї класифікаційної ознаки. 

В цілому, кількість тестових завдань повинно бути таким, щоб особи групи 

судноводіїв, що пройшли підготовку по всьому їх комплексу, не відчували труднощі у 

виконанні бойових завдань. 

Послідовність відпрацювання різнотипних (що не містять ідентичних операцій) 

тестових завдань встановлюють відповідно до зростання їх складності (за принципом від 

простого до складного). 

Послідовність відпрацювання однотипних тестових завдань встановлюють залежно 

від забезпечення максимально можливого позитивного перенесення навичок і дотримання 

принципу «від простого до складного». 

Для встановлення послідовності відпрацювання різнотипних тестових завдань 

необхідно визначити їх складність. 

У загальному випадку складність завдання може визначатися через складність 

алгоритму її виконання за формулою (2): 
ALAoj Tj AS

  ,                                                    (2) 

де o j
  – коефіцієнт пропорційності; 

AT  – показник темпової напруженості діяльності; 

AL  – показник логічної складності алгоритму тестового завдання; 

AS  – показник стереотипності алгоритму тестового завдання. 

Послідовність відпрацювання різнотипних завдань встановлюють відповідно до 

зростання значень показника складності (3) 

 

( )
n1 2j j j      .                                           (3) 

 

При відпрацюванні однотипних завдань формування навичок по одній з них впливає 

на досконалість навичок виконання інших, тому при визначенні послідовності їх 
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відпрацювання поряд зі складністю необхідно враховувати можливість максимального 

позитивного перенесення навичок з метою скорочення термінів підготовки. 

Кількісно міру збігу елементарних операцій в задачах, що характеризує перенесення 

навичок, можна обчислити за допомогою показника K j  однотипності j-го завдання по 

формулі (4): 

1

1 1

l
W Vmj mj

mK j n l
W V W Vij ij mj mj

i m




 
 

,                                   (4) 

 

де l (п) – число співпадаючих (не співпадаючих) елементарних операцій діяльності у 

базовому завданню і в тому, що відпрацьовується; 

m (i) – номер співпадаючих (не співпадаючих) операцій в j-ї задачі; 

Vmj (Vij) – коефіцієнт ваги співпадаючих (не співпадаючих)  операції; 

 W Wmj ij – коефіцієнт збігу (розбіжності) операції. 

Коефіцієнт ваги співпадаючих (не співпадаючих) операції (Vij) визначають методом 

експертних оцінок. 

Коефіцієнт збігу (розбіжності) операції визначають наступним чином: 

Wmj = 1, Wij = 0, якщо операції збігаються повністю; Wmj = Wij = 0,5, якщо операції 

збігаються частково; Wmj = 0, Wij = 1, якщо операції не збігаються. 

Таким чином для визначення послідовності відпрацювання тестових завдань з 

урахуванням їх однотипності (перенесення навичок) слід розрахувати коефіцієнт jK  для 

кожної з однотипних завдань і розташувати їх по убутним значенням. Складений таким 

чином ряд відповідає необхідної послідовності відпрацювання тестових завдань. 

Висновки. Застосування наведеної моделі базується на формуванні тестових завдань 

за допомогою яких можна виявити відповідності між фактичною дією та помилковою 

реакцією стажиста, що є у складі моделі помилок. При виявленні такої відповідності за 

кожним критерієм оцінки фіксується припущення стажистом певного типу помилок на 

кожному з етапів автоматизованого аналізу. Кожен з цих етапів застосовує сукупність таких 

критеріїв оцінки, результат оцінки за якими обумовлює можливість або доцільність 

проведення оцінки за іншими критеріями нижчого рівня оцінки та підбором відповідних 

тестових завдань.  

Кожен з цих етапів застосовує сукупність критеріїв оцінки, результати оцінки надають 

можливість або доцільність допуску особи групи судноводіїв до самостійної роботи.  
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Мажара И.П., Тимочко А.И., Тришин В.В., Будолак С.Е. 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДОПУСКА ЛИЦ ГРУППЫ СУДНОВОДИТЕЛЕЙ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Рассмотрены принципы построения моделей оценки действий лиц группы 

судноводителей, использующих автоматизированную систему управления для допуска к 

самостоятельной работе. Приведенная последовательность действий и схема 

информационных потоков для решения задачи автоматизации допуска лиц группы 

судноводителей к самостоятельной работе. Приведены факторы, определяющие объем и 

характер тестовых заданий для определения уровня подготовки лиц группы 

судноводителей. Подано методический подход к установлению последовательности 

отработки тестовых заданий. 

Ключевые слова: лица группы судноводителей, автоматизированная система 

управления оценки уровня профессиональной подготовки, управления движением судна, 

тренажер. 
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MODELS OF ESTIMATION OF TRAINING AND TRAINING OF THE PERSONS OF 

THE FIELD TEAM FOR THE SELECTION OF THE SELF-OPERATING WORK 

The principles of constructing models of assessment of the actions of the persons of the flight 

management group using the automated control system for admission to independent work are 

considered. The given sequence of actions and the scheme of information flows for solving the 

problem of automation of the admission of the group of guidance flight to self-employment. The 

factors that determine the scope and nature of the test tasks to determine the level of training of 

the flight management team are presented. The methodical approach is given to the establishment 

of a sequence of testing of test tasks. 

Key words: faces of the flight management team, automated system for assessing the level of 

professional training, air traffic control, simulator. 

Рецензент: д.т.н., професор Богомья В.І.,  

Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ  



 
 

  

154 

 

УДК 004.825        DOI:10.31180/2524-0102/2018.2.06.21 

 

 

Берднік П.Г., Медведева О.Ю., Дорошева А.О., Зайцева Д.О., Рябчук І.О. 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНІТВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 

Розглядається підхід щодо побудови перспективних технічних засобів для створення 

освітнього середовища. Особливості побудови розглядаються з огляду необхідності 

підготовки іноземних студентів при їх навчанні на курсах довузівської підготовки. 

Особливість такого навчання передбачає підвищення інтенсивності навчання при 

обмеженому часі навчання. Також розглядається принцип створення освітнього 

середовища за умов мультилінгвістичності тих хто навчається. Проведено експеримент 

за результатами впровадження такого середовища. Проведена оцінка ефективності 

навчання контрольних груп, які проходили підготовку в різних умовах. Отримані позитивні 

результати впровадження освітнього середовища побудованого за новими принципами. 

Ключові слова: освітнє середовище, ефективність навчання, інтерактивне навчання, 

інформаційні технології, система навчання. 

 

Вступ 

Сучасні умови розвитку освітнього середовища, як в Україні так і в світі в цілому, 

вимагають перегляду підходів до його організації та вдосконалення [1-4]. 

Особливістю довузівської підготовки іноземних студентів є те, що нерівномірно 

формуються групи та строки початку їх роботи, велика кількість країн з яких прибувають 

студенти, різний рівень особистісної підготовки, який залежить від країни походження 

студентів, а також їх бажання проходити підготовку на українській (російській) або 

англійській мові. Ці, а також низка інших факторів значно впливають на якість навчального 

процесу та можливість ефективної реалізації завдань довузівської підготовки. 

Значною мірою ефективність навчання студентів-іноземців в період довузівської 

підготовки залежить від того освітнього середовища, що склалося у ВУЗі в цілому та 

центрах (кафедрах) їх підготовки [5].  

Тому постає питання: "Яким чином можна вдосконалити освітнє середовище та 

пристосувати його до вимог підготовки студентів-іноземців?". Для полегшення виявлення 

та підтримання студентів, сприяння їх розвитку та реалізації їх здібностей, стимулюванні 

роботи студентів, активізації навчально-пізнавальної діяльності створюється новий 

освітній простір. Такий простір повинен сприяти розвитку компетентностей у професійній 

та соціальній діяльності [6]. Освітній простір – це простір спільного буття, перетворений 

усіма суб'єктами виховання у чинник інтегративного впливу на процес розвитку і 

самореалізації особистості [7]. Проектування освітнього простору спрямоване на 

розв'язання трьох стратегічних завдань, зокрема на організацію умов і можливостей для 

ефективного розвитку і саморозвитку особистості; створення умов і визначення пріоритетів 

для навчальної, самоосвітньої діяльності студента, реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії; організацію умов і можливостей для формування життєвої компетентності 

вихованця [8]. Розвиток освітнього середовища потребує створення у ВНЗ цілісної системи 

яка б поєднала творчу діяльність викладачів, бажання до саморозвитку та 

самовдосконалення студентів, а також сучасні можливості інформаційних технологій по 

створенню такого середовища. Також така система повинна забезпечувати інтеграцію 

різних видів діяльності, реалізацію інтерактивних методів навчання, формування 
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індивідуальних траєкторій підготовки, а також накопичення та узагальнення досвіду 

підготовки студентів-іноземців всіма викладачами, що задіяні в цьому процесі [5, 9]. 

Мета статті: розробити підходи до усунення протиріччя між існуючими підходами та 

методиками набуття ключових компетентностей за фахом підготовки під час навчання у 

центрах довузівської підготовки в умовах обмеженого часу. Для подолання даного 

протиріччя запропоновано методику інтенсифікації навчання, що дозволить суттєво 

підняти якість освітнього процесу та досягти необхідних показників якості навчання. 

Аналіз літератури. У відомих працях розглядає поняття “інноваційне освітнє 

середовище” як комплекс взаємопов’язаних умов, які забезпечують освіту людини, 

формування особистості педагога з інноваційно-творчим мисленням, його професійну 

компетентність [10]. Особистість є одночасно і продуктом і творцем інноваційного 

середовища. Логічними є результати дослідження В. Ясвіна, який розуміє освітнє 

середовище як “систему впливів і умов формування особистості за заданим взірцем, а також 

можливостей для її розвитку, що є в соціальному і просторово-предметному оточенні” [11]. 

Як зазначає В. Ясвін, тип освітнього середовища визначається умовами і можливостями 

середовища, що сприяють розвитку активності (або пасивності) студента, її особистісної 

свободи (або залежності). Дослідник стверджує, що освітнє середовище не має чітко 

фіксованих меж. Останні визначаються самими суб’єктами освітнього процесу. Так, Є. 

Бачинська, досліджуючи механізми формування інноваційного освітнього простору 

регіону, вважає за доцільне розглядати його у двох площинах: як середовище, територію, в 

межах якої діють єдині узгоджені правила інноваційної діяльності, і як цілісну систему, 

результатом функціонування якої є новітні ідеї та оригінальні технології [11]. Л. Ващенко 

підкреслює, що як системне утворення інноваційне середовище окремого регіону має 

власну організаційно-функціональну структуру, основними складовими якого визначено: 

стратегію розвитку освіти регіону, тактику формування інноваційних процесів, зміст 

інноваційного середовища регіону, організаційне забезпечення, прогнозування розвитку 

освіти регіону. Кожен із елементів структури, взаємодіючі між собою, наповнює 

інноваційне середовище своїм спрямуванням змін [12]. А. Кух вважає, що освітнє 

середовище структурно складається із трьох взаємопов’язаних компонентів: суб’єктно-

ресурсного, матеріально-технічного та ідейно-технологічного [13]. Суб’єктно-ресурсний 

компонент визначає суб’єкти освітнього середовища (студентів, викладачів) та умови 

здійснення їх суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Матеріально-технічний компонент відповідає за 

забезпеченість освітнього середовища відповідним стандартним обладнанням. Ідейно-

технологічний компонент визначає нормативні методики та технології досягнення 

прогнозованих результатів у навчанні [14]. 

Концепт освітнього середовища, середовищного підходу досліджували Г. Васильєв, Н. 

Гладченкова, Ю. Колюткін, Л. Новикова, П. Лернер, М. Лях, М. Соколовський, В. Ясвін та 

ін. Ідеї створення та функціонування різних середовищ науковці використовують, 

розробляючи загальнонаукові, педагогічні, психологічні аспекти. Зокрема, вивчали 

можливості освітнього середовища щодо розвитку особистості Н. Гонтаровська, О. 

Гуменюк, В. Мадзігон, Н. Крилова, А. Каташов, К. Приходченко, В. Степанов та ін.; В. 

Доній, Г. Несен, І. Єрмаков, І. Лустенко досліджували освітнє середовище навчального 

закладу як осередок культури тощо. Належне місце відведено дослідженням проблем 

освітніх і педагогічних інновацій, інноваційного розвитку освітніх систем та інноваційних 

процесів у роботах провідних учених І. Беха, Н. Бібік, Л. Ващенко, Л. Даниленко, Д. 

Пузікова, Г. Щекатунової та ін. Однак в наукових публікаціях, присвячених дослідженню 

інноваційного освітнього середовища, недостатньо представлені аспекти розвитку 

студентів-іноземців в умовах інноваційного освітнього середовища [15-19]. 

Складний інтегративний характер сутності поняття «освітнє середовище» зумовлює 

обґрунтування концептуальних підходів щодо його формування, а саме [20-23]: 

- гуманістичний - відображає людиноцентриський підхід до розвитку сучасного 
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соціального оточення, гармонізацію педагогічних і соціальних відносин, формування у 

майбутніх вчителів цілісної картини світу, духовної і педагогічної культури; 

- акмеологічний - дозволяє обґрунтувати закономірності творчого розвитку учасників 

освітнього середовища; 

- системний - спрямований на удосконалення навчально-виховного процесу у вищій 

школі, встановлення зв’язків між різними його компонентами та визначення освітнього 

середовища як цілісної системи, яка формує майбутнього фахівця; 

- інформаційний - забезпечує достатній рівень інформаційної культури майбутнього 

вчителя, сприяє підвищенню ефективності професійної підготовки педагогічних кадрів 

шляхом впровадження в практику роботи сучасних комп’ютерних технологій; 

- інноваційний - сприяє створенню інноваційно-творчої атмосфери взаємодії між 

учасниками процесу підготовки, формування у студентів готовності до майбутньої 

професійної діяльності. 

Аналіз досліджень за даною тематикою свідчить, що недостатньо опрацьовані питання 

розв’язання протиріччя між необхідністю формування у іноземних студентів необхідного 

рівня ключових компетентностей за напрямами підготовки та суттєвими обмеженнями на 

ліміт часу їх підготовки. Існуючі підходи до створення освітнього середовища не 

враховувала особливостей його побудови з метою інтенсифікації процесів навчання 

студентів з використанням інтерактивного підходу, що потребує додаткових досліджень в 

цьому напрямку з врахуванням сучасного стану інформаційних технологій.  

 

Методологія побудови освітнього середовища 

 

Проведений аналіз факторів, що впливають на успішність процесу підготовки 

іноземних студентів в ВНЗ, свідчить, що до основних з них належать наступні [1-3]: рівень 

базової освіти; життєвий досвід та бажання навчатися; бажаний напрям подальшої 

підготовки (інженерний, економічний, гуманітарний, медичний та інші); рівень 

матеріально-технічного забезпечення навчального процесу; організація планової 

підготовки викладацького складу до навчальної роботи з іноземними студентами та 

відповідна організація системи довузівської підготовки; контроль організації самостійної 

підготовки і проведення додаткових практичних занять, консультацій та індивідуальних 

занять, а також особисті якості іноземних студентів, що навчаються у центрах довузівської 

підготовки. 

В якості напряму вирішення зазначеної проблеми та усунення протиріччя між 

необхідною якістю набуття ключових компетентностей за результатами отримання 

довузівської підготовки, пропонується інтенсифікувати навчання за рахунок впровадження 

в освітній процес новітніх досягнень в педагогічній сфері та сфері сучасних інформаційних 

технологій, що дозволить переглянути підходи до створення нового освітнього середовища. 

Проведений аналіз базових понять “підготовка студента” і “інтенсифікація” дозволяє 

визначити сутність процесу інтенсифікації підготовки іноземних студентів у центрах 

довузівської підготовки. 

Сутністю інтенсифікації підготовки іноземних студентів під час навчання у центрах 

довузівської підготовки у ВНЗ України є сукупність організаційних та педагогічних 

заходів, що забезпечують її динаміку і якісні зміни за рахунок створення інтерактивного 

інформаційно-дидактичного середовища, яке дозволяє сформувати необхідний і достатній 

рівень професійних компетенцій тих, хто навчається, враховуючи особливості підготовки 

кожної групи та напрямки обраних спеціальностей для подальшої підготовки в ВНЗ [4-5].  

Зміст цього процесу полягає в створені педагогічних умов, що задовольняють 

наступним вимогам.  

Інтерактивність освітнього середовища має забезпечуватись за рахунок реалізації 

наступного комплексу заходів: організації взаємодії між тими, хто навчається, та предметом 



 
 

  

157 

 

вивчення на основі реалізації електронних освітніх ресурсів і тренажерних засобів для 

подолання бар’єрів між теоретичним знанням і чуттєво-предметним освоєнням інформації, 

а також наданні тим, хто навчається, вибору індивідуального способу набуття необхідних 

компетенцій; взаємодія між тими, хто навчається, та викладачами по предметах підготовки 

для своєчасної педагогічної діагностики та корекції навчальних заходів певного рівня 

складності, а також гнучкого реагування на освітні запити, що виникають вперше; тісної 

взаємодії між тими, хто навчається, для взаємонавчання та взаємоконтролю, а також 

формування навичок спільної діяльності. Принципи такої взаємодії відворений на рисунку 

1. 

Інформативність освітнього середовища забезпечується через ущільнення дидактичних 

одиниць навчального процесу для досягнення необхідного та достатнього освітнього рівня 

тих, хто навчається, та їх готовності до застосування отриманих знань, навичок, умінь та 

набутого досвіду при отриманні нових знань. 
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Рис. 1. Структура інтерактивного освітнього середовища. 

 

Дидактичність освітнього середовища реалізується за рахунок впровадження і розвитку 

сучасних інформаційних технологій, що забезпечують напрацювання необхідних 

психічних станів, і набуття навичок, вмінь та досвіду (концентрації, динамічних 

стереотипів, предметного напруження і т.д.) з постійним контролем та корекцією викладача 

процесу та ступіню засвоєння навчального матеріалу, а також за рахунок застосування 

педагогічної технології модерації. 

В якості гіпотези дослідження висунуто положення про те, що в умовах довузівської 

підготовки іноземні студенти з різним освітнім рівнем, соціальним статусом та 

особистісними особливостями склалося протиріччя між об’єктивно-високими вимогами до 

результатів навчання та обмеженими строками їх підготовки. 
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Припускається, що вирішити виявлене протиріччя можливо за рахунок інтенсифікації 

підготовки іноземних студентів під час підготовчих курсів на основі реалізації наступних 

шляхів: формування інтерактивного інформаційно-освітнього середовища інтенсивних 

курсів підготовки у ВНЗ; адаптації змісту підготовки до особливостей обраного напрямку 

подальшої підготовки; впровадження сучасних педагогічних технологій в процес 

підготовки іноземних студентів. 

Розглядаючи проблему необхідно враховувати положення про те, що процес 

формування інтерактивного освітнього середовища підготовки іноземних студентів буде 

ефективним, якщо реалізація методики, що розглядається, забезпечить достовірну динаміку 

покращення якості її ознак. 

Крім того, вимагає свого підтвердження припущення про більшу педагогічну 

доцільність використання інтерактивного інформаційного освітнього середовища 

підготовки іноземних студентів, порівняно з використанням класично прийнятої моделі. 

Сформульована проблема не знаходить свого однозначного вирішення при 

використанні стандартного підходу до побудови інтерактивного освітнього середовища 

[14]. Для вирішення завдання сформульованого у статті було запропоновано побудувати 

нове освітнє середовище з урахуванням мовної ознаки. Під мовною ознакою ми розуміли 

мову на якій розмовляє іноземний студент, мова на якій він проходить довузівську 

підготовку та мова на якій він в подальшому буде проходити навчання. 

В ідеальному випадку для кожного студента необхідно формувати освітнє середовище 

необхідною мовою. Досить часто при підготовці іноземних студентів викладачі 

використовують метод «заняття з помічником». При даному методі викладач готує собі 

помічника для проведення заняття. Найчастіше з іноземними студентами готується 

помічник який допомагає викладачу перевести незрозумілі місця на мову студента, а також 

проконтролювати правильність відповіді та усвідомити якість засвоєння матеріалу. Однак 

такий метод і шлях підготовки може бути хибним, особливо коли студент повинен вивчити 

нерідну мову. Тому є неспівпадіння між індивідуалізацією мовної спрямованості та 

задачами навчання. 

Використання інтерактивних технологій навчання дозволяє поряд зі створенням 

мовного середовища контролювати ступінь використання рідної і нерідної мови та 

проводити поступове заміщення однієї мови іншою. При використанні ж однієї мови 

можливе поглиблення отриманих знань та формування стійких навичок за предметами 

навчання. 

Для реалізації даного підходу пропонується нова структура інтерактивного освітнього 

середовища яка наведена на рис. 2. 

Основним недоліком даного підходу є висока трудомісткість заповнення бази даних з 

навчальними та дидактичними матеріалами. Але створювати таку базу можна поступово.  

Для перевірки правомірності висунутих гіпотез було розроблено та реалізовано 

програму дослідно-експериментальної роботи, що спрямована на вивчення відмінностей в 

якості освітніх досягнень іноземних студентів. Особи, що прибули на навчання були 

розподілені на тих, хто увійшов до складу групи, що була розміщена до 

експериментального інтерактивного інформаційного освітнього середовища, та тих, які 

проходили навчання за традиційною схемою, тобто знаходились в традиційному 

освітньому середовищі підготовки іноземних студентів на підготовчих курсах центру 

довузівської підготовки. 

Формування інтерактивного інформаційно-освітнього середовища підготовки 

іноземних студентів здійснювалось на основі формування особистісно-орієнтованого 

освітнього середовища ВНЗ з урахуванням специфіки подальшої підготовки та мовних 

уподобань. 

З метою перевірки гіпотези дослідження, було створено необхідне інтерактивне 

інформаційне освітнє середовище підготовки, проведено адаптацію його змісту до 
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особливостей подальшої підготовки, здійснено впровадження педагогічної технології в 

процес навчання іноземних студентів. Було надано вільний доступ до освітніх ресурсів в 

системі дистанційного навчання через мережу інтернет, передбачений постійний контроль 

знань студентів [24] та використання освітнього середовища. 
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Рис. 2. Багатомовне інтерактивне освітнє середовище 

 

У створене середовище підготовки розмістили експериментальну групу іноземних 

студентів. Контрольні групи проходили навчання по традиційній системі.  

Критеріями оцінки адаптивності сформованого середовища для експерименту були 

обрані наступні: ціннісносенсовий, змістовний, методичний, інструментальний та 

результативний. 

Для оцінки якості створення інтерактивного інформаційно-дидактичного середовища в 

інтересах даного дослідження розроблено спеціальний інструмент – карти експертної 

оцінки освітнього середовища підготовки іноземних студентів на інтенсивних курсах 

довузівської підготовки [24, 25].  

Зміст інформативної складової оцінювання якості створення інтерактивного 

інформаційно-дидактичного середовища наведено в таблицях 1-5. 

Облікова інформація по кожному, хто навчається, дисциплінам навчання, викладачам 

та експертам наведена в табл.1. 

Таблиця 1 

Облікові дані оцінювання освітнього середовища підготовки слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

Факультет Номер факультету  

Група Номер групи 

Навчальна дисципліна Найменування навчальної дисципліни 

Дата та час оцінювання Дата та години проведення навчального заняття  

Особа, що навчається Прізвище, ім’я по батькові 

Викладач Посада, наук. ступень, вчене звання, прізвище, ім’я 

по батькові 

Експерт Посада, наук. ступень, вчене звання, прізвище, ім’я 

по батькові 
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Градацію оцінювання адаптивності сформованого середовища по складовим для 

обраних критеріїв запропоновано реалізовувати наступним чином: оцінка 5 – «відмінно», 4 

– «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно», 1 – «повністю відсутнє». 

За кожним критерієм визначались часткові оцінки на основі яких формувалась 

підсумкова оцінка сформованого освітнього середовища по всім студентам та викладачам 

навчальних дисциплін, що приймали участь у експерименті (див. Табл. 2 – 6) 

Таблиця 2  

Оцінка освітнього середовища підготовки слухачів курсів довузівської 

підготовки за критерієм змістовності 

№
 

з\
п

 

Верхня градація складової Оцінка складової Нижня градація 

складової 

1 Відповідність мети заняття та його 

змістовної реалізації 

5 4 3 2 1 Невідповідність мети 

заняття та його 

змістовної реалізації 

2 Матеріал, що представлений, в 

повному обсязі освітлює заявлені 

дидактичні одиниці 

5 4 3 2 1 Матеріал, що 

представлений, не 

відповідає заявленій темі 

3 Зміст матеріалу структуровано, 

рівні засвоєння дидактичних 

одиниць задані  

5 4 3 2 1 Матеріал не 

структурований та не 

систематизований 

4 Варіативний зміст матеріалу по 

складності відповідає 

індивідуальним особливостям 

слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 

5 4 3 2 1 Матеріал складний для 

сприйняття, інваріантний 

5 Зміст матеріалу варіативний по 

мові начання 

5 4 3 2 1 Матеріал представлений 

лише на одній мові 

 

Таблиця 3  

Оцінка освітнього середовища за критерієм методичності 

№
 

з\
п

 Верхня градація складової Оцінка складової Нижня градація 

складової 

1 Добра мотивація студентів 5 4 3 2 1 Мотиваційний етап 

заняття не забезпечений 

2 Широта спектру завдань 

розвиваючого характеру 

5 4 3 2 1 Завдання розвиваючого 

характеру відсутні 

3 Гнучкість викладача, здатність 

коректувати свої дії на основі 

оперативної оцінки їх 

результативності 

5 4 3 2 1 Завдання викладача не 

враховують 

індивідуальний профіль 

пізнавальної діяльності  

4 Адекватність дидактичного 

матеріалу 

5 4 3 2 1 Неадекватність 

дидактичного матеріалу 

5 Часте застосування моментів 

рефлексивного аналізу 

5 4 3 2 1 Рефлексія на заняттях 

відсутня 

6 Часто застосовуються ситуації 

діалогу, обміну думками 

5 4 3 2 1 На заняттях присутній 

тільки монолог 

7 На заняттях ведеться гнучкий і 5 4 3 2 1 Робота будується 



 
 

  

161 

 

кваліфікований облік 

індивідуальних особливостей та 

керівництво в реалізації 

індивідуального освітнього напряму 

студентів 

орієнтовно на тих, хто 

навчається, “середнього” 

рівня 

8 Здійснюється активне керівництво 

процесом підготовки студентів 

5 4 3 2 1 Відсутнє керівництво 

самостійною роботою 

слухачів 

 

Таблиця 4  

Оцінка освітнього середовища за ціннісносенсовим критерієм 

№
 з

\п
 Верхня градація складової Оцінка складової Нижня градація 

складової 

1

1 

Рівень активності високий 5 4 3 2 1 Рівень активності 

низький 

2

2 

Присутні питання на поглиблення 

засвоєння матеріалу 

5 4 3 2 1 Питання на уточнення 

матеріалу відсутні 

3

3 

Адекватність та повнота відповідей 5 4 3 2 1 Відповіді тих, хто 

навчається, свідчать про 

погане розуміння та 

засвоєння матеріалу 

4

4 

Розвиненість самостійних 

висловлювань 

5 4 3 2 1 Нерозвиненість 

самостійних 

висловлювань 

 

Таблиця 5  

Оцінка освітнього середовища підготовки іноземних студентів курсів 

довузівської підготовки за критерієм результативності 

№
 з

\п
 Верхня градація складової Оцінка складової Нижня градація 

складової 

1

1 

Компетентість набута в повному обсязі, 

слухач здатний повністю вирішувати 

функціональні задачі 

5 4 3 2 1 Компетентність відсутня 

2

2 

Спроможність самостійно вирішувати 

нові завдання 

5 4 3 2 1 Нездатність вирішувати 

нові завдання 

Відповідно до запропонованого методу передбачається експертне опитування і 

винесення експертом відповідної оцінки, що визначає відповідну характеристику 

освітнього середовища підготовки іноземних студентів в ході занять [23]. 

В якості експертів доцільно здійснити відбір осіб, що мають необхідні знання по 

проблемі, що вивчається, та мають здатність аргументовано констатувати факти по явищу, 

що вивчається. До них, в першу чергу, відносяться професори та доценти відповідних 

(фахових) кафедр, викладачі, що мають досвід вирішення професійних викладання 

дисциплін іноземним студентам, а також представники замовника, в інтересах яких 

організовано підготовку іноземних студентів за різними профілями. 

Оцінки надані окремими експертами зводяться до підсумкової таблиці, що дозволяє 

оцінити якість освітнього середовища в цілому. 
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Таблиця 6  

Оцінка освітнього середовища підготовки підготовки іноземних студентів курсів 

довузівської підготовки за критерієм інструментальності 

№
 з

\п
 Верхня градація складової Оцінка складової Нижня градація 

складової 

1

1 

Процес підготовки студентів 

забезпечений необхідним комплексом 

ТЗН (інформаційними, контрольними, 

тренажерними) з лінгвістичною 

підтримкою 

5 4 3 2 1 ТЗН представлені 

одинично, комплексно 

не застосовуються 

2

2 

Наявність та якість навчально-

методичних матеріалів (методичних 

вказівок, посібників, електронних 

підручників, інформаційного 

матеріалу) забезпечує потреби 

викладачів та студентів 

5 4 3 2 1 Навчально-методичні 

матеріали розроблені 

безсистемно та 

поверхнево 

 

За результатами експерименту отримано статистичні дані, щодо якості освітнього 

середовища за запропонованими критеріями (рис. 3, 4).  

 

 
Рис.3 – Результуючі оцінки ціннісно-сенсового та змістовного критерію по 

експериментальній та контрольним групам 

 

Світлим сірим кольором на гістограмах наведено усереднені значення вхідних 

(первинних) оцінок за відповідним критерієм в експериментальній та контрольних групах, 

стовпці гістограм темного сірого кольору відповідають середній оцінці відповідного 

критерію після закінчення експерименту. 

 



 
 

  

163 

 

 
 

Рис.4. Результуючі оцінки методичного, інструментального та та змістовного 

критерію по експериментальній та контрольним групам 

 

 

Висновки 

Аналіз значень оцінок, отриманих в результаті проведення експерименту, свідчить 

про відсутність статистично значимих розбіжностей між контрольною та 

експериментальною групами в початку експерименту і їх виникненні після експерименту. 

Таким чином, представлені результати свідчать про те, що початково еквівалентні за 

рівнем підготовленості контрольна і експериментальна групи по завершенні навчання 

показали суттєву диференціацію результатів. 

Отримані результати підтверджують висунуту гіпотезу досліджень та свідчать на 

користь впровадження запропонованого підходу щодо інтенсифікації навчання іноземних 

студентів на підготовчих курсах у ВНЗ. 

Інтенсифікації навчання вдалося досягти за рахунок підвищення рівня мовної 

співпраці, врахування індивідуальних якостей та здібностей студентів, активізації їх 

діяльності за рахунок використання тренажерів та віртуальних лабораторій.  

Звісно впровадження такої системи потребує ще значних доопрацювань, але знайдена 

форма створення освітнього середовища дозволяє створювати та застосовувати нове 

бачення освітнього процесу в конкретні технічні рішення загальної системи. 
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IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING FOR FOREIGN STUDENTS WITH THE 

USE OF THE INTERACTIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

The approach to construction of perspective technical means for creation of an educational 

environment is considered. The features of the construction are considered in view of the need to 

prepare foreign students for their training in pre-university training courses. The peculiarity of 

such training involves increasing the intensity of training with a limited time of training. Also, the 

principle of creating an educational environment under the conditions of multilingualism of those 

who are studying is considered. An experiment was conducted on the results of the implementation 

of such a medium. The assessment of training effectiveness of control groups that were trained in 

different conditions was conducted. The positive results of the implementation of the educational 

environment built on the new principles are obtained. 
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ESTIMATION OF PRIMARY AERODYNAMIC CHARACTERISTICS 

OF SHIP-BASED UNMANNED AIRCRAFT VICHICLE 

 

 

The process of creating a ship-based aircraft requires time and cost. Therefore, it is advisable 

to consider the possibility of using existing unmanned aerial systems for the needs of the Naval 

Forces of Ukraine. Taking into account the specifics of the use of unmanned aerial vehicles in 

ship-based conditions, the possibility of improving existing complexes with the purpose of 

increasing the range and duration of the flight, improving stability and reducing the take-off and 

landing speeds by installing the wingtip devices of the wing are considered. 

The methodology of aerodynamic characteristics calculation is presented here. It permits to 

make approximate calculation of basic aerodynamic parameters, which determine main flight 

characteristics of   unmanned aerial vehicle with initial data shortage. 

Keywords: ship-based unmanned aiecraft vichicle, data shortage, aerodynamic characteristics, 

approximate calculation  

 

1. Initial data 

The effectiveness of unmanned aerial vehicles (UAVs) usage is determined by several 

components: aircraft performance characteristics, manoeuvrability, controlling means, as well as 

on-board means of information receiving, transmitting, accumulating and storing. The tasks 

fulfillment of earth surface observation, transport and military missions are largely determined by 

performance characteristics of the UAV. The efficiency, air barrage time, exploration depth, and 

other depends upon them. For these reasons, an overall estimation of aircraft begins with an 

analysis of its performance characteristics, which, in the first place, require aerodynamic 

characteristics. 

The open sources of information, as a rule, publish limited data about the UAV possibilities, 

and sometimes they are of advertizing nature and need to be thoroughly checked. For calculation 

and objective estimation of performance characteristics the database is required, in particular, such 

as:  mass data for application variants;  geometric data of the aircraft and its separate units; - 

characteristics of the power plant. 

Some geometric data can be obtained from published photos and schemes working out, 

others can be calculated according to empirical dependences or determined on the basis of 

statistics. The list of required geometric data is presented in Table 1. 

These geometric parameters allow to calculate the aerodynamic characteristics of the 

separate units and the aircraft in whole.  

Coefficient of drag at zero lift 

Total coefficient of drag (Сха) includes non-inductive (Сх0) and inductive (Схі) components, 

which have different physical nature and are variable over wide range. The majority of factual 

UAV have relatively short range of speeds. It affords an opportunity to be confined to the speeds, 

which are substantially smaller than the sonic speed, and to disregard the differences, which 

require consideration of air compressibility effect. This guess greatly simplifies the methodology 

of aerodynamic characteristics calculation and relying upon the classical  aerodynamics helps to 

receive convenient practical calculating formulas for aerodynamic characteristics determination. 
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Table 1  

Geometric characteristics of the aircraft 

No. Characteristic Symbol Value 

 WING   

1 Area, m2 S  

2 Span, m l  

3 Root chord, m b0  

4 Tip chord, m bk  

5 Leading-edge sweep angle, degree Χl  

6 Trailing-edge sweep angle, degree Χt  

7 Fineness ratio λ  

8 Taper ratio η  

9 Mean aerodynamic chord, m bА  

10 Airfoil camber ratio f   

11 Airfoil thickness ratio c   

 HORIZONTAL TAIL   

1 Area, m2 Sho  

2 Span, m Lho  

3 Root chord, m b0ho  

4 Tip chord, m bkho  

5 Leading-edge sweep angle, degree Χlho  

6 Trailing-edge sweep angle, degree Χtho  

7 Fineness ratio λho  

8 Taper ratio ηho  

9 Mean aerodynamic chord, m bmho  

10 Airfoil camber f ho  

11 Airfoil thickness ratio c ho  

 VERTICAL TAIL   

1 Area, m2 Sve  

2 Span, m lve  

3 Root chord, m b0ve  

4 Tip chord, m bkve  

5 Leading-edge sweep angle, degree Χlve  

6 Trailing-edge sweep angle, degree Χtve  

7 Fineness ratio λve  

8 Taper ratio ηve  

9 Mean aerodynamic chord, m bmve  

10 Airfoil camber f ve  

 FUSELAGE AND ENGINE NACELLES   

1 Fuselage length, m Lf  

2 Fuselage midsection area, m2 Smf  

3 Fineness ratio of the fuselage λf  

4 Fuselage equivalent diameter, m def  

5 Fuselage wetted area, m2 Sf.wet.  

5 Light mid-section area, m2 Sm.light  

6 Engine nacelle length, m Len  

7 Engine nacelle midsection area, m2 Sen  

8 Fineness ratio of the engine nacelle λen  
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In the first place, when calculating the flight, take-off and landing, maneuvering and other 

characteristics the polar curve is required. In the simplest case, it has a quadratic dependence of 

the drag coefficient versus the lift coefficient. Сха = Сх0 + А(Суа)
2. The drag coefficient at zero lift 

force (Сх0) is the sum of resistance coefficients of separate units of the aircraft: wing (Сх0wing) 

horizontal tail (Сх0ho), vertical tail (Сх0ve) fuselage (Сх0f), nacelles (Сх0en), landing gear (Сх0lg) and 

is expressed by the formula  

 

Сх0=1,1(Сх0wing+Сх0ho/S+Сх0ve/S+Сх0f/S+Сх0en/S+Сх0lg/S).    (1) 

 

Coefficient 1.1 in the expression (1) takes account of drag rise due to unidentified sources. 

The wing drag coefficient can be expressed as [4]: 

 

 x

õô

iõðêðõ C
S

S
kÑÑ )1(0 ,    (2)  

 

where Схр  is the wing shape drag coefficient, ki  is the coefficient, which takes into account the 

interference between the wing and fuselage, Sкф is wing area occupied by the fuselage, ΣΔСх is 

the sum of additive drag coefficients for consideration of the wing surface smoothness, the slots 

in it, as well as different superstructures (aerials, mounts and other). 

 

 
 

 
 

Fig. 1. Friction coefficient of flap plate Сf(Re) and 

correction for airfoil thickness с(с ) 

 

     Section drag coefficient is taken from the section shape atlas, and in its absence, is determined 

from the formula 

 

cfxð CC 85,1 ,      (3) 
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where fC  is friction coefficient of flap plate, c  is the coefficient that takes into consideration the 

transition from the plate to the desired airfoil. One can tell their values by the diagrams, provided 

in fig. 1, for different values of transition coefficient from streamlined airflow to turbulent
ÒÕ . 

Coefficient fC  is determined depending upon Reynolds number  


bV 
Re , where b is the 

wing mean chord (horizontal or vertical tail), ν is coefficient of kinematic viscosity  as a function 

of flight altitude (fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kmH ,  

Fig. 2. Dependence of coefficient of kinematic viscosity vs. altitude 

Coefficients Сf and с depend upon relative coordinate of transition point of laminar-

boundary layer into turbulant .
b

Õ
Õ Ò

Ò   

For the majority of profiles that coordinate does not exceed 0.15. If the wing is blown by the 

air flow from the propeller, the nature of the flow approaches to the turbulent and then 0ÒÕ . 

Therefore, if the engine is located in the fuselage and wing area, which is blown over by the flow, 

is insignificant, for the calculation it is permissible to take 1,0ÒÕ . If the propellers are arranged 

in front of the wing and blow over the large area, then 0ÒÕ . 

In practical calculations, instead of characteristic curves it is often more convenient to use 

functional dependences. With some approximation they can be written in the following way: 

 

5 Re

074,0
fC where  710Re   and  

58,2Re)(ln

455,0
fC   where 710Re  ; 

 

Coefficient of kinematic viscosity mainly depends upon flight altitude and assume 

approximation with acceptable accuracy: 

 

ν = (0,078Н2 + 1,103Н + 14,61) 10-6 ,                                      (4) 

 

which is more convenient for computer processing. Coefficient с is a function of the relative 

thickness of the profile 
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In these formulas altitude is given in kilometers, the relative thickness of profile is in 

percentage, and the coordinate 
ÒÕ  is in relative values. 

Interference of wing and fuselage depends on their mutual arrangement, it is determined by 

coefficient ki (formula 2) and can substantially vary depending upon the wing translation through 

the height relative to the fuselage, as well as depending upon the fuselage form change. In 

accordance with the recommendations [2], the values of the coefficient that takes into account the 

interference between the wing and the fuselage are shown in table. 2. 

Table 2  

Interference coefficient between the wing and the fuselage 

No. Arrangement of the wind with regard to the fuselage ki 

1 High-winged aircraft 0,95 

2 Mid-winged aircraft 0,85 

 Low-winged aircraft with different forms of cross-section:  

  circular 0,25 

  oval 0,50 

  rectangular 0,60 

 

Wing surface irregularities are estimated by additive drag ΣΔСх. If approximately 20% of 

the front part of the profile has no protruding rivet heads, it is permissible to take ∆Сх= 0,0013. If 

the whole wing has protruding rivet heads, then ∆Сх = 0,0020. 

The existence of openings between the wing and the high lift device requires addition of value 

∆Схщ= 0,0017 lщ/l + 0,0001 = 0.0017 to drag coefficient, where lщ  is total length of the openings 

between the wing and the ailerons, the wing and the high lift device, l - wingspan. 

Drag coefficient of horizontal (GO) and vertical (VE) tail are also defined as the 

corresponding wing coefficients. However, instead of mean aerodynamic chords mean geometric 

chords are taken, respectively for GO (bhО = ShО/lhО) and VE (bve = Sve/lve). 

When calculating the profile drag coefficient of the tail, it is possible to consider that 0ÒÕ

, as it works in the disturbed flow. 

Drag coefficient of fuselage can be determined by the following formula: 

 

Схф= Схрф + ΔСхф+ ΔСх фон/Sмф,     (6) 

 

where Схрф  is the profile drag coefficient of the fuselage (as a result of friction and pressure); 

ΔСхф is additive drag coefficient that takes into consideration the formula and fuselage irregularity 

(the skin covering irregularity  makes ΔСхф обш = 0,0002); 

ΔСхфон – lantern drag coefficient; 

S фон и Sмф – midsection areas, according to the lantern and fuselage. 

The canted tail section of the fuselage increases the drag coefficient on the value 

 
фeC хвx

/61,12
004283,0

 
Coefficient Схрф for the fuselage without superstructures is determined according to the 

formula: 

 

Схрф = Схf kф,       (7) 

 

where kф is the coefficient which considers fuselage fineness ratio  

 

kф = 1, 86 - 0,175λф + 0,01 λ2
ф,    (8) 
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and coefficient Схf considers friction force 

 

Схf = 0,0075λф (1 + 2,3/λ2
ф).     (9) 

 

Fuselage fineness ratio can be calculated by formula: 

 

.88,0 мффф SL       (10) 

 

Increase of fuselage drag coefficient on ΔСхф due to engines installation can be estimated 

using Table 3. 

 

Table 3  

Influence of Engine Location on Fuselage Drag Coefficient 

Fuselage form 
ΔСхф due to engine 

Engine in front Engine behind 
Under cowl panel Without cowl panel Under cowl panel Without cowl panel 

Drop shape 0,010…0,015 0,025…0,035 0,020…0,030 0,030…0,070 

Rectangular shape 0,025…0,030 0,040…0,050 0,030…0,040 0,040…0,080 

 

Values of lantern coefficient ΔСхфон are approximately equal to: 

Lantern with long fuselage spine fairing with the transition to the tail section                       0,005 

Lantern with short fuselage spine fairing                                                                                 0,040 

Lantern with long fuselage spine fairing                                                        0,010 

Nacelle drag coefficient is defined similarly to the fuselage. 

Landing gear drag coefficient depends upon its configuration. It should be noted that the 

majority of small UAV has nonretractable landing gear, consisting of a variety of braces, struts, 

wheels of different configurations. Therefore the neglect of landing gear drag coefficient can give 

a significant error in the overall drag of the aircraft. Table 4 shows several model variants of 

nonretractable landing gear. The wheels and load-bearing elements of various designs are drag 

source. 

The nonretractable landing gear variant is determined by the overall layout of the aircraft. 

Landing gear drag is determined by the value of the product CxаSм, where Cxа is the drag coefficient 

of an isolated landing gear, Sм is the area of its midsection. The value of the product CxаSм can be 

calculated for some typical forms. 

Then the landing gear coefficient of some definite aircraft will be equal to С0хш = CxаSм/S, 

where CxаSм is taken from the table, and S is the wing of the aircraft area, which is calculated.  

Operational-strategic aircrafts with long-endurance, certainly, are equipped with retractable 

landing gear. 

Drag coefficient of the wheel can be specified, if we know its configuration: 

elliptical                                                               0,25; 

rectangular with rounded edges                           0,35; 

rectangular of carting type                                   0,50 

When using wheel spat their drag can be reduced in 2 ... 3 times. One can use the method 

described in [4] if more accurate accounting of the separate elements of the landing gear is 

necessary. 

 

3. The induced drag coefficient 
 

As is known, induced drag is conditional upon the lifting force. In the absence of the air 

compressibility induced drag coefficient is proportional to the square-law of the lift coefficient  
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2

yaxi ACС  , 

where А is drag-due-to-lift coefficient (inductance), which is determined from the formula [3]: 
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Table 4  

Landing gear drag coefficient 

Nonretractable landing gear variants 
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In this formula (11) δ is the coefficient which considers extension and narrowing of the wing, 

λэф is the wing effective aspect-ratio. These coefficients can be determined from the empirical 

formulas [2]: 

.
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                       (12) 

 

In its turn λ = l2/S is geometric aspect-ratio of the wing, and SSS занзан /  is the relative 

area of the wing, which is occupied with the fuselage (engine nacelle). 

Calculation of two parameters: Сх0 и А gives possibility to form up the polar curve of the aircraft 

 

,2
0 yaxxa ACCC         (13) 

 

which in its turn is the foundation for performance characteristics calculation.  

 

4. Lift coefficient calculation 

 

Lift force of the aircraft (Ya) in general way is created by the wing (Yаwing), horizontal tail 

(YаhО) and fuselage (Yаf), namely it equals to their sum: 

 

Ya = Yаwing + YаhО + Yаf.      (14) 

 

Each of these components can be written as follows: 

 

Ya = СyаqS;   Yawing = СyаwingqS; YahО= Сyа hOqго ShО; Yaf = СyаfqSмf;  (15) 

 

If to substitute (15) in (14), to divide by q and to denote qhО/q = khО (braking coefficient of 

flow in the area of HO), we will have: 

 

Сyа= Сyаwing + Сyа hОkhОShО/S + СyаfSмf/ S .     (16) 

 

Pay attention to the fact that the horizontal tail is flown at the angle of attack, which is less 

than the wing on the value of ε (downwash angle of flow behind the wing), namely αГО = α – ε. 

Moreover, the average value ε is proportional to the angle of attack of the wing ε = εαα, and then 

αhО =(1 - εα )α, and Сyа hО= Сα
yа hО(1 - εα )α. Substitute the last equality in (16), and then 

differentiate it from the angle of attack. We obtain the derivative of the coefficient of lift for the 

total aircraft angle of attack: 

 

.//)1( SSCSSkCCC мффyГОГОГОykpyy

         (17) 

 

For the aircraft of "duck" type, this derivative will be written as: 

 

.//)1( SSCSSCkCC ффyГОГОyКРГОkpyy

      (18) 

 

In the formula (18) derivative 
 ГО  

determines the value of the downwash angle, which falls 

on the wing after the disappearance of a horizontal tail, when the angle of attack is changed for 1°. 

kpyC
 determines the bearing capacities of the wing. For small and moderate wing aspect ratios 
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(λ> 3) in the absence of air compressibility, attached flow this derivative can be calculated 

according to the empirical formula [6]: 
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Сукр ,      (19) 
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Fig. 3 Influence of extension and narrowing on wing lifting efficiency 

 

In these formulas: p  is the ratio of the wing semiperimeter to its span, χП, χЗ are the wing 

sweep angles for leading and trailing edges. If you have a wind type in the plan for determination 

of p  it is possible to use of its geometrical data. If the wing is constructed of known profiles, taken 

from the atlas of profiles, where value 
пpофyC

 is predetermined, than the calculation of 
kpyC

derivative can be performed by the formula [4]: 
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Coefficient k in the formula (21) takes into account the effect of wing extension and 

narrowing on its lift characteristics (fig. 3). Linear section of the dependence Сyа(α) is determined, 

in addition to the derivative 
kpyC

,  by the value of the angle of attack at zero lift force  α0 = αf + 

αφ,  where  αf  is the angle of attack which corresponds to zero lift of the profile,   αφ is the angle 

of wing twist, and in the case of uniform twist it  is determined according to the formula 

 

αφ = - φ(0,093 – 0,00057χП + 0,566/η – 0,265/ η0,5),    (22) 

 

where φ is the twist angle of wing tip section. 

 

Some sources denoted derivative 
ГОyC

 
determining horizontal tail bearing properties, 

through аГО, calculate it similarly to wing 
kpyC

 or determined by the diagram (Fig. 4) depending 

on relative extension and sweep angle of the horizontal tail [2]. 

 

 
Fig.  4. Parameters, which determine  аГО 

 

If the wing is straight or has small sweep angles, its bearing properties largely depend on the 

extension. In this case it is possible to use the simplified formula [6]: 

 

ГО

ГО
уГОС








73,1

085,0
      (23) 

 

Downwash angle derivative according to the aircraft angle of attack is determined using 

the formula: 







 kkk

C
yx

y
2,46  kχ,      (24) 

 

where      kx =1,55-0,85(2LГО/l) + 0,3(2LГО/l)2;      ky = 1 - 1,7( 2-2yГО/l) 2yГО/l; 

 

         kη= (0, 45 - 0,017λ)(2 - 2/λ);                   kχ= 1 + 0,15Sin2χ0.25; 
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LГО and yГО is the distance between the wing and horizontal tail aerodynamic sector along the 

longitudinal and normal axes. 

Braking coefficient of flow in the horizontal tail kГО depends on the size of the wing and 

horizontal tail, as well as on the distance between them. As a first approximation it is permissible 

to take kГО = 0.85 ... 0.95 [1]. If the horizontal tail is blown by the propeller, kГО becomes bigger 

than 1, and can reach 1,1 ... 1,3, depending on the mode of the propeller operation. 

Derivative 
фyC

characterizes bearing capacity of the fuselage and is mainly determined with 

its front part. For cylindrical fuselage, theoretically ./035,0 1

ãðàäôyC  When the cross-section is 

oval it is necessary to add correction. Then we will have 

 

,
4

035,0
2

ф
фy

S

B
C

       (25) 

 

where В is the fuselage midsection width, Sф is round circular midsection area, to which Суф 

coefficient is related. 

 
Fig. 5. Dependence of lift coefficient vs. angle of attack 

 

The total derivative 
yC  is calculated using the formula (18), which characterizes the 

dependence of the lift coefficient of the entire aircraft vs. angle of attack in the linear section, when 

the wing is flown with smooth air flow. At high angles of attack as a result of stalling the lift 

decreases, dependence Суа()  becomes flatter, and after the critical angle of attack it reduces at 

all. 

Flow stall usually causes stalling of the aircraft. Character of stall considerably depends on 

the shape of the curve Суа()  in the section of critical angle of attack. The steep reduction of the 

lift coefficient at supercritical angles of attack causes a sharp stalling on the wing or on the nose. 

The limit is set at the angle of attack to prevent stalling - permissible lift coefficient Судоп (Fig. 5). 
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The angle of attack of zero lift ο depends on the degree of the wing asymmetry, mainly on 

the camber of the profile and the wing twist: ο = οf + οφ . Value of οf  can be obtained from 

the characteristics of the profile and αοφ can be determine by the approximate formula (22). 

When the values 
yC  and ο are defined, it is possible to build the dependence of the lift 

coefficient vs. angle of attack 

 

)( 0 

yya CC .      (26) 

 

This dependence is shown in Fig. 5. 

The maximum lift coefficient of the entire aircraft with the wing relative extension λ> 5 

can be calculated by the formula: 

 

Суmax = 0,92Суmax kp (1+cos χ0,25)/2,     (27) 

 

where Суmaxkp is the maximum lift coefficient of the wing (is determined upon the characteristics 

of the profile), χ0,25 is the wing sweeping on the line of chord quarters. 

The examples of Суmaxkp value for some profiles with small Reynolds numbers are given in the 

table below [7]. 

 

Table 5  

Value of Суmax kp  for some wing profiles 

Profile CAI 

Р-ІІ-12 

CAI 

Р-ІІ-14 

CAI 

Р-ІІ-18 

С-12 С-16 NACA 

641-212 

NACA 

641-412 

NACA 

643-418 

Суmax kp 1,44 1,52 1,63 1,5 1,624 1.72 1.6 2.5 

 

Dependence of the lift coefficient vs the angle of attack of the entire aircraft (Fig. 5) may be 

carried out as follows: 

- according to parameters 
yC  and αο, which were specified above,  to build linear part of the 

dependence )(yaC , using the formula (26); 

- to draw up horizontal line on the diagram, which is equal to Суmaxkp and to determine the 

intersection point of this line with the previous line, and then to move the resulting point by 1 

degree to the right; this point will determine the critical angle of attack (αкр); 

- to draw up the smooth curve through point 1; 

- to determine the allowable aircraft lift coefficient, which is approximately equals to  

Судоп = 0,9 Суmax kp. 

 

5. Impact assessment of the high lift devices on the wing lift characteristics. 

 

The wings of the ultra light UAV are used without lift devices, since any mechanization 

reduces the aerodynamic quality, needs more powerful power plant, complicates the design. But 

in order to improved takeoff and landing characteristics (which is important for heavy UAV) lift 

devices (mainly for the trailing edge) can be used. Estimation of some typical types of lift devices 

can be done with the help of Table 6. 

The right column shows the increase in the drag coefficient at the optimum angle of flap 

deflection. Table 6 shows increments of the lift coefficients and drag. They are given on the 

assumption that lift devices is located along the entire length of the wing. If it takes only the part 

of span lмех, the table values ΔСуmax, ΔСxmin need to be multiplied by the ratio lмех/l. 
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Modern UAV use lift devices not only during takeoff and landing, but also in other modes. 

In such cases flaps (differential trailing-edge flaps) and slats extension and retraction is carried out 

by means of automation [5]. 

During the movement of the aircraft near the ground the pressure on the lower surface of the 

wing is increased - an additional increase in lift force appears. Increased lift coefficient can be 

estimated by the formula: 

 

,3,0 )03,1( heC
yh


 

 

where h =h/l, h is the distance between the trailing edge and the ground, l is  the wing span. At 

take-off with the released mechanization h can significantly decrease, wing lifting efficiency of 

the wing increases. The increase may be particularly noticeable when using the ski landing gear, 

which can significantly reduce the distance between the wing and the ground. 

 

Table 6  

Influence of flaps on increase aerodynamic coefficients 

 

 

Increased lift coefficient of the wing due to wing blowing with the propellers depends on the 

blowing area (Sblowing) as well as on the specific load (B) to the blowing area with the propeller (F). 

The size is determined by the formula [6]: 

 

B = P/(ρV2F/2).      (28) 

 

It characterizes relative increase of the dynamic pressure behind the propeller in comparison with 

undisturbed dynamic pressure. The thrust value for the take-off mode, which influences the wing 

blowing, may be determined by the formula [1]: 

 

Р = 0,15gmtake-off/n,      (29) 

 

where mtake-off – take-off weight of the aircraft,  n – amount of engines. 

In order to receive approximate evaluation the following dependences can be used: 

- for   Sblowing/S = 0,3 take   ΔСу blowing= 0,11В; 

- for   Sblowing/S = 0,5 take   ΔСу blowing= 0,20В. 

For other relative area of blowing it is possible to make linear interpolation between these 

values. 

Some UAV use slats. They help to push the stall at bigger angles of attack and thus significantly 

increase the wing lift, which is especially important to improve takeoff and landing performance. 

High-lift system type Profile type 
Optimum 

deviation angle 

Increased 

ΔСуmax 

Increased 

ΔСxmin 

Unflapped wing 
 

 __ __ 

Plain flap 
 

40...50 0,6...0,8 0,10...0,12 

Single-slotted flap 

 

35...40 0,8...1,1 0,10...0,13 

Double-slotted flap 
 

30...55 1,3...1,5 0,20...0,25 
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Thus, the proposed method makes it possible to calculate the basic aerodynamic characteristics of 

the UAV, to determine the flight details at this foundation, to compare them with the advertising 

characteristics and to draw a conclusion about the technical level of the analyzed technique. 
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Дмитрієв О., Живицький М., Елізаров О. П., Сьомін О. А., Сушко В.Г. 

ОЦІНКА ПЕРВИЧНИХ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ МОРСЬКОГО БАЗУВАННЯ  

Процес створення літаків на кораблі вимагає часу та вартості. Тому доцільно 

розглянути можливість використання існуючих безпілотних повітряних систем для 

потреб Військово-Морських Сил України. Беручи до уваги специфіку використання 

безпілотних літальних апаратів у умовах морського середовища, можливість 

вдосконалення існуючих комплексів з метою збільшення діапазону та тривалості польоту, 

підвищення стабільності та зменшення швидкості зльоту та посадки у статті 

розглядаються аеродинамічні характеристики. 

Викладено методику розрахунку аеродинамічних характеристик, що дозволяє 

наближено розрахувати базові аеродинамічні параметри, що визначають основні льотні 

характеристики безпілотного літального апарату морського базування, при обмежених 

відомостях про його вихідні дані. 

Ключові слова: безпілотний літальний апарат морського базування, дефіцит даних, 

аеродинамічні характеристики, приблизний розрахунок. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ 

КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРАЕКТОРИЙ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ ИХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 

В статье, на основе методики синтеза оптимального алгоритма сопровождения 

траекторий водных объектов в условиях их плотных потоков путем сокращения 

количества выдвигаемых и обрабатываемых гипотез совместного отождествления 

отметок, разрабатываются решающие правила для квазиоптимальных алгоритмов 

сопровождения траекторий водных объектов  с учетом их возможного неразрешения для 

одно- и многогипотезной моделей траектории движения. 

Ключевые слова: плотность водных объектов, маневр, информационное обеспечение, 

траектории водных объектов, обработка радиолокационной информации. 

 

Введение 

Формирование системы апостериорной плотности распределения вероятностей (АПРВ) 

параметров потока водных объектов (ВО) в зоне ответственности источника 

радиолокационной информации (РЛИ), предполагает выдвижение и проверку большого 

количества гипотез совместного и поточечного отождествления отметок, с учетом их 

классов, с сопровождаемыми траекториями.  

В статье, на основе методики синтеза оптимального алгоритма сопровождения 

траекторий ВО в условиях их плотных потоков, разработанной ранее, путем сокращения 

количества выдвигаемых и обрабатываемых гипотез совместного отождествления отметок, 

разрабатываются решающие правила для квазиоптимальных алгоритмов сопровождения 

траекторий ВО с учетом их возможного неразрешения для одно- и многогипотезной моделей 

траектории движения ВО. 

Анализ литературы 

К основным работам, посвященным повышению качества радиолокационной 

информации за счет разработки новых способов и алгоритмов сопровождения траекторий  

ВО можно отнести следующие [1-16]. 

Большинство из этих работ показывают различные методики синтеза алгоритмов 

обнаружения и сопровождения траекторий водных объектов [1–3, 11–13]. Однако, 

проведенный анализ данных работ показывает, что все они ориентированы на 

существующие методы обнаружения и сопровождения траекторий водных объектов и 

разработаны для условия полной разрешаемости. [7,8]. Данная же работа направлена 

обоснование необходимости разработки алгоритмов вторичной обработки РЛИ в условиях 

плотных потоков ВО и применения ими маневра. 

Целью данной статьи является освещение процесса разработки решающих правил для 

квазиоптимальных алгоритмов сопровождения траекторий ВО с учетом их возможного 

неразрешения для одно- и многогипотезной моделей траектории движения ВО. 

 

Основная часть 

В предыдущих статьях мы уже рассмотрели основные этапы предлагаемой методики 

синтеза оптимального алгоритма сопровождения траекторий ВО в условиях их плотных 
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потоков.  

При разработке квазиоптимальных алгоритмов сопровождения траекторий ВО 

возможны следующие процедуры, обеспечивающие уменьшение вычислительных затрат: 

- уменьшение общего количества выдвигаемых и проверяемых гипотез СО; 

- уменьшение объема вычислений, связанных с конкретной гипотезой СО. 

Следует отметить, что введение априорных данных о потоке ВО в виде вектора 

минимальных и максимальных скоростей уже исключило из рассмотрения заведомо ложные 

гипотезы поточного отождествления (ПО) и совместное отождествление (СО). 

Формирование AПPB производится исходя из потенциальных скоростных возможностей 

современных летательных аппаратов. 

Уменьшение объема вычислений, связанных с одной конкретной гипотезой СО, может 

достигаться путем исключения из рассмотрения заведомо ложных гипотез ПО исходя из тех 

же соображений. Иначе говоря, гипотеза ПО не формируется и не рассматривается если 

разность между оценкой вектора состояния ВО в предыдущем такте обновления информации 

источника РЛИ и оценкой вектора наблюдения рассматриваемой отметки в текущем такте 

превышает потенциальные скоростные возможности современных летательных аппаратов, 

т.е. гипотеза ПО формируется при условии: 

 

(μ⃗ ̂j
(α−1)

−y⃗ i
(α)

)<𝕍max·To,                                                  (1) 

 

где To- длительность такта обновления информации (цикл обзора РЛС). 

С учетом ошибок измерения координат отметки и оценивание параметров траектории 

ВО и описываемых многомерным вектором ошибок ∆y⃗ , введенные ограничения имеют вид: 
 

(μ⃗ ̂j
(α−1)

−y⃗ i
(α)

) +∆y⃗ <𝕍max·To,                                                 (2) 

 

Количество гипотез СО, формируемых с учетом классов отметок, можно 

дополнительно уменьшить исключением из рассмотрения гипотез о классах отметок, если 

разность оценок векторов состояния ВО, порождающих эти отметки, на предыдущем такте 

обновления информации источника РЛИ, исключает такую возможность исходя из 

потенциальных возможностей современных летательных аппаратов. 

При этом, правила и порядок расчета мер правдоподобия гипотез СО и 

соответствующих им оценок параметров траекторий ВО остаются прежними. 

Для дальнейшего сокращения числа выдвигаемых и проверяемых гипотез можно 

применять упрощения: 

- введение ограничения на максимальное количество классов отметок; 

- введение пороговых значений для мер правдоподобия гипотез СО с последующим 

отказом от маловероятных гипотез; 

- разбиение зоны ответственности источника РЛИ на подзоны и работа в подзонах. 

Таким образом, при разработке квазиоптимальных алгоритмов сопровождения 

траекторий ВО, целесообразно использовать процедуру исключения из рассмотрения 

заведомо ложных или маловероятных гипотез СО, исходя, в первую очередь, из 

возможностей ВО. 

 

Неадаптивный алгоритм сопровождения траекторий водных объектов с учетом их 

возможного неразрешения 

Неадаптивный (применительно к маневру ВО) алгоритм сопровождения траекторий ВО 

с учетом их возможного неразрешения является упрощением оптимального алгоритма при 

простой функции потерь и модели движения траектории водного объекта. 

Упрощения оптимального алгоритма заключаются в том, что в очередном такте 
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обновления информации принимаются окончательные решения о значениях параметров 

сопровождаемых водных объектов путем отбора из всех возможных гипотез совместного 

отождествления одной наиболее правдоподобной и исключении из рассмотрения гипотез ПО 

и СО, исхода из потенциальных возможностей современных судов. 

Неадаптивный алгоритм сопровождения траекторий водных объектов с учетом их 

возможного неразрешения предусматривает выполнение следующих решающих правил: 

1. Экстраполяция параметров траекторий водных объектов на α–ый такт обновления 

информации источника РЛИ: 

 

πα
∋(μ⃗ Ʃ) = ʃ(Ω)πα−1(μ⃗ Ʃ

(α−1)
)ω (μ⃗ Ʃ

(α)
/μ⃗ Ʃ

(α−1)
) · 𝑑μ⃗ Ʃ

(α)
, 

 

или при гауссовом распределении АПРВ параметров потока водных объектов [31] для 

каждого из ВО 

μ⃗ Ʃ
(α)∋

 = Фαμ⃗ ̂Ʃ
(α−1)

. 

2. Выдвижение гипотез совместного отождествления НI .полученных в α -ом такте 

обновления информации отметок с сопровождаемыми траекториями ВО с учетом их 

возможного неразрешения. 

3. Исключение из рассмотрения гипотез СО, неприемлемых с точки зрения здравого 

смысла, исходя из потенциальных возможностей современных летательных аппаратов. 

4. Вычисление мер правдоподобия гипотез совместного отождествления. 

5. Выбор наиболее правдоподобной гипотезы совместного отождествления. 

maxА(Hi)μ⃗ ̂1
∗
…μ⃗ ̂n

∗
. 

t1
∗ …tn

∗ 

6. Расчет для принятой гипотезы совместного отождествления H∗
i оценок параметров 

траектории воздушного объекта μ⃗ ̂1
∗
…μ⃗ ̂n

∗
 и их ковариационных матриц. 

Рассмотрим сущность алгоритма сопровождения траекторий ВО с учетом их возможного 

неразрешения на примере. 

Пусть сопровождается 3 траектории ВО и на    α - ом такте обновления информации 

источника РЛИ получено 3 отметки. Здесь rij – мера правдоподобия гипотезы ПО, состоящей 

в том, что i - ая отметка порождена j - ым ВО. 

Количество гипотез поточечного отождествления в данном случае составляет (1+I)·n 

(добавляем одну гипотезу ПО для случая когда отметка ложная). Гипотезы ПО следующие 

(введем для удобства индексацию ij - i-ая отметка порождена j – м ВО): 

Т11 - первая отметка порождена первым ВО; 

Т12 - первая отметка порождена вторым ВО; 

Т13 - первая отметка порождена третьим ВО; 

Т10 - первая отметка ложная; 

Т21 - вторая отметка порождена первым ВО; 

Т22 - вторая отметка порождена вторым ВО; 

Т23 - вторая отметка порождена третьим ВО; 

Т20 - вторая отметка ложная; 

Т31 - третья отметка порождена первым ВО; 

Т32 - третья отметка порождена вторым ВО; 

Т33 - третья отметка порождена третьим ВО; 

Т30 - третья отметка ложная; 

Гипотезы ПО Т31 , Т32, Т33, Т30можно сразу исключить из рассмотрения, поскольку 

разность между оцененными значениями векторов состояний всех ВО на α -ом такте 

обновления информации и вектором наблюдения у⃗ 3  явно превышает потенциальные 

возможности водных объектов. 
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Гипотезы СО (уже с учетом исключения из рассмотрения гипотез ПО у⃗ 3 ) будут 

выдвигаться следующие (как объединение гипотез ПО): 

- без учета возможности неразрешения ВО: 

Н(Т10Т20) – обе отметки ложные, отметки всех ВО пропущены; 

Н(Т10Т21) – первая отметка ложная, вторая порождена первым ВО; 

Н(Т10Т22) – первая отметка ложная, вторая порождена вторым ВО; 

Н(Т10Т23) – первая отметка ложная, вторая порождена третьим ВО; 

Н(Т11Т20) – первая порождена первым ВО, вторая ложная; 

Н(Т12Т20) – первая порождена вторым ВО, вторая ложная; 

Н(Т13Т20) – первая порождена третьим ВО, вторая ложная; 

Н(Т11Т22) – первая порождена первым ВО, вторая вторым; 

Н(Т11Т23) – первая порождена первым ВО, вторая третьим; 

Н(Т12Т21) – первая порождена вторым ВО, вторая первым; 

Н(Т12Т23) – первая порождена вторым ВО, вторая третьим; 

Н(Т13Т21) – первая порождена третьим ВО, вторая первым; 

Н(Т13Т22) – первая порождена третьим ВО, вторая вторым; 

- с учетом возможности неразрешения ВО (отметки 2 класса): 

Н(Т10Т21Т22) - первая отметка ложная, вторая порождена 1 и 2 ВО; 

Н(Т10Т21Т23) - первая отметка ложная, вторая порождена 1 и 3 ВО; 

Н(Т10Т22Т23) - первая отметка ложная, вторая порождена 2 и 3 ВО; 

Н(Т20Т11Т12) - вторая отметка ложная, первая порождена 1 и 2 ВО; 

Н(Т20Т11Т13) - вторая отметка ложная, первая порождена 1 и 3 ВО; 

Н(Т20Т12Т13) - вторая отметка ложная, первая порождена 2 и 3 ВО; 

Н(Т11Т22Т23) - первая отметка порождена 1 ВО, вторая порождена 2 и 3 ВО; 

Н(Т12Т21Т23) - первая отметка порождена 2 ВО, вторая порождена 1 и 3 ВО; 

Н(Т13Т21Т22) - первая отметка порождена 3 ВО, вторая порождена 1 и 2 ВО; 

Н(Т22Т11Т13) - вторая отметка порождена 2 ВО, первая порождена 1 и 3 ВО; 

Н(Т23Т11Т12) - вторая отметка порождена 3 ВО, первая порождена 1 и 2 ВО; 

- с учетом возможности неразрешения ВО (отметки 3 класса): 

Н(Т10Т21Т22Т23) - первая отметка ложная, вторая порождена 1, 2, 3 ВО; 

Н(Т20Т11Т12Т13) - вторая отметка ложная, первая порождена 1, 2, 3 ВО; 

Исходя из потенциальных возможностей современных летательных аппаратов, можно 

исключить из рассмотрения гипотезы СО формируемые с использованием гипотезы Т13 , 

уменьшив таким образом количество гипотез СО без учета возможного неразрешения ВО на 

3, для отметок 2 класса на 4, для отметок 3 класса на І. 

Для третьего ВО отметка в текущем обзоре пропущена и за оцененное значение 

принимается экстраполированное значение. 

Таким образом, с использованием ограничений на количество выдвигаемых и 

проверяемых гипотез ПО и СО получен квазиоптимальный алгоритм сопровождения 

траекторий ВО с учетом их возможного неразрешения. 

Дальнейшее уменьшение выдвигаемых и проверяемых гипотез ПО и СО отметок с 

сопровождаемыми траекториями ВО возможно за счет перечисленных ранее способов. 

Однако они существенно увеличат вероятность неправильного определения количественного 

состава ВО, и следовательно привнесут ошибки в оценку векторов состояния ВО, в то время 

как приведенные ограничения гарантируют исключение только заведомо ложных гипотез. 

Заключение. В процессе наблюдения источником РЛИ по мере накопления 

информации изменяются представления о структуре и характеристиках потока водных 

объектов. Решения о значениях параметров траекторий ВО в любой момент времени 

принимаются на основе апостериорных характеристик потока, сформированных по 

результатам наблюдений, проведенных: к данному моменту. Поэтому формирование 
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апостериорных характеристик потока водных объектов является первоочередной задачей в 

процессе синтеза алгоритмов. 
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Данилов Ю.А., Руденко В.Н., Дембрович О.О., Шевченко В.І. 

ВСТАНОВЛЕННЯ КВАЗІОПТИМАЛЬНИХ АЛГОРІТМІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

ТРАКТОРІЇ ВОДНИХ ОБЪЕКТІВ З УЧЕТОМ ІХ ЙМОВІРНОСТНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

В статті на підставі методики синтезу оптимального алгоритму супроводження 

траєкторій водних об'єктів в умовах їх щільних потоків шляхом скорочення кількості 

висунутих і оброблюваних гіпотез спільної ідентифікації позначок, розробляються 

решаючі правила для квазіоптимальних алгоритмів супроводження траєкторій водних 

об'єктів з урахуванням їх можливої незбалансованості для одно- та багатогіпотезних 

моделей траєкторії руху. 

Ключові слова: плотність водних об'єктів, маневр, інформаційне забезпечення, 

траєкторії водних об'єктів, обробка радіолокаційної інформації. 

 

Danilov Yu.A., Rudenko V.N., Dembrovich O.О., Shevchenko V.I. 

IMPROVEMENT OF METHODS OF CONSTRUCTION OF QUASIOPTIMAL 

ALGORITHMS OF SUPPLY OF WATER OBJECTS TRAEKTORIES WITH ACCOUNT 

OF THEIR PERFORMANCE CHARACTERISTICS 

In the article, on the basis of the method of synthesis of the optimal algorithm for tracking the 

trajectories of water objects under conditions of their dense flows by reducing the number of 

proposed and processed hypotheses of joint identification of the marks, the deciding rules for 

quasi-optimal algorithms for tracking the water objects are considered, taking into account their 

possible non-solution for single- and multi-hypothetical models trajectories of motion. 

Key words: density of water objects, maneuver, information support, trajectories of water 

objects, processing of radar information. 
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КЛІТИННИЙ АВТОМАТ У МЕТОДІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

МАРШРУТУ ПОЛЬОТУ АВІАЦІЇ МОРСЬКОГО БАЗУВАННЯ НА ЕТАПІ 

ПЛАНУВАННЯ РЯТУВАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

 

У статті розглядається задача альтернативного вибору варіанта маршруту польоту 

авіації морського базування для виконання рятувальної операції. Дане завдання відноситься 

до класу задач багатокритеріальної оптимізація і вимагає значних часових і 

обчислювальних ресурсів для свого вирішення. В роботі розроблено метод отримання 

сімейства маршрутів відповідно до обраної стратегії рятувальних дій. Запропоновано 

метод ранжування маршрутів за показниками паливної економічності, часу польоту та 

безпеки польотів під час виконання завдання. Основна відмінність розробленого методу 

полягає в уточненні властивостей тривимірної моделі клітинного автомата 

решітчастого газу, розробки нового підходу до обчислення ймовірності зміни положення 

клітини і визначення правил переходу до сусідніх елементів і розробки нових процедур 

переходу в них. Використання методу параметричної оцінки варіантів маршрутів та їх 

ранжування для обґрунтування варіанту реалізації під час ведення рятувальних дій. 

Розроблені методи дозволяють автоматизувати процес отримання та обґрунтування 

рішень при плануванні використання груп авіації морського базування. 

Ключові слова: клітинний автомат, маршрут, оптимізація, ранжування 

 

На сьогоднішній день не існує однозначного підходу до вирішення завдання пошуку 

маршруту польоту авіації морського базування. Для вирішення даного завдання в цивільній 

авіації вироблені правила її рішення в жорстко заданих умовах розбиття простору і 

сформульованих цілей [1]. Однак для цивільної авіації основним завданням є перевезення 

найбільшої кількості вантажів або пасажирів за мінімальний час при максимальній безпеці 

[2]. Для літаків спеціального призначення висуваються зовсім інші вимоги по визначенню 

маршрутів. Для таких маршрутів будуть характерні висока невизначеність в стані простору, 

невідомий або високий рівень ризику виконання завдання, різноплановість вирішуваних 

завдань і інші фактори. 

Існуючі методи вирішення цих завдань можна умовно розбити на дві великі групи. Це 

автоматизовані методи вирішення і неавтоматизовані методи вирішення. Автоматизовані 

методи мають обмежені можливості, які дозволяють лише віднайти найкоротший маршрут 

без урахування особливостей вирішення завдань, стану середовища в якій буде 

функціонувати літальний об'єкт, а також цілей і завдань, які будуть перед ним стояти. 

Неавтоматизовані методи дозволяють більш якісно підходити до вирішення даного 

завдання. Однак основним їх недоліком є низька оперативність вирішення, відносно 

невисока точність і неможливість реалізації декількох стратегій планування польотів при 

одноразовому рішенні. Тобто, для вирішення таких завдань в різних умовах необхідно 

виконувати весь комплекс обчислень повторно. 

Таким чином, існує необхідність розробки нових методів пошуку маршрутів польоту 

авіації морського базування з урахуванням особливостей стану середовища та переліку 

вирішуваних завдань. Також актуальним завданням є необхідність обґрунтованого вибору 

варіанту прокладеного маршруту за умови отримання багатьох варіантів, що стає 
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можливим при автоматизації процедури пошуку маршрутів польоту авіації морського 

базування дляя вирішення рятувальних завдань. 

Мета написання статті полягає в розробці методу пошуку та вибору варіанту маршруту 

польоту авіації морського базування для підвищення оперативності і точності її рішення. 

Автором роботи [2] існуючі на сьогодні методи вирішення завдань пошуку маршрутів 

рухомих об'єктів розділені на три класи: точні, класичні евристичні і метаеврістіческіе 

методи. Точні методи представляють інтерес при розробці та тестуванні оптимізаційних 

алгоритмів, але для вирішення практичних завдань не використовуються в зв'язку з 

швидким зростанням обчислювальної складності при збільшенні розмірності задачі. 

Евристичні методи полягають в здійсненні пошуку в відносно обмеженому просторі рішень 

і забезпечують знаходження наближених до оптимальних рішень за прийнятний час. 

Метаеврістічні методи є підкласом класичних евристик, особливістю яких є ретельне 

вивчення найбільш перспективних частин простору рішень [3]. Якість отриманих рішень 

при цьому вище, ніж в класичних евристиках. Однак, вони включають велику кількість 

параметрів, які повинні бути налаштовані для кожного конкретного завдання [4]. Тому 

метаеврістічні методи складають основу сучасних досліджень в області наближених 

методів рішення [2]. Особливо часто для вирішення оптимізаційних задач, до яких 

відноситься і завдання пошуку маршрутів, використовуються метаеврістичні, засновані на 

механізмах, які зустрічаються в живій природі. Такі метаеврістичні методи отримали назву 

біо-алгоритмів. Серед них і клітинні автомати, завдяки природному паралелізму, простоті і 

універсальності дозволяють моделювати поведінку самих різних систем, об'єктів і явищ 

будь-якого походження [5]. Функціонування апарату клітинних автоматів детально описано 

в роботах [5, 7, 8]. А приклади їх використання для вирішення оптимізаційних завдань 

доводять свою ефективність. Зокрема, в статті [9] на основі клітинних автоматів 

змодельовано поведінку натовпу з урахуванням ментальних особливостей пішоходів. В 

роботі [10] описано клітинно-автоматний підхід до моделювання поведінки транспорту і 

пішоходів. Пошук оптимальних маршрутів руху з використанням апарату клітинних 

автоматів також здійснено в статті [11], однак оскільки розглянуто рух об'єктів у 

двовимірному просторі то перенесення його в тривимірний простір потребує 

доопрацювання розробленої моделі та врахування обмежень щодо формування зон в 

повітряному просторі. Обґрунтування доцільності застосування клітинно-автоматного 

підходу до вирішення завдання комівояжера наведені в роботі [5]. В роботі [13] описано 

успішне застосування клітинних автоматів для вирішення завдання пошуку маршрутів 

пересування автомобілів від оптових баз до торгових точок. Однак такий підхід може бути 

застосований лише при наявності дорожньої мережі та сформульованої задачі комівояжера 

для даних умов, що не дозволяє використовувати даний підхід до вирішення завдання 

пошуку маршруту польоту повітряних об'єктів. В роботі [14] запропоновано використання 

алгоритмів маршрутизації для пошуку оптимальних маршрутів польотів рятувальної авіації 

морського базування. Однак такий підхід відрізняється високою обчислювальною 

складністю і грубим розбиттям простору з різними властивостями. Проведений аналіз 

показує успішне використання клітинних автоматів для вирішення завдань такого плану, 

що дозволяє припустити їх ефективності і для вирішення завдання пошуку оптимального 

маршруту польотів авіації морського базування при доопрацювання зазначених недоліків. 

Для вирішення завдання пошуку маршруту розглянемо клітинний автомат (КА) на 

основі моделі решітчастого газу, який доповнений до тривимірної моделі і 

характеризується такими особливостями [8]. 

1. Весь простір пошуку розбиваються на паралелепіпеди однакового розміру. Кожен 

паралелепіпед є осередком, в яку може переміщатися клітина. Усі можливі положення 

осередків газу задані в вигляді області простору в якому здійснюється пошук рішення. 

Комірка може перебувати в одному з декількох станів: «заповнена» або «порожня» 

Можливо задати пріоритетний напрямок руху 
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Перешкодами можуть служити стаціонарні об'єкти, інші повітряні об'єкти, а також поля 

різної природи 

Кожен часовий крок автомата складається з двох етапів: аналіз ситуації в кожному 

осередку та переміщення клітини відповідно до правил автомата. 

При відсутності інших рухомих об'єктів можливо проводити аналіз лише щодо даного 

об'єкту. Це значно скорочує кількість проведених обчислень на кожному кроці роботи 

автомата. 

У загальному випадку можливе переміщення в 26 можливих напрямках. 

Аналіз ситуації проводиться шляхом підрахунку ймовірностей вибору одного з 

можливих напрямків руху (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графічне відображення поняття «можливі напрямок руху» 

 

Якщо підійти формально, то вибір напрямку руху в момент часу  не залежить від 

напрямку руху в момент часу 0t . Рух клітини випадково і задається наступними 

правилами розрахунку ймовірності. 

Рух клітини в одному з 26 можливих напрямків: 

 
1

1
1

N

i
k

P x y z D x y z k
N 

  , , ( , , ) , 1 26i  , , (1) 

де x y z, ,  - поточні координати клітини (об'єкта); 

N  - глибина аналізу околиці клітини; 

k  - глибина аналізу; 

D x y z( , , )  - стан клітини,  
1

0

клітина зайнята
D x y z

клітина вільна
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Реалізуємо механізм, який регулює напрямок руху клітини від поточного положення в 

заданому напрямку. 

Для цього скористаємося положеннями теорії векторів. 

Перш за все, знайдемо вектор від поточного положення клітини до цільового об'єкту  

AB  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вектор від поточного об'єкта до цільового стану 
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Далі знайдемо вектори з поточної комірки до всіх 26, можливим для переміщення 

осередків. 

Для відповідних напрямків вони будуть мати наступні значення (рис. 3) (відносно 

поточного стану клітини): 

jf x y z ( ; ; ) , 

 1 0 1x  , , , 

 1 0 1y  , , ,   (2) 

 1 0 1z  , , , 

1 26j  , . 

 

Рис. 3. Графічне представлення вектору AB  і орт-векторів. 

 

Далі знаходимо ймовірності руху клітини в кожному з можливих напрямків з 

використанням виразу (1). 

Після цього знаходимо кути між вектором  і всіма орт-векторами (2) 

використовуючи вираз: 

j
j

j

AB f

AB f


 
 
 
 

arccos .    (3) 

Далі вирішуємо оптимізаційну задачу: 

   0j jD x y z D x y z f , , , , ,    (4) 

за умов: 

iPmax( ) ,     (5) 

jmin( ) .     (6) 

Якщо будь-які з значень P  або   рівні, то вибір здійснюється випадковим 

чином. 

Однак, як було показано вище, подібна модель має недоліки. Недоліками є низька 

чутливість до ймовірності вибору напрямку, зависання автомата на одному місці, значні 

відхилення від основного напрямку руху та інші.Для подолання цих недоліків було 

запропоновано для підрахунку ймовірності використовувати вираз: 

1

N

k

D x k y z

iP e 







 ( , , )

,     (7) 

 

де   - коефіцієнт, що дозволяє регулювати чутливість ймовірності; 

1

N

k

D x k y z



 ( , , )  - розраховується відповідно до виразу (1) для кожного напрямку. 

 

Такий підхід до розрахунку ймовірностей дозволяє адекватно формалізувати 

процедуру вибору напрямку руху. Також даний підхід підходить для пошуку шляху в 
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областях простору з різними властивостями. Прикладом такої області може бути «зона 

обльоту». Дана область характеризується певними габаритами вхід в яку можливий, але не 

бажаний. Так ось вираз (1) не дозволяють розрізнити політ в даній зоні і поза нею, а 

використання виразу (7) дозволяє.  

Розглянемо політ повітряного об'єкта в повітряному просторі з 3 зонами з різними 

властивостями. Перша зона доступна для вільного польоту, але має зони, заборонені для 

прольоту. Друга зона доступна для польоту, але не рекомендована для використання. Третя 

зона знаходиться всередині другої і заборонена для польоту, але при цьому проліт в ній 

можливий. 

При проведенні експериментів по дослідженню властивостей розробленого клітинного 

автомата клітина спочатку знаходиться в першій зоні, а мета знаходиться в другій зоні. 

Результати роботи автомата представлені на наступних рисунках. 

Приклад прокладки маршруту без зон з особливими умовами польоту представлений 

на рис. 4 

 
Рис. 4. Прокладка маршруту без зон з особливими умовами польоту 

 

 

 
Рис. 5. Результати роботи клітинного автомата при 30 зонах заборонених для прольоту 

 

Таким чином може бути розроблений метод пошуку маршрутів польоту рятувальної 

авіації морського базування з використанням клітинного автомата. 

 З використанням такого підходу можливе отримання декількох варіантів маршруту 

польоту ударних літаків. 

Враховуючи можливість реалізації паралельного обчислення пошуку багатьох 

варіантів реалізації маршрутів можливе отримання великої кількості варіантів, які 

враховують або не враховують вже реалізовані. 

Тоді виникає питання: яким чином обрати варіант маршруту польоту рятувальної 

авіації морського базування з поміж інших? 

Для реалізації процедури ранжування розробимо модель простору та розглянемо підходи 

до її реалізації.  

Також кожна клітина може перебувати в наступних станах: 

1. Клітина вільна. Штраф за перебування в цій клітині 0. 

2. Клітина заборонена для перебування. Штраф за перебування в клітині - 106. 
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     Побудова дискретної моделі польоту ЛА:
 – вибір розміру елементу простіру та кількості 
дискретних напрямів польоту
 –  визначення штрафного коефіцієнту зонам не 
бажаним для польоту

Розрахунок шляху найменшого ваги з використанням 
клітинного автомата з використання просторової 
моделі решітчастого газу. Визначення необхідної 
кількості палива і сумарної штрафної ваги маршруту

Результат: альтернативні маршрути ЛА, 
необхідна кількість палива і штрафні ваги

Подвоєння штрафу 
елементів, через які пролягає 

розрахований маршрут

Тип ЛА,  нагрузка, заправка пальним

Злітна маса Літального апарату

Достатньо  
палива?

Зменшення 
навантаження 

Потрібен 
альтернативний 

маршрут

Так Ні

         Вихідні дані: склад групи, цифрова карта 
місцевості, ціль польоту, дані  обстановки

1

2

3

4

5

6

Так

Ні

7

8

9

10

  
Рис. 6. Метод пошуку маршруту польоту ЛА з використанням просторової моделі 

решітчастого газу 

 

3. Клітина належить межі радіолокаційного поля. Штраф за перебування в клітині 

дорівнює 5. 

4. Клітина належить радіолокаційному полю. Штраф за перебування в клітині 

дорівнює 10. 

5. Клітина належить межі зони ураження ЗРВ. Штраф за перебування в клітині 

дорівнює 10. 

6. Клітина належить зоні ураження ЗРВ. Штраф за перебування в клітині – 15. 

  

Таблиця 1 

Еталоні маршрути 
Мін. палива Мін. час Небезпечний 

х у х у х у 

1 12 1 12 1 12 

1 11 2 12 2 11 

2 10 3 12 3 11 

2 9 4 12 4 10 

3 8 5 12 5 9 

3 7 6 12 6 9 

… … … … … … 

29 12     

29 13     

30 14     

30 15     

 

Для проведення ранжування знайдемо 3 еталонних маршрути. 

1. Маршрут з мінімальною витратою пального 

2. Маршрут з мінімальною витратою польотного часу 

3. Найбільш небезпечний маршрут 
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Ці три маршрути обчислюються без врахування зон заборонених для польоту. 

Маршрут 2 не враховує зони дій радіолокаційного поля та зон ураження ЗРВ. Маршрут 3 

прокладається з максимальним врахуванням зон дії радіолокаційного поля та зони 

ураження ЗРВ, реалізуючи стратегію "максимальна обережність". 

Після створення такої моделі та розрахунку 3 визначених маршрутів проходить 

реалізація клітинного автомату з обраною стратегією прокладення маршруту. 

Для прикладу були отримані маршрути 4, 5 та 6. Дані маршрути прокладені з 

урахуванням усіх обмежень та враховують результати прокладення попередніх 

маршрутів.Отримані маршрути можна представити у вигляді наступних таблиць. 

Таблиця 2 

Знайдені маршрути 
Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 

х у штраф х у штраф х у штраф 

1 12  1 12  1 12  

2 11  2 13  2 12  

3 11  3 14  3 12  

4 10  4 15  4 12  

… … … … … … … … … 

23 14 10 26 18  28 12  

24 15 10 27 18  29 15  

24 16 10 28 17  29 16  

24 17 15    30 17  

25 18        

26 18        

27 18        

28 17        

Після отримання маршрутів проведемо їх ранжування. Для цього обчислимо відстаньь 

за координатамі між координатами поточних та еталоних маршрутів 

 

   
2 2

ij i j i j штрR x x y y k     .    (8) 

 

де x у,  - значення координат об'єктів;  

штрk - значения функції штрафу у чарунці. 

Використовуючи вираз (8) отримуємо наступну таблицю.  

 

В ході обчислень відразу обраховується відстань для всіх еталонних та знайдених 

маршрутів. Для кожного знайденого маршруту обраховуються показники по паливу, часу 

та безпеці, а також значення отриманих штрафів. 

Після чого значення в кожному стовпчику сумують. Отримані значення також 

сумуються після чого отримується узагальнений показник ваги параметрів маршруту. 

Після чого показники нормуються 

 

1

1 2 3
норм

П
К

П П Пmax( ; ; )
 .     (9) 

 

Нормовані показники дозволяють зважено оцінити отримані маршрути відповідно до 

введених показників та обрати один з маршрутів для реалізації. 

Так з отриманих оцінок видно, що 3 варіант обрахованого маршруту є переважним по 

відношенню до інших маршрутів.
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Таблиця 3 

Результати обрахунку параметрів маршруту 
Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 

паливо час безп. паливо час безп. паливо час безп. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 0 2,236068 1 2 1,414214 0 1 

1,414214 1 0 4,123106 2 3 2,236068 0 1 

2,236068 2 0 6,324555 3 5 3,605551 0 2 

2,236068 3 0 8,062258 4,123106 7,071068 3,605551 1 2 

3,605551 3 0 10,04988 5,385165 8,246211 4,242641 2 1 

3,605551 5 0 12,04159 5,385165 10,19804 9,242641 9 6 

4,472136 6 0 14,14214 6,324555 12,16553 15,65685 14 12 

5 6 0 15,13275 6,324555 12,16553 16,40312 14 12 

4,123106 7,071068 1,414214 14,31782 6,324555 12,16553 16,40312 14 12 

3,605551 8,246211 2,828427 16,27882 6,324555 12,16553 17,81025 14 12 

… … … … … … … … … 

21,18034 17,07107 15 29,03567 19,47214 18,60555 8,062258 5,09902 4,123106 

21,18034 17,07107 15,09902 15,0333 5 3,605551 8,944272 4,123106 4,123106 

21,18034 17,07107 15,09902 15,0333 5 3,605551 9,486833 3,605551 3 

22,16553 38,30194 15 15,0333 32,44996 3,605551 12,36932 32,64966 0 

22,16553 38,84441 16,08276 13,15295 32,75668 2,828427 12,36932 33,12099 1,414214 

27,36932 44,41088 44,41088    12,36932 34,48188 34,48188 

12,16553 30,80584 30,80584       

11,04536 31,62278 31,62278       

10 32,44996 32,44996       

9 32,75668 32,75668       

         

387,8196 554,5087 419,331 544,2485 333,9189 325,9722 414,3649 403,5703 311,9288 

         

 1361,659   1204,14   1129,864  

         

 1   0,88   0,83  

 

При цьому отримані показники дозволяють реалізувати окремі процедури парних 

порівнянь та часткових оцінок за переважними параметрами для кожного маршруту. 

Висновки 

Представлені результати по розробці клітинного автомата для вирішення завдання 

прокладки маршруту руху рятувальної авіації морського базування в різнорідних зонах 

повітряного простору показали необхідність розробки нових підходів до формалізації правил 

поведінки даних автоматів. В першу чергу потрібна розробка нових підходів до розрахунку 

ймовірності руху в різнорідних зонах, а також розробки механізмів компенсації «зависання» 

клітинного автомата в стійких або альтернативних станах. Також отриманий метод 

автоматизованого визначення маршруту польоту підрозділу авіації на етапі планування 

рятувальних дій потрібен для реалізації процедур підтримки прийняття рішень в 

перспективних АСУ управління безпекою судноплавства. Отримані результати дозволяють 

перейти до вирішення нового завдання врахування змін умов пошуку маршруту, обліку 

властивостей літального апарату і підвищення точності побудови маршруту польоту 

рятувальної авіації. 
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THE ROAD FOUND THE AVIATION SUB-DISTRICT AT THE STAGE OF THE 

PLANNING OF THE MASTER ACTION 

The article deals with the problem of alternative choice of a variant of the flight route of shock 

aviation for the consideration of ground targets. This task refers to the class of multicriteria 
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optimization tasks and requires significant time and computing resources for its solution. In the work 

the method of obtaining a family of routes according to the chosen strategy of conducting military 

operations is developed. The method of ranking routes according to parameters of parity efficiency, 

flight time and flight safety during the execution of combat task is proposed. The main difference 

between the ro-made method is to clarify the properties of the three-dimensional model of the cellular 

lattice machine, to develop a new approach to calculating the probability of changing the position of 

the cell and determining the rules of transition to neighboring elements and the development of new 

procedures for the transition to them. Using the method of parametric estimation of route options 

and their ranking to justify the implementation of the option during the conduct of hostilities. The 

developed methods allow to automate the process of obtaining and substantiating decisions when 

planning the use of shock-air groups. 

Keywords: cellular automaton, route, flight route, optimization, ranging. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 

 

1. До друку у збірнику наукових праць ПВНЗ «Університет новітніх технологій» приймаються лише 

наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті 

(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 

2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу і бути завізована власноручно підписом 

автора. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 

Разом з текстом статті і електронним носієм із записаним текстом до редколегії надаються: 

– рецензія на статтю доктора наук (професора); 
– витяг з протоколу засідання кафедри чи лабораторії або наукового підрозділу; 

– довідка про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце 
роботи, посада, номер контактного телефону, обліковий запис автора ORCID, поштова адреса). 

3. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та позначення повинні 

відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві подробиці при переказі раніше 

опублікованих відомостей – замість цього подаються посилання на літературні джерела. Одиниці вимірювання 

слід подавати лише за міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні  

згідно з вимогами чинних державних стандартів. 

4. До рукопису додається анотація трьома мовами (українська, російська, англійська), в якій має бути 

чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг не менш 1800 знаків), а 

також ключові слова (трьома мовами, 5-10 слів). 

5. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, 

подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок.  

6. Текстові матеріали готуються та друкуються на аркушах білого односортного паперу з використанням 

комп'ютерних текстових редакторів МS Word для Windows 98/2000/XP (формат А4), для набору формул 

використовують вбудовані редактори рівнянь, табличні матеріали можуть готуватись з використанням 

електронних таблиць (МS Еxcel). При цьому має застосовуватись шрифт Times New Roman. 

7. Матеріали набирають та розміщують у послідовності: УДК – 12 пунктів, курсив (УДК повинно бути 

обов’язково). Розміщують зліва на сторінці; автори – 12 пунктів, напівжирний курсив. Розміщують зліва на 

сторінці; НАЗВА СТАТТІ – прописні літери, 12 пунктів, напівжирний. Розміщують посередині сторінки;  

анотація – 12 пунктів, курсив; основний текст – 12 пунктів, звичайний; ЛІТЕРАТУРА – 12 пунктів, напівжирний 

8. Текст, формули, таблиці, рисунки, діаграми, схеми розміщуються на сторінці в одній колонці. Відступ 

першого рядка абзацу – 10 мм, інтервал між рядками – одинарний. Інтервали між елементами матеріалу такі: 

УДК – автори – 2;  автори – назва статті – 2;  назва статті – анотація – 2;  анотація – основний текст – 1; 

основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1; назва таблиці – її верхній край 

(нижній край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви) – 1; нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – 

основний текст – 1; основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1; ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1. 

Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери. Слова Рис., Табл., Діаграма, Схема та їхні 

номери набираються звичайниv шрифтом, 12 пунктів, назви таблиць розміщуються над таблицями, а рисунків, 

діаграм, схем – під ними. Відривати назви від зазначених елементів забороняється. 

Від рисунка до підпису і від підпису до наступного тексту потрібно відступити один інтервал. Посилання 

в тексті на таблиці або на рисунки даються у скороченому вигляді звичайним шрифтом: «табл. 1» або «рис.1». 

Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною 

таблиці справа надписують: «Продовження табл. 1» або «Закінчення табл. 1». 

9. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути 

розташовані в тексті в таблиці МS Word. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках, 

не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по центру. Між ними та текстом витримується 

інтервал в один рядок. 

Вводяться вони в графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та 

позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямим шрифтом. 

10. Список використаної літератури складається двома мовами та повинен включати не менш 10 джерел 

кожний. Перший (мовою оригінала джерела) відповідно до ДСТУ 7.1:2006, ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне 

посилання: загальні положення та правила складання». Другий (References) латиницею (транслітерацією) з 

обов̓язковим перекладом назви джерела на англійську мову. 
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