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ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ
УДК 681.325:528.94.7
Пашков Д. П., Шевченко Р. Ю.
ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ГІС-ПРОЕКТУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ
МОДЕЛЕЙ ЕКОЛОГО-АНТРОПОГЕННОГО ЗМІСТУ
У статті розглядається алгоритм укладання спеціальних карт еколого-антропогенного
змісту на основі фотограмметричного оброблення даних дистанційного зондування.
Алгоритм складається з багатофункціональних процедур визначення параметрів геодезичної
основи екологічних карт, критеріїв вибору космічного зображення залежно від необхідності
розв’язання завдань екологічної безпеки, прийомів інтерпретації (дешифрування) космічних
знімків та створення відповідної картографічної моделі в середовищі геоінформаційних
систем. Алгоритм пройшов успішну апробацію під час створення ГІС екологічної безпеки
Донбасу, атрибутивна база даних якої містила пакет різноформатних даних дистанційного
зондування. Представлний фрагмент ГІС-карти об’єктів критичної інфраструктури
Донецької та Луганської областей. Сформульовані рекомендації щодо застосування
діапазонних даних у космічних знімках для більш точної та адекватної інтерпретації
матеріалів забруднення навколишнього природного середовища.
Ключові слова: картографічна модель, космічне геозображення (знімок), алгоритм,
екологічний моніторинг, фотограметрична обробка.
Актуальність. Дослідження антропогенних факторів забруднення довкілля ведеться
найбільш універсальним методом – геоінформаційного картографування на основі даних
дистанційного зондування. Тому тепер підвищена увага приділяється моніторингу
антропогенного ландшафту з розробленням заходів щодо мінімізації впливу й адаптації
природного середовища до трансформацій довкілля. Територіально проблема дослідження
лімітована великими міськими агломераціями, такими як: Київська, Харківська, Дніпровська
тощо. Особливого значення набуває актуальність вишукування на окупованих територіях
Криму та Донбасу.
Постановка наукової проблеми. Технологія й система ГІС-проектування
картографічних моделей належать до класу систем підтримки прийняття рішень –
управлінських систем, у разі дослідження еколого-антропогенного впливу – управління
допустимими рівнями забруднення довкілля забудованих територій. Відповідне моделювання
повинно ґрунтуватися на розробці напрямів покращення сприйняття космічних геозображень.
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи «Оцінка та вивчення екологотехногенного стану Донецької та Луганської областей з метою розробки рекомендацій щодо
природно-ресурсного відновлення на екологічних засадах» (№ ДР 0117U006967).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання геоінформаційного регіонального
еколого-природоохоронного картографування розкрито в наукових працях В. А. Пересадько;
формування геоінформаційних систем на основі просторово-часових моделей висвітлено у
монографіях П.І. Жежнича, методологічні підходи до побудови баз картографічних даних ГІС
обґрунтовано в роботах М. І. Васюхіна. Проте не дослідженими є наукові питання
алгоритмізації ГІС-проектування карт на основі дешифрування різноформатних баз даних
ДЗЗ.
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Етапи обробки та дешифрування КЗ представлено в науковій літературі [12, 17, 19].
Вченими обгрунтовано, що основою картографічної моделі еколого-антропогнного змісту є
ортофотозображення із дешифруванням, що відображано у дослідженнях [8, 10, 12, 16, 20].
Мета дослідження. Необхідно побудувати спеціальний алгоритм проектування
картографічних моделей на основі оброблення космічних геозображень. Фактично це
розроблення інфраструктури геоінформаційної системи для ефективного управління рівнями
допустимого забруднення довкілля урбанізованих територій та їх вплив на природні
ландшафти.
Формулювання наукового завдання.
Розробити методику дешифрування КЗ та оброблення даних ДЗЗ, що сприяють і роблять
традиційні методи картографування більш ефективними та економічними (рентабельними).
Апробувати відображення еколого-антропогенної інформації на трансформованих
ортофотопланах.
Визначити особливості в метричних характеристиках КЗ для реалізації екологічного
моніторингу.
Застосувати вдосконалений алгоритм для екологічного моніторингу Донбасу.
Результати дослідження. Алгоритм проектування картографічних моделей пов'язаний
з узагальненням панхронологічної екологічної інформації з координатною територіальною
прив'язкою, яка несе атрибутивну геоінформацію, що акумулює моніторингові інтегральні
дані про вплив на довкілля еколого-небезпечних техногенних чинників у найзручнішому для
зіставлення вигляді – цифровій карті спеціального призначення [4].
В основу алгоритму проектування спеціалізованих картографічних моделей покладено
принцип «різницевого» сприйняття геозображень, який функціонально пов'язаний з
технологією визначення змін показників екологічних характеристик місцевості отриманих та
оброблених за визначений моніторинговий період часу [18]. В результаті оцінка факторів
патогенного впливу на довкілля території демонструється як диференційне визначення змін
поточних природних параметрів [12, 18, 20].
Під час апробації відображення результатів екологічного моніторингу використовують
трансформовані ортофотоплани масштабом 1 : 2 000 – 1 : 5 000, а також космічні знімки
суміщені в ГІС з топографічною та картографічною основою, де відображуються основні
об'єкти місцевості, найбільш важливі виробничі підприємства, а також природні
«особливості», які впливають на довкілля (природні аномалії) [14, 15].
Технологічно картографічні моделі еколого-антропогенного змісту проектують,
ескизують та дизайнерськи оформлюють у програмному середовищі засобів
геоінформаційного оброблення даних дистанційного зондування Землі з подальшим
використанням їх в редакторах векторної географіки [14].
Основою тематичного змісту під час розробки картографічної моделі є цифрові
спектрозональні або панхроматичні космічні зображення, отримані з різним часовим
проміжком. Алгоритм проектування карт здійснюється в певній послідовності етапів [9, 12,
14, 18]. Узагальнену блок–схему алгоритму, вибір і роботу з космічним знімком наведено на
рис. 1.
Опускаючи описи технології проектування картографічних моделей, оскільки їх
достатньо викладено в літературі [12, 13, 20], розглянемо особливості використання космічних
зображень та умови їх отримання.
Для ефективного використання КЗ для потреб проектування картографічної моделі необхідно
виконати наступні рекомендації [3]. Перше, це здійснити вибір технічних характеристик відносно
оптико-електронної системи бортового спеціального комплексу космічного аппарата
дистанційного зондування Землі (далі – ОЕС БСК КА ДЗЗ) відповідно до вирішуваного завдання
екологічного моніторингу з метою формування спеціального КЗ. Необхідним постає завдання
вивчення фізико-географічних характеристик території та особливостей пербігу на них процесів
природного і техногенного характеру, що призводять до зміни довкілля на основі даних
вже безпосереднього використання і обробки КЗ [3].
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У будь-якому разі проведення всіх робіт здійснюється за допомогою спеціальних
програмних ГІС–комплексів оброблення космічних знімків та засобів автоматизованого
фотограмметричного оброблення. При цьому змістовна складова картографічної моделі
формується при проведенні геопросторової прив'язки і дешифруванні (інтерпретації)
космічних знімків, які повинні задовольняти вимогам, вказаним раніше, і мають бути
представлені в цифровому векторному вигляді [2, 3, 12, 17].

Рис. 1. Блок-схема алгоритму проектування картографічної моделі
Особливістю в разі вибору діапазонів спектральних каналів необхідно враховувати
відомості про промислові підприємства, що розташовуються на території, а також про
природно-техногенні трансформації, що виникають внаслідок їх функціювання. Для
відповідного визначення застосовують різні спектральні характеристики об'єктів, що
забруднюють навколишнє природне середовище. Для вибору спектральних каналів, їх
кількості та діапазонів в процесі візуального дешифрування об'єктів довкілля можна
скористатися відповідними таблицями [2-4, 12, 13].
Просторову роздільну здатність знімків вибирають також на основі таблиць і відомостей
про характерні розміри ділянок території та відомостей про масштаби природних процесів на
території.
Етап дешифрування охоплює визначення прямих та непрямих ознак об'єктів з
використанням: форм зображення об'єкта й характеру межування; кольору або тону
зображення об'єкта; текстури (особливості чергування відтінків); сусідства з іншими об'єктами
(закономірність геопросторового розташування) [3].
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Технологічно оброблення різницевого зображення характеризує вірогідність того, що
той або інший піксель зображення відповідає проблемній ділянці території, яка піддається
природному чи антропогенному геовітальному або гепатогенному впливу [5, 8, 10, 20].
Сутність формування зони перекриття між двома знімками полягає в тому, що з кожного
знімку виділяється підмножина пікселів, яка задовольняє двом умовам [1, 12, 20]:
– ділянка території, зіставлена пікселям, які відображаються і на інших знімках;
– пікселі на обох знімках містяться в межах робочої зони відповідних знімків, а не на
полях, що залишилися після просторової прив'язки.
Вказані дії виконуються шляхом виділення частини вихідного зображення одного
знімка, за допомогою різних масок та виділення частини зображення на кожному зі знімків за
маскою [5, 8, 12, 20]. У подальших маніпуляціях використовують лише матеріали для
виділених зон.
Далі, за алгоритмом, відбувається оброблення колірної палітри зображення зі
статистичною та ймовірнісним обробленням кожного пікселя [2-4], що дає можливість
підвищити контрастність і розпізнаваність території [1, 2]. Лише ці пікселі буде видно на
результативному геозображенні. Необхідно виділяти кілька діапазонів (наприклад, для
позитивних і негативних зображень) з привласненням їм різних контрастних кольорів.
У процесі реалізації екологічного моніторингу, пов'язаного з визначенням кількісних
показників шкідливих речовин та їх концентрації в приземній атмосфері є застереження, що
стосуються деяких видів космічних знімків, складові компоненти яких не дозволятимуть
здійснити виявлення процесів впливу на довкілля [1, 2, 19]. Тому, для покращення якості окремих
космічних зображень можна використовувати комплексне оброблення космічних знімків в
спеціальних програмних ГІС-комплексах за напрямами (див. рис. 1, 2) [1, 2].
При цьому спеціальні програмні ГІС-комплекси оснащені різними алгоритмами поліпшення
зображення, а також картографічною візуалізацією для сприйняття атрибутивних даних, поданих
у вигляді векторного або растрового зображення. Алгоритми поліпшення геозображень можуть
бути адаптовані відносно тих маніпуляцій над даними дистанційного зондування, які мають бути
візуалізовані. Наприклад, фільтрація дає можливість поліпшити виділення контурів або меж, а
може бути частиною іншої складнішої процедури. Інші маніпуляції призначені для зниження
різних видів апаратурних шумів і тим самим можуть бути використані для поліпшення
подальшого класифікаційного аналізу. Крім цього, бажано застосовувати статистичні методи для
розпізнавання тих або інших об'єктів місцевості на даних ДЗЗ, для проведення їх класифікації за
допомогою чисельних методів [20]. Ці методи ефективні для кількісних оцінень під час
фотограмметричного оброблення даних дистанційного зондування. Результати, отримані після
оброблення й аналізування даних, подаються у зручному вигляді й форматі (цифрові картосхеми,
електронні атласи, онлайн-карти на картографічних сервісах та ресурсах Інтернету –
спеціалізованих тематичних геопорталах) [5, 6, 7, 18].
Проте, на практиці бувають окремі (частинні) флуктуаційні випадки в процесії ГІСоброблення. Під час радіометричного оброблення КЗ спектр спостереження класу об'єктів
(території) перебуваючи під впливом (що перекривається) іншого спектра об'єктів (процесів) не
дає можливості довести, що відповідний спектр відповідає заданному (моніторинговому)
об'єкту [4, 11].
У результаті застосування викладеної вище методики створено ГІС критичної
інфраструктури Донбасу та шляхи природно-ресурсного відновлення на екологічних засадах.
Атрибутивна база даних ГІС ґрунтується на матеріалах аерокосмічної зйомки та
дистанційного зондування Землі підконтрольної й непідконтрольної території Донбасу,
акумулюванні непросторових баз даних географічних координат об’єктів критичної
інфраструктури та їх картографічна візуалізація та моделювання в середовищі
геоінформаційної системи QuantumGIS (рис. 2).
Значна увага приділяється дешифруванню (інтерпретації) космічних знімків видимого
спектра. Деякі техногенні об’єкти, наприклад, Південно-Донбаський водогін КП "Компанія
"Вода Донбассу" ідентифікувалися лише на спектрозональних знімках. Характеристики
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теплового випромінювання й забруднення опрацьовувалися до космічних геозображень
об’єктів теплоенергетики та вугільної промисловості.

Рис.2. Фрагмент ГІС-моделі територіального розподілу об’єктів
критичної інфраструктури Донбасу
Висновки та перспективи досліджень. У реальних системах, де реалізуються
фотограмметричні вимірювання лише в окремах діапазонах спектральних смугах, виділення
об’єктів буде складним. Тому пропонується використовувати багатоспектральні зображення й
застосовувати особливості їх дешифрування (інтерпретацію) для картографічного виявлення
зон техногенного забруднення за спектральними складовими. При цьому вже є розроблений
інструментарій в будь-якому сучасному програмному ГІС-продукті, завдяки якому є можливість
програмування власних алгоритмів оброблення космічних зображень.
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Пропонований підхід охоплює комплексне оброблення КЗ за складовими геометричного,
радіометричного й спектрального характеру. Проте якщо об'єкти дуже малі або прозорі
(латентні), коли просторова (видимий спектр) або радіометрична роздільна здатність не дає
можливості вирішити завдання ідентифікації, а вплив їх на довкілля величезний (у разіх високої
концентрації), тоді оброблення КЗ здійснюється виключно на основі спектральної інформації.
Перспективним та подальшим етапом продовження наукових досліджень є розроблення
методики дешифрування КЗ за багатоспектральними ознаками для екологічного моніторингу
антропогенних ризиків.
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Пашков Д.П., Шевченко Р.Ю.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ГИС-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭКОЛОГО-АНТРОПОГЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ
В статье рассматривается алгоритм заключения специальных карт экологоантропогенного содержания на основе фотограмметрической обработки данных
дистанционного зондирования. Алгоритм состоит из многофункциональных процедур
определения параметров геодезической основы экологических карт, критериев выбора
космического изображения в зависимости от необходимости решения задач экологической
безопасности, приемов интерпретации (дешифровки) космических снимков и создания
соответствующей картографической модели в среде геоинформационных систем. Алгоритм
прошел успешную апробацию при создании ГИС экологической безопасности Донбасса,
атрибутивная база данных которой включала пакет разноформатных данных
дистанционного зондирования. Представлен фрагмент ГИС-карты объектов критической
инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Сформулированы рекомендации по
применению диапазонных данных в космических снимках для более точной и адекватной
интерпретации материалов загрязнения окружающей природной среды.
Ключевые слова: картографическая модель, космическое геоизображение (снимок),
алгоритм, экологический мониторинг, фотограмметрическая обработка.
Pashkov D.P., Shevchenko R.Yu.
IMPROVING THE ALGORITHM OF GIS-DESIGNING CARTOGRAPHIC MODELS OF
ECOLOGICAL AND ANTHROPOGENIC CONTENT
The article deals with the algorithm of laying special maps of ecological and anthropogenic
content on the basis of photogrammetric processing of remote sensing data. The algorithm consists
of multifunctional procedures for determining the parameters of the geodetic basis of ecological
maps, criteria for choosing a space image, depending on the need to solve environmental safety
problems, techniques for interpreting (decoding) space images and creating an appropriate mapping
model in the environment of geographic information systems. The algorithm was successfully tested
during the creation of GIS environmental safety Donbass, whose attributive database included a
package of diverse data remote sensing. Represented a fragment of the GIS map of objects of critical
infrastructure of Donetsk and Lugansk regions. Recommendations for the application of range data
in space images for more accurate and adequate interpretation of environmental pollution materials
are formulated.
Key words: cartographic model, space geoimage (image), algorithm, ecological monitoring,
photogrammetric processing.
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Задунай О.С., Азаров С.І.
ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У статті розглянуто сучасний стан розроблення аналізу системних ризиків. Наведено
деякі підходи, принципи та методи прогнозування ризиків пов’язаних з виникненням
надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру, які використовуються для
своєчасного прогнозування виникнення НС і виявлення їх на стадії зародження. Запропоновано
інструментарій для здійснення аналізу й оцінення прогнозованих параметрів антропогенних
впливів.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, збитки, ризик, прогнозування, антропогенний вплив,
небезпека, математична модель, моніторинг.
Вступ
Захист населення й території від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього
характеру охоплює систему організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансовоекономічних та інших заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків [1]. Згадані вище заходи
реалізуються центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, відповідними силами і засобами підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності і господарювання, добровільними формуваннями і спрямовані
на захист населення та територій, а також матеріальних і культурних цінностей та довкілля [2].
Надзвичайна ситуація (НС): стан, що склався на певній території в результаті
промислової аварії, іншої небезпечної ситуації техногенного характеру, катастрофи,
небезпечного природного явища, стихійного чи іншого лиха, які спричинили або можуть
спричинити людські жертви, заподіяння шкоди здоров'ю людей або навколишньому
середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.
Захист населення в НС організують і здійснюють згідно з такими основними
принципами [3]:
‒ пріоритетність завдань, спрямованих на рятування людей та збереження довкілля;
‒ безумовне надання переваги раціональній та превентивній безпеці;
‒ вільний доступ населення до інформації про захист населення і територій;
‒ особиста відповідальність і піклування громадян про власну безпеку, неухильне
дотримання ними правил безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях;
‒ відповідальність у межах своїх повноважень посадових осіб за дотримання вимог закону;
‒ обов’язкова завчасна реалізація заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС
техногенного і природного характеру та мінімізація їх негативних психосоціальних
наслідків;
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‒ урахування економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня реальної
небезпеки виникнення НС;
‒ максимально можливе, ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, які
призначені для запобігання НС і реагування на них.
Результати досліджень
До тепер створено низку методів прогнозування (оцінки на певний момент або на
майбутнє) ризиків зокрема пов'язаних з виникненням НС природного й техногенного
характеру [4-7].
За призначенням їх логічно розділити на два види (рис.1):
‒ методи прогнозування виникнення НС;
‒ методи прогнозування наслідків НС.
Методи прогнозування виникнення НС в основному розроблені відносно НС природного
характеру, точніше небезпечних природних явищ, що їх спричиняють. Для своєчасного
прогнозування і виявлення небезпечного природного явища на стадії його зародження
необхідна добре налагоджена загальнодержавна система моніторингу за провісниками
стихійних лих і катастроф. За інформацією, отриманою від цієї системи, територіальні органи
влади заздалегідь або оперативно приймають необхідні рішення на здійснення заходів захисту
з метою попередження і(або) пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій.

Рис. 1. Методичний апарат прогнозу ризику виникнення НС
До зазначеної системи повинні належати, зокрема, підсистеми прогнозування й
виявлення несприятливих (екстремальних) природних явищ для потенційно небезпечних
об'єктів (АЕС, об'єктів ядерного паливного циклу, хімічних виробництв, гідротехнічних
споруд тощо), охоронні і наглядові мережі об'єктів, регіональні сейсмічні мережі для
забезпечення робіт з короткострокового прогнозування землетрусів тощо.
Надзвичайні ситуації можуть бути віднесені до таких категорій:
‒ природні небезпеки (землетруси, повені, урагани, блискавка тощо);
‒ техногенні (технічні) небезпеки, джерелами яких є промислове обладнання, споруди,
транспортні системи, споживча продукція, пестициди, гербіциди, фармацевтичні
препарати тощо ;
‒ соціальні небезпеки, джерелами яких є збройний напад, війна, диверсія, терористичний
акт, інфекційне захворювання тощо.
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Наразі з появою нових технічних засобів і можливостей їх впровадження постійно
розширюється набір методів прогнозування небезпечних природних явищ. Так, у системі
Українського гідрометеорологічного центру і ДСНС, ведеться робота:
‒ зі створення та вдосконалення фізико-математичних моделей прогнозування виникнення
й розвитку стихійних гідрометеорологічних явищ;
‒ зі складання карт кліматичної ймовірності їх виникнення;
‒ з синоптико-статистичного прогнозування;
‒ з розроблення надкороткострокових прогнозів небезпечних гідрометеорологічних явищ
з використанням радіолокаційних і супутникових даних.
Небезпечні природні явища по ймовірності впливу на людину і навколишнє середовище
можна розділити на потенційні, реальні і реалізовані.
1. Потенційна небезпека э загрозою загального характеру, що не пов'язана з простором і
часом впливу, тобто носить абстрактний характер.
2. Реальна небезпека завжди пов'язана з конкретною загрозою на об'єкт захисту, вона
координована в просторі і часі.
3. Реалізована небезпека - факт впливу реальної небезпеки на людину або навколишнє
середовище, який призвів до захворювання, травми, смерті, до матеріальних втрат, до збитку.
Розглянемо більш докладно деякі НС природного характеру.
1. Землетруси. Провісники землетрусів поділяються на три групи: сейсмічні, гідро
геодинамічні, геохімічні.
Дослідження перших з них спираються на сейсмологічні спостереження, які проводяться
вже протягом століть для опису просторово-часового розподілу сейсмічності. Велика кількість
інструментально зареєстрованих провісниківналежить до вимірювань рівня підземних вод:
свердловини й навіть колодязі можуть дати інформацію про зміну швидкостей деформації
ґрунтів.
Геохімічні провісники почали посилено вивчати останнім часом після виявлення
аномального збільшення вмісту радону в термо-мінеральній воді глибинного походження
перед ташкентським землетрусом 1966 р.
На основі вивчення провісників будуються моделі довго-, середньо- і короткострокового
прогнозів землетрусів. Однак наявних даних поки недостатньо для розуміння реальних
процесів утворення землетрусів, прогнозу їх місця, сили і часу настання.
На практиці прогноз землетрусів здійснюється наступним чином:
1) на підставі певного місця розташування осередку землетрусу й механізму розриву
проводиться сейсмічне районування. В результаті деталізації цього районування здійснюється
виділення й класифікація системи розломів в конкретному регіоні;
2) на основі моделі тектоніки плит теоретично розраховуються просторовий розподіл
виділених осередків землетрусів й їх амплітуди;
3) там, де достатньо статистичних даних, виділяються зони з малою сейсмічною
активністю за період найближчих десятиліть. Вони розглядаються як регіони підготовки
сильних землетрусів. За наявності в таких регіонах сейсмологічних станцій можна спробувати
за форшоками дати короткостроковий прогноз очікуваного великого землетрусу.
Показниками сейсмічного ризику є:
‒ математичне очікування збитку для даної території за певний проміжок часу (зазвичай
за рік), яке визначається у вигляді добутку ймовірності землетрусу за заданий проміжок часу
на розмір збитку в разі землетрусу. Якщо W - передбачуваний збиток від землетрусу, то
показник сейсмічного ризику обчислюється за формулою:
𝑀[𝑊, Δ𝑡] = 𝛼3 (Δ𝑡)𝑊,
де 𝛼3 - коефіцієнт території;
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(1)

‒ індивідуальний сейсмічний ризик - ймовірність смерті будь-якої людини, що проживає
на території, яку розглядають, в результаті землетрусу за певний проміжок часу (за рік). У
цьому випадку в якості збитку розглядають передбачувану кількість число загиблих (n) в
результаті землетрусів.
Індивідуальний сейсмічний ризик обчислюють за формулою:
‒

𝑄0 (Δ𝑡) =

𝑄[𝑛,Δ𝑡]
𝑁

,

(2)

де N - чисельність населення, яке проживає на сейсмонебезпечній території.
Детальний розгляд структури природного і техногенного ризиків дає змогу підвищити
точність оцінки частоти стихійних лих і природно-техногенних катастроф, які трапляються не
часто, через визначення за окремими методиками окремих показників, що враховують вплив
окремих факторів ризику.
З метою надійної оцінки сейсмічної небезпеки території, прогнозування землетрусів і
зниження їх наслідків проводяться такі заходи:
– уточнення карт сейсмічного районування території України і суміжних держав;
– вдосконалення методів довго- і середньострокового прогнозу сильних землетрусів;
– розроблення методів короткострокового прогнозу.
Карти сейсмічного районування є основою для державного соціально-економічного
планування й раціонального землекористування, оцінки сейсмічної вразливості й сейсмічного
ризику. Ці карти дають можливість встановлювати необхідну сейсмостійкість нових об'єктів
цивільного та промислового будівництва, вживати заходів щодо зміцнення конструкцій
зведених раніше об'єктів.
2. Повені. Прогноз повеней здійснюють установи Укргідромету за даними понад 100
гідрометричних постів, які в оперативному режимі щодня надають інформацію. Методи
прогнозування повеней досить добре розроблено та апробовано. Довгострокове
прогнозування повеней весняного водопілля проводиться заздалегідь за 40-45 днів за
допомогою статистичних екогенетичних моделей, розроблення й застосування яких
потребують багаторічних безперервних масивів різнорідних даних як за окремими створами,
так і по всьому басейну.
3.Вітри й опади. Ведуться роботи зі створення технологій прогнозування небезпечних
явищ погоди, пов'язаних з потужними конвективними хмарами (зливи, шквали, град, пориви
вітру, смерчі тощо). Ці технології засновані на реєстрації електромагнітного випромінювання,
що супроводжує зародження і розвиток цих явищ. Дані про грозову обстановку можуть дати
точнішу інформацію про зміну конвекційних процесів у просторі й часі, доповнюючи
інформацію про небезпечні явища з метеорологічних супутників і від системи штормового
попередження.
4.Циклони. Умови виникнення й розвитку тропічних циклонів, як і циклонів поза
тропічних широт, до кінця не зрозумілі. Також незрозумілий механізм початкового імпульсу,
що приводить у рух усю систему. Незрозумілі фізичні процеси, які сприяють розвитку
ураганів та інших атмосферних явищ, що призводять до надзвичайних ситуацій.
Інтегральними показниками ризику НС є частоти – математичне очікування числа НС в
рік і математичне очікування збитку від НС в рік. При наявності статистичних даних оцінка
ризику не становить труднощів.
Для підвищення точності визначення повторюваності НС з тяжкими наслідками може
бути використаний теоретико-статистичний метод, заснований на об'єднанні неоднорідних
статистичних даних щодо збитків протягом ряду років [8]. При цьому використовують
процедури перерахунку й визначення за об'єднаною вибіркою функції розподілу НС за
збитком F(w), а потім частоти (інтенсивності) НС j-го ступеня за ступенем тяжкості за
формулою:
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𝜆НС𝑗 = 𝜆НС ∙ 𝑞НС𝑗 ,

(3)

де 𝜆НС - частота (інтенсивність) всіх НС, яка визначається за статистичними даними або за
формулою 𝜆НС = 𝜆ЕПЯ 𝛼ПФ 𝑞 . Об'єднання неоднорідних статистичних даних щодо збитку
можливо на основі теорії стохастичної подібності.
У разі відомого збитку можливо оцінити ризик від НС, який визначається як
математичне очікування збитку за проміжок часу ∆t:
𝑚

̅ = ∑ 𝛼𝐻𝐶𝑗 (Δ𝑡)𝑊
̅ 𝑗,
𝑀[𝑊, Δ𝑡] = 𝛼𝐻𝐶 (Δ𝑡)𝑊

(4)

𝑗=1

̅ – середній збиток від НС, j - го класу за ступенем тяжкості;
де W – середній збиток від НС; 𝑊
𝛼𝐻𝐶 (Δ𝑡) = 𝜆𝐻𝐶 Δ𝑡 – математичне очікування кількості НС запроміжок часу Δ𝑡.
Прямий збиток від НС можна встановити на основі статистичних даних (у разі їх
наявності) або (для рідкісних подій) – розрахунковим методом для різних сценаріїв
ініціювання йа розвитку НС і подальшим усередненням з урахуванням вагомості сценаріїв.
Наприклад, під час розрахунку збитку від аварії потенційно небезпечного об'єкта треба
врахувати ймовірність появи небезпечних факторів (полів, речовин).
Це означає необхідність врахування наступних параметрів [9]:
1) подолання фізичних бар'єрів;
2) облік розподілу небезпечних факторів за силою в разі виходу їх за межі об'єкта
(розраховується з урахуванням ймовірностей різних сценаріїв розвитку аварії);
3) облік геометричного фактора ослаблення небезпечних факторів у разі поширення до
об'єктів впливу;
4) визначення стійкості об'єктів впливу відносно небезпечних факторів;
5) зниження ймовірності ураження (руйнування, пошкодження) інших об'єктів;
6) характер заселення будівель людьми або ймовірність перебування знаходження будьякої людини в будівлях у момент аварії.
Отже, показники ризику залежать від показників небезпеки й загрози, а також наслідків
їх реалізації. Наслідки, в свою чергу, залежать від уразливості об’єктів впливу. Всі перелічені
властивості й ризик як їх інтегральний вираз є характеристикою території, що розглядають і
їх може бути відображено на мапі.
Інформація про ризик, нанесена на мапу, враховує всі фактори ризику, тобто наступні
елементи системи: «частота екстремальних природних явищ – сила екстремальних природних
явищ – захищеність об'єктів – вразливість об'єктів – ефективність систем безпеки – наслідки
від НС».
З її допомогою можна вирішити ряд практичних завдань:
‒ розрахунок ризику від окремих небезпек і інтегрального ризику для населення даної
території;
‒ виявлення територіальних зон, що знаходяться в області надмірного ризику, для
першочергового прийняття заходів захисту;
‒ проведення аналізу структури ризику і виділення найбільш критичних складових;
‒ віднесення об'єктів - джерел небезпеки до числа об'єктів, що підлягають ліцензуванню
та декларуванню промислової безпеки;
‒ виходячи з прийнятного рівня ризику для населення нормування вимог до основних
чинників впливу (зокрема, рівень стійкості і захищеності об'єктів, що забезпечують
зниження рівня ризику до прийнятного рівня).
Мапи ризику доцільно представляти у вигляді ізоліній індивідуального ризику для
населення. Ізолінія - це лінія, що з'єднує точки з рівними значеннями індивідуального ризику.
Вони зазвичай обираються кратними 10: 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3, 10-2.
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Під прогнозуванням антропогенних впливів зазвичай розуміють дослідний процес,
здійснюваний з метою отримання імовірнісних суджень про характер і параметри розглянутих
явищ і впливів в майбутньому.
Під прогнозною оцінкою антропогенних впливів маємо на увазі зіставлення
прогнозованих параметрів, що характеризують ці дії, з науково обґрунтованими прийнятними
значеннями [10].
Як відомо, в загальному випадку система прогнозування може включати математичні,
логічні та евристичні елементи.
На вхід системи надходить наявна на цей момент часу інформація про прогнозоване
явище, процес, об'єкт; на виході системи видаються дані про майбутні параметри явища,
процесу (стан об'єкта), тобто прогноз.
Блок-схему системи прогнозування наведено на рис. 2.
Зауважимо, що дана блок-схема відображає процес прогнозування для якого-небудь
одного виду антропогенного впливу. Керуючись цією схемою, можна зробити окремо
прогнозування кожного виду антропогенного впливу, з множини тих що мають місце.
Одночасний вплив враховується під час оцінювання прогнозних результатів.

Рис.2. Блок-схема системи прогнозування
Відповідно до цієї блок-схеми першим етапом під час прогнозування є збірання й аналіз
необхідної вихідної інформації, що стосується джерел, фактів і параметрів процесів
антропогенного впливу в ретроспективі і в цей час.
Значну частинау зазначеної вихідної інформації може бути отримано в блоці
екологічного моніторингу, де передбачено спостереження за джерелами, факторами
антропогенного впливу і власне антропогенним впливом на навколишнє середовище.
Частково вихідна інформація для прогнозування виробляється також блоком моніторингу,
пов'язаним з оцінкою рівнів антропогенного впливу.
Необхідно відзначити, що до вихідної інформації може бути також віднесено деякі
наукові положення і закономірності протікання процесів в даній предметній області.
Другий етап прогнозування полягає в створенні математичної моделі процесу
антропогенного впливу розглянутого виду на навколишнє середовище, а також методичного
апарату для визначення невідомих параметрів моделі. Зазначений методичний апарат
розробляють з урахуванням даних ретроспективного аналізу модельованого процесу
антропогенного впливу.
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При цьому важлива роль належить встановленню емпіричних або підтвердженню
теоретичних закономірностей формування факторів антропогенного впливу.
Необхідно зауважити, що під час створення моделі процесу антропогенного впливу
виходять з цілей і завдань прогнозування і враховують так званий інтервал упередження
(заданий проміжок часу з моменту створення прогнозу до моменту часу, для якого цей прогноз
здійснюють).
Третім етапом прогнозування є проведення необхідних розрахунків та візуалізація їх
результатів. Результати розрахунків повинні бути представлені у вигляді, зручному для
оцінювання антропогенного впливу на об'єкти навколишнього середовища.
На заключному четвертому етапі прогнозування проводять оцінювання адекватності
моделі реальним процесам й достовірності одержуваної прогнозної інформації. При цьому
можна використовувати різні методи.
Оскільки майбутня ситуація, пов’язана з антропогенним впливом, залежить від багатьох
чинників стохастичної природи і характеризується невизначеністю, досить придатним у цьому
разі є метод максимуму правдоподібності.
Зазначений метод ґрунтується на ймовірнісному підході. Головна ідея методу полягає у
визначенні так званої функції правдоподібності. Як таку функцію зазвичай беруть умовну
щільність імовірності:
𝑃(𝑦(𝑎1 𝑎2 , … 𝑎𝑛 )).

(5)

Тут 𝑎1 𝑎2 , … 𝑎𝑛 – параметри й моделі, що оцінюють; у – вибіркові спостереження
(вимірювання) прогнозованої величини, наприклад концентрація шкідливої речовини в тому
чи іншому середовищі, на ділянці спостереження 𝑦1 𝑦2 , … 𝑦𝑚 .
Після визначення функції правдоподібності вона максимізується щодо 𝑎 = (𝑎1 𝑎2 , … 𝑎𝑛 ).
Отже, вирішується завдання про знаходження найкращої оцінки параметрів моделі а на
основі спостережень (вимірювань) прогнозованої величини у на ділянці спостережень
𝑦1 𝑦2 , … 𝑦𝑚 . По суті, дається відповідь на питання про те, за яких значень параметрів моделі
антропогенного впливу найбільш вірогідна поява сукупності значень прогнозованої величини
𝑦1 𝑦2 , … 𝑦𝑚 .
Широке застосування в завданні прогнозування знаходить і досить відомий метод
найменших квадратів, що є окремим випадком методу максимальної правдоподібності, коли
спотворення (завади), що накладаються на детерміновану частину прогнозованого процесу,
адитивні і мають нормальний розподіл.
Крім згаданих вище, застосовують й інші методи. Наприклад, метод, ґрунтований на
визначенні мінімуму максимального відхилення параметрів детермінованої частини моделі
від їх експериментальних значень, тощо.
Необхідно зазначити, що математичні методи, які застосовують для отримання
прогнозної оцінки антропогенних впливів, може бути поділено на дві групи: методи
математичного моделювання процесів поширення шкідливих речовин, фронтів ударних
хвиль, електромагнітних випромінювань певної інтенсивності тощо; методи, ґрунтовані на
екстраполяції результатів багаторічних спостережень за антропогенними впливами на певні
моменти часу в майбутньому.
Методи прогнозування, пов’язані з екстраполяцією (статистичні методи), мають певні
особливості. Прогнозування проводять за допомогою моделі, виробленої на основі
оброблення і аналізвання статистичного матеріалу щодо антропогенних впливів розглянутих
видів. Такими методами здійснюють, наприклад, прогнозування забруднення повітряного
середовища міст і промислових зон шкідливими хімічними речовинами, що викидаються
виробничими та іншими об’єктами за нормальних умовах їх експлуатації.
За результатами прогнозування проводять оцінювання антропогенних впливів. У ході
цього оцінювання прогнозовані параметри, що характеризують антропогенний вплив,
порівнюють з їхніми критеріальними значеннями. На основі цього порівняння проводять
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відповідне аналізування й формують висновки стосовно доцільності проведення тих чи інших
природоохоронних заходів. У цьому полягає головний принцип оцінювання антропогенних
впливів.
Серед критеріїв рівнів антропогенного впливу може бути прийнято гранично допустимі
концентрації тих чи інших шкідливих речовин, допустимі рівні забруднення поверхонь,
гранично допустимі рівні шумів, електромагнітних випромінювань, теплових потоків,
температурного градієнта тощо.
Критеріальні значення параметрів відповідають науково обґрунтованим прийнятним
рівням антропогенних впливів.
Висновки
Таким чином, до складу інструментарію для аналізу ризику повинні входити що
найменше 3 групи розрахункових методів і програм з необхідними базами даних: методи і
програми для ймовірнісної оцінки шляхів виникнення і процесів розвитку небажаних подій
(аварій, стихійних лих і катастроф); методи і програми, що описують наслідки небажаних
подій, наприклад, вихід, поведінку і поширення в навколишньому середовищі небезпечних
речовин і механізми ураження цими речовинами організму людини; методи та розрахункові
програми оцінки економічного збитку і оптимізації витрачання коштів на запобігання або
зменшення наслідків небажаних подій.
Аналіз і оцінка прогнозованих параметрів антропогенних впливів, часто є
багатофакторними і пов'язані з розв'язкою невизначеностей. Це вимагає застосування
системного підходу і залучення відповідного математичного апарату.
Необхідно відзначити, що в силу неповноти бази знань і бази даних, наявних на сьогодні,
які і закладаються в розрахунки, кількісні результати аналізу ризику можуть мати значну
невизначеність.
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Задунай А.С., Азаров С.И.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В статье рассмотрено современное состояние разработки анализа системных рисков.
Приведены некоторые подходы, принципы и методы прогнозирования рисков связанных с
возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, используемых
для своевременного прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций и выявление их на
стадии зарождения. Предложен инструментарий для осуществления анализа и оценки
прогнозируемых параметров антропогенных воздействий.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, ущерб, риск, прогнозирование, антропогенное
воздействие, опасность, математическая модель, мониторинг.
Zadunaj А., Azarov S.
FORECASTING THE RISK OF EMERGENCIES
The article reviewed the current state of development of the analysis of systemic risk. Are some
of the approaches, principles and methods of forecasting of the risks associated with the occurrence
of emergency situations of natural and technogenic character, used for early prediction of emergency
situations and identify them in its infancy. The toolkit for the analysis and estimation of predicted
parameters of anthropogenic influences is offered.
Keywords: emergency, damage, risk, forecasting, anthropogenic impact, dangers, mathematical
model, monitoring.
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ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
УДК 623.463.5.001.57(06)
Шапран Ю.Є.
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ТОЧНОСТІ ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТУ
ГОТОВНОСТІ МОБІЛЬНИХ КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ НА
ДОСТОВІРНІСТЬ КОНТРОЛЮ АПАРАТУРИ РАДІОНАВІГАЦІЇ МОРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
У статті показано вплив технічного стану апаратури радіонавігації морського
транспорту на часові та економічні показники морських перевезень. Запропоновано метод
побудови імітаційної моделі, який полягає у врахуванні ймовірностей перебування мобільних
контрольно-діагностичних систем і апаратури радіонавігації у відповідних станах
експлуатації – справному або несправному. Розроблено аналітичні співвідношення для
визначення ймовірності перебування апаратури радіонавігації у відповідних станах
експлуатації. Запропоновано імітаційну модель, яка ґрунтується на особливостях
параметрів контролю апаратури радіонавігації та похибок мобільної контрольнодіагностичної системи, що застосовують під час контролювання.
Ключові слова: імітаційна модель, контроль, технічний стан, апаратура радіонавігації,
морський транспорт
Актуальність проблеми. Апаратуру радіонавігації використовують для керування
морським транспортом (суднами) за допомогою радіотехнічних приладів. Основні завдання,
які вирішує радіонавігація: визначення координати судна та його місце розташування щодо
інших точок, направлення виходу в заданий район. Вирішують ці питання за допомогою такої
апаратури радіонавігації: радіокомпасів, радіомаяків, радіонавігаційної системи. При цьому
радіомаяк передає точні координати, працює самостійно або належить до радіонавігаційної
системи. Тобто всі дані передають зазвичай через супутник, і за допомогою радіокомпаса
можна отримати точні дані про місце розташування судна.
Для обчислення дійсного напрямку руху й швидкості морського транспорту
підраховують геометричну суму векторів: курс та швидкість, відносно води (за допомогою
двигуна); напрям і сила (швидкість дрейфу); напрям і швидкість течії.
Для того щоб морський транспорт перевести з одного місця в інше, необхідно визначити
генеральний напрям, за яким треба буде вести цей транспорт. Це є попередньою прокладкою
курсу. Після того як судно рухатиметься за курсом, тоді проводять контроль місця його
положення за допомогою апаратури радіонавігації. Треба зазначиити, що помилки під час
визначення місця положення морського транспорту можуть суттєво вплинути як на швидкість
переміщення (проходження строго за прокладеним курсом або проходження додаткової
відстані за рахунок внесення похибки у цей курс), так і на матеріальні витрати (паливо,
витрати на додатковий час перебування на маршруті). Отже, від достовірності контролю
апаратури радіонавігації морського транспорту залежить оперативність і економічність
морських перевезень. При цьому достовірності контролю апаратури радіонавігації залежать
від справності засобів контролю – мобільних контрольно-діагностичних систем [1 – 3].
Таким чином, оцінка впливу точності оцінки коефіцієнту готовності мобільних
контрольно-діагностичних систем на достовірність контролю технічного стану апаратури
радіонавігації морського транспорту є актуальною науковою задачею. Для розв’язання цієї
задачі розроблено відповідну імітаційну модель.
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Аналіз літератури. Підтримання високого рівня справності морського транспорту
можливе лише підвищенням ефективності експлуатації мобільних контрольно-діагностичних
систем, тобто підвищенням коефіцієнта готовності [4 – 8].
Для підвищення ефективності контролю апаратури радіонавігації морського транспорту
необхідно оцінити якість (достовірність, точність) оцінки коефіцієнта готовності мобільних
контрольно-діагностичних систем. При цьому вирішення завдання оцінки технічного стану
для апаратури радіонавігації експериментальними й статистичними методами, у силу часових
обмежень, надто складне [8].
Тому оцінку коефіцієнта готовності мобільних контрольно-діагностичних систем як для
існуючих, так і для перспективних зразків, пропонується здійснити за допомогою
математичного моделювання процесів вимірювального контролю апаратури радіонавігації та
мобільних контрольно-діагностичних систем, що застосовуються у разі контролювання цієї
апаратури [1, 2].
Недоліками існуючих моделей вимірювального контролю складних зразків є те, що
враховується лише вплив повноти і глибини контролю на достовірність контролю і не
враховується якість обслуговування самих засобів контролю, які використовуються при
цьому [3, 4, 7].
Пропонована імітаційна модель вимірювального контролю апаратура радіонавігації
позбавлена цього недоліку, що забезпечить досягнення необхідного розрахункового рівня
проходження морського транспорту строго за прокладеним курсом з меншими матеріальнотехнічними витратами.
Метою статті є розроблення імітаційної моделі впливу точності оцінки коефіцієнта
готовності мобільних контрольно-діагностичних систем на достовірність контролю
технічного стану апаратури радіонавігації морського транспорту.
Основна частина
Для побудови імітаційної моделі пропонується використати метод, зміст якого полягає в
тому, що оцінка контролю апаратури радіонавігації морського транспорту описується
формулою
k

Pi, j  PiO  Plc P j,i,l ,

(1)

l 1

де k – кількість станів мобільних контрольно-діагностичних систем, призначених для
контролю апаратура радіонавігації;
PiO – апріорна ймовірність знаходження апаратури радіонавігації в i-му стані;
i і j – стан апаратури радіонавігації (i =1 – працездатна; i =2 – непрацездатна) і визначений
стан апаратури радіонавігації за результатами контролю (j =1 – придатна для подальшої
експлуатації; j =2 – непридатна для подальшої експлуатації);
l – стан мобільних контрольно-діагностичних систем, що застосовується для контролю
апаратури радіонавігації;
Plc – апріорна ймовірність перебування мобільних контрольно-діагностичних систем в l –
ому стані;
Pj,i,l – умовна ймовірність того, що в результаті контролю апаратура радіонавігації
знаходиться у стані j, при умові,що вона пербуває у стані i, а мобільна контрольнодіагностична система – у стані l.
Відповідно до формули (1) достовірність контролю апаратури радіонавігації дорівнює





D  P1,1  P2,2  1  P1,2  P2,1 ,
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а статистичний коефіцієнт готовності зразка мобільної контрольно-діагностичної системи
дорівнює P1,1 .
Коефіцієнт готовності мобільних контрольно-діагностичних систем до застосування
визначається так
k

К г  Р1  Р i  Р1,
l 1

де Р1 – ймовірність стану, за якого система застосовується для контролю технічного стану
апаратури радіонавігації (основний стан моделі експлуатації);
Р i – ймовірність i-го стану системи із загальної кількості станів k, i  1, k .
Якщо стан апаратури радіонавігації визначається сукупністю n незалежних параметрів
контролю (   1, n ), то ймовірності цих станів описуються наступними формулами:
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де P – апріорна ймовірність знаходження  -го параметра контролю апаратури радіонавігації
в області допустимих значень;
 ,l , ,l – ймовірності помилок контролю I-го і II-го виду -го параметра за умови, що
мобільна контрольно-діагностична система перебуває в стані l відповідно.
Формули (2) є узагальненням формули (1) і тотожні за  =1. Визначення математичного
очікування перебування апаратури радіонавігації у відповідному стані будуть мати вигляд
виразу





















m1,1 = p – m м  1  1  p c P O   2 ;
m1,2 = p – 1  1  p c  2 ;
m 2,1 = p – 1  1  p c  2 ;



(3)

m 2,2 = p – 1  P O  1  1  p c (1  P O   2 ),
c

де p – апріорна ймовірність перебування мобільної контрольно-діагностичної системи у
стані l = 1;
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1 ,  2 – ймовірність помилок контролю апаратури радіонавігації I-го виду для l = 1 і l =
2 відповідно;
1 ,  2 – ймовірність помилок контролю апаратури радіонавігації II-го виду для l = 1 і l =
2 відповідно;
PO – апріорна ймовірність знаходження апаратури радіонавігації у працездатному стані.

Оскільки для мобільної контрольно-діагностичної системи за результатами її
обслуговування розрізняють два стани l =1 – працездатна та допущена до обслуговування
апаратури радіонавігації, l =2 – мобільна контрольно-діагностична система непрацездатна та
недопущена до обслуговування апаратури радіонавігації, то згідно з формулами (2) для
визначення математичного очікування перебування апаратури радіонавігації у відповідному
стані будуть мати вид виразу (3).
Основною складністю під час оцінки впливу якості обслуговування мобільної
контрольно-діагностичної системи (3) на готовність апаратури радіонавігації є отримання
аналітичних залежностей для 1 ,  2 , 1 ,  2 .
Оскільки для найчастіше розповсюджуваних законів розподілу параметрів контролю та
похибки вимірювання параметрів – нормального й рівномірного – неможливо отримати
аналітичні вирази в загальному вигляді для функцій розподілу, запропоновано використання
імітаційного моделювання.
Запропонована імітаційна модель грунтується на генерації нормальних розподілів
дійсного значення Х параметра контролю апаратури радіонавігації та похибки мобільної
контрольно-діагностичної системи Y, що застосовують під час контролювання. Значення
параметра контролю апаратури радіонавігації Z є композицією розподілів X і Y, тобто

Z  XY .
c
Значення параметрів з формул (3) p , PO , 1 ,  2 , 1 ,  2 розраховуються як
частоти потрапляння аргументів розподілів X, Y, Z у відповідних границях (табл. 1).

Таблица 1
Параметри
формул (3)

pc

Умови працездатності
Умови
працездатності
придатності
апаратури
апаратури
радіонавігації
радіонавігації
–
–

працездатності
мобільної контрольнодіагностичної системи
a'<y<b'

PO

a<X<b

–

–

1

a<X<b

Z < a або Z > b

a' < Y < b'

2
1

a<X<b

Z < a або Z > b

Y < a' або Y > b'

X < a або X> b

a<Z<b

a' < Y < b'

X < a або X > b

a<Z<b

Y < a' або Y > b'

2

У таблице 1 введені наступні позначення: а, b – нижня та верхня границя області
допустимих значень параметра контролю апаратури радіонавігації відповідно; a', b' – нижня та
верхня границі області допустимих значень похибки мобільної контрольно-діагностичної
системи відповідно.
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У результаті використання розробленої імітаційної моделі та розрахунку формул (3)
установлено, що похибки, у бік заниження, в оцінці працездатного стану мобільної
контрольно-діагностичної системи, яка застосовується під час контролювання технічного
стану апаратури радіонавігації на (1,5 – 2) %, що виникають у результаті математичного
c
моделювання процесів їх обслуговування, для найтипових значень: P O  0,95 ; p  0,95 ;

1  0,01 ;  2  0,01 ; 1  0,01 ; 2  0,01 – надають похибку оцінки коефіцієнта готовності
о мобільної контрольно-діагностичної системи порядку десятих процента.
Відповідно до отриманих результатів можна зробити висновок про актуальність задачі
підвищення точності моделювання процесів обслуговування мобільної контрольнодіагностичної системи, що застосовується під час контролювання технічного стану апаратури
радіонавігації морського транспорту.
Так розрахунки засвідчили, що підвищення коефіцієнта готовності мобільної
контрольно-діагностичної системи на (1,5–2) % дають змогу підвищити достовірність
контролю апаратури радіонавігації на (2–10) %.
Висновки
Розроблена імітаційна модель впливу точності оцінки коефіцієнта готовності мобільних
контрольно-діагностичних систем на достовірність контролю апаратури радіонавігації
морського транспорту дає змогу визначити взаємозв’язок між якістю обслуговування системи
та достовірністю визначення реального технічного стану апаратури, що контролюють.
Наступні публікації буде спрямовано на розроблення математичної моделі «зразок
(система), що контролюється, – засіб контролю» й оцінення показників ефективності
експлуатації радіотехнічних засобів морського транспорту за допомогою такої моделі.
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Шапран Ю.Е.
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА
ГОТОВНОСТИ МОБИЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА
ДОСТОВЕРНОСТЬ КОНТРОЛЯ АППАРАТУРЫ РАДИОНАВИГАЦИИ МОРСКОГО
ТРАНСПОРТА
В статье показано влияние технического состояния аппаратуры радионавигации
морского транспорта на временные и экономические показатели морских перевозок.
Предложен метод построения имитационной модели, который заключается в учете
вероятностей нахождения мобильных контрольно-диагностических систем и аппаратуры
радионавигации в соответствующих состояниях эксплуатации – исправном или неисправном.
Разработаны аналитические соотношения для определения вероятности нахождения
аппаратуры радионавигации в соответствующих состояниях эксплуатации. Предложена
имитационная модель, основанная на особенностях параметров контроля аппаратуры
радионавигации и ошибок мобильной контрольно-диагностической системы, применяемой
при контроле.
Ключевые слова: имитационная модель, контроль, техническое состояние, аппаратура
радионавигации, морской транспорт
Y. Shapran
IMITATION MODEL OF INFLUENCE OF ACCURACY OF ACCURACY OF THE
COEFFICIENT OF THE READINESS OF MOBILE CONTROL AND DIAGNOSTIC
SYSTEMS ON THE ACCURACY OF CONTROL
OF THE TRANSPORT SEA RADIONAVIGATION APPARATUS
The article shows the influence of the technical state of the radio navigation equipment of transport
sea on the temporary and economic indicators of sea transport. The proposed method for constructing
an imitation model, which consists in taking into account the probabilities of finding mobile
diagnostic and control systems and radio navigation equipment in the corresponding operating
states – serviceable or faulty. Analytical relations have been developed to determine the probability
of finding radio navigation equipment in the corresponding operating states. A simulation model
based on the features of the monitoring parameters of the radio navigation equipment and the errors
of the mobile control and diagnostic system used in the control is proposed.
Keywords: simulation model, control, technical condition, radio navigation equipment, transport
sea
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УДК 629.78
Данік О.В., Дакі О.А., Коломієць О.М., Горбань А.В.
ВЕРИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЕРТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ УСТУПКИ МІЖ
ВАРТІСТЮ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ
СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РУХОМ
Аналіз сучасних систем навігації та управління судном показує, що концепція побудови цих
систем заснована на використанні після модернізації наявного в експлуатації обладнання
спільно з сучасними системами. Тому, актуальною є задача багатокритеріальної оптимізації
структури систем навігації та управління судном за відомими характеристиками існуючих
підсистем.
Результати багатоцільової оптимізації порівняно з результатами одноцільової кращі.
Основні відмінності полягають у визначенні області компромісів; визначенні принципу
оптимальності або схеми компромісу; нормалізації критеріїв або приведенні їх до єдиного
масштабу виміру.
Вирішення багатьох задач теорії проектування формалізується алгоритмом оптимізації
в умовах обмежень заданими технічними характеристиками і низки невизначеностей. До
невизначеностей належать насамперед багатокритеріальність – наявність багатьох
показників ефективності, різнорідних за фізичним змістом і за ступенем важливості. У
таких ситуаціях прийнято казати про невизначеність цілей.
У статті наведено особливості верифікаціі технології експертного визначення уступки
між вартістю та ефективністю запропонованої системи навігації й управління рухом.
Ключові слова: синтез, багатокритеріальність, невизначеність цілей, система, навігація
та управління судном
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Постановка задачі у загальному вигляді. Аналіз сучасних систем навігації та
управління судном (СНУР), а також ринку комплектуючих підсистем показує, що, зазвичай,
концепція побудови цих систем грунтується на використанні після модернізації наявного в
експлуатації обладнання спільно з сучасними системами. Тому, актуальною є задача
багатокритеріальної оптимізації структури СНУР за відомими характеристиками існуючих
підсистем. Наприклад, з N можливих систем з m характеристиками необхідно визначити склад
СНУР, що задовольняє заданим критеріям, з урахуванням вдосконалення систем до моменту
впровадження в СНУР.
Аналіз досліджень і публікацій. З проблеми застосування методів багатокритеріальної
(векторної) оптимізації наразі є множина публікацій [1-3]. Розвиток і поширення масштабів
використання методів векторної оптимізації обумовлено вимогою практичної реалізації
системного підходу до вирішення завдань побудови складних транспортних систем, а також
необхідністю значного підвищення в результаті економічної ефективності перевезень [4-7].
Результати багатоцільової оптимізації порівняно з результатами одноцільової є
кращими. Відмінність проявляється в методології отримання оптимального розв’язання
задачі. Основні відмінності полягають у: визначенні зони компромісів; визначенні принципу
оптимальності або схеми компромісу; нормалізації критеріїв або приведенні їх до єдиного
масштабу виміру; визначенні схеми пріоритету критеріїв або обліку ступеня важливості та
інші [7-10].
Формулювання цілей (мети) статті. Таким чином, метою статті є наведення
особливостей верифікаціі технології експертного визначення уступки між вартістю та
ефективністю запропонованої системи навігації та управління рухом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо особливості реалізації
запропонованої технології. Припустимо, що є лише один експерт. Оскільки значення матриці
Ξ задаються суб’єктивно, то існує значна ймовірність того, що вони будуть погано
узгодженими. Тому експерт задає лише один рядок матриці (у нашому випадку – перший), а
елементи інших рядків обчислюються за формулою:

aij 

a1 j
a1i

, i, j, k  1,5.

(1)

Нехай матриця попарних порівнянь факторів така

Xk
Z
  kk
P0
P1k
P2k

Xk
1
2
3
9
8

Zk
P0k
1/ 2 1/ 3
1
2/3
3/ 2 1
9/2 3
4 8/3

P1k
1/ 9
2/9
1/ 3
1
8/9

P2k
1/ 8
1/ 4
.
3/8
9/8
1

У матриці Ξ інтерпретація факторів є такою:

X k – фактори, що визначають архітектурні особливості СНУР;
Z k – фактори, що визначають інфраструктуру СНУР;

P0k – ймовірність виникнення позаштатної ситуації у СНУР на k-му етапі;
P1k – ймовірність невиконання завдання в разі позаштатній ситуації на k -му етапі;
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P2k – ймовірність травмування внаслідок позаштатної ситуації на k -му етапі.
Розв’язуючи задачу (1), одержимо вектор пріоритетів – (0,04; 0,08; 0,13; 0,39; 0,35). У
випадку, коли висновки про важливість факторів робить група експертів, формуємо множину
таблиць:

Xk
Z
1  kk
P0
P1k
P2k

Xk
1
3
4
8
8

Zk
P0k
P1k
P2k
1/ 3 1/ 4 1/ 8 1/ 8
Xk
1 3/ 4 3/8 3/8
Z
,  2  kk
4 / 3 1 1/ 2 1/ 2
P0
8/3 2
1
1
P1k
8/3 2
1
1
P2k

Xk
Z
3  kk
P0
P1k
P2k

Xk
1
1
5
9
9

Zk
1
1
5
9
9

P0k
P1k
P2k
1/ 5 1/ 9 1/ 9
Xk
1/ 5 1/ 9 1/ 9
Z
,  4  kk
1 5/9 5/9
P0
9/5 1
1
P1k
9/5 1
1
P2k

Xk
1
2
3
7
9

Xk
1
4
4
8
9

Zk
P0k
1/ 4 1/ 4
1
1
1
1
2
2
9/4 9/4

P1k
1/ 8
1/ 2
1/ 2
1
9/8

Zk
P0k
P1k
1/ 2 1/ 3 1/ 7
1
2/3 2/7
3/ 2
1
3/ 7
7/2 7/3 1
9/2
3 9/7

P2k
1/ 9
2/9
.
1/ 3
7/9
1

Після розрахунків одержимо:

V1  (0,04;0,13;0,17;0,33;0,33),
V2  (0,04;0,02;0,18;0,36;0,40),
V3  (0,04;0,04;0,20;0,36;0,36),
V4  (0,05;0,09;0,14;0,32;0,41).
Таким чином, експертні висновки можна записати як нечіткі множини:

 0,04 0,13 0,17 0,33 0,33 
Е1  
;
; k ; k ; k ;
P1
P2 
 Х k Z k P0
 0,04 0,02 0,18 0,36 0,40 
Е2  
;
; k ; k ; k ;
Х
Z
P0
P1
P2 
k
 k
 0,04 0,04 0,20 0,36 0,36 
Е3  
;
; k ; k ; k ;
P1
P2 
 Х k Z k P0
 0,05 0,09 0,14 0,32 0,41 
Е4  
;
; k ; k ; k ;
P1
P2 
 Х k Z k P0
Результатом є нечітка множина

 0,04 0,02 0,14 0,32 0,33 
Е
;
; k ; k ; k .
P1
P2 
 Х k Z k P0
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P2k
1/ 9
4/9
,
4/9
8/9
1

Остаточний результат після формування і є значеннями уступки

V  (0,05;0,02;0,16;0,38;0,39}.
Якщо припустити, що експерти мають компетентності, вказані у векторі

  (1 , 2 , 3 , 4 ,)  (0,2; 0,3; 0,4; 0,1)
то нечіткі множини будуть такими:

 0,040,2 0,130,2 0,170,2 0,330,2 0,330,2   0,53 0,66 0,7 0,8 0,8 
E1  
;
;
;
;
;
; k ; k ; k ;

k
k
k
X
Z
P
P
P
X
Z
P0 P1 P2 
k
k
0
1
2
k

  k
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 0,04 0,02 0,18 0,36 0,4   0,38 0,316 0,6 0,74 0,76 
E2  
;
;
;
; k 
;
;
;
;
;
Zk
P0k
P1k
P2   X k
Z k P0k P1k P2k 
 Xk
 0,040,4 0,040,4 0,20,4 0,360,4 0,360,4   0,28 0,28 0,53 0,67 0,67 
E3  
;
; k ;
;
;
;
;
;

;
Zk
P0
P1k
P2k   X k Z k P0k P1k P2k 
 Xk
 0,050,1 0,090,1 0,140,1 0,32 0,43   0,74 0,79 0,82 0,89 0,91 
E4  
;
;
; k ; k 
;
;
;
;
.
Zk
P0k
P1
P2   X k Z k P0k P1k P2k 
 Xk
̅̅̅̅ одержимо
У результаті перетину множин 𝐸̃𝑖 , 𝑖=1,4
 0,28 0,28 0,53 0,67 0,67 
E
;
; k ; k ; k ,
P1
P2 
 X k Z k P0

або після нормування

 0,12 0,12 0,22 0,28 0,28 
E
;
; k ; k ; k .
P1
P2 
 X k Z k P0
Таким чином, одержано вектор уступок

V  0,12;0,12;0,22;0,28;0,28.
Отже, результати експериментів вказують на значну дисперсію пріоритетів, визначених
одним експертом, групою рівнокомпетентних експертів та експертів із різним рівнем
компетентності. Зокрема, найбільш поляризованими є висновки одного експерта та групи
експертів з однаковою компетентністю. Їх аналіз свідчить про розбіжність суджень про рівень
впливу внутрішніх факторів та зовнішніх характеристик на обрання варіанту структури
системи навігації та управління рухом.
Оцінка достовірності наукових результатів. Оцінимо достовірність отриманих
наукових результатом через якість запропонованого в роботі методу оптимізації структури
СНУР за критерієм «ефективність-вартість», так як саме він інтегрує дані результати.
Надамо попередні розрахунки стосовно доказу актуальності теми дисертаційного
дослідження. Досліджуємо ймовірність випадкового знаходження компромісного варіанта
побудови СНУР, техніко-економічні характеристики якої з урахуванням можливих варіантів
наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
СРНС
Варіанти
РС1
0,99995
0,99995

1
2
Варіанти

1
2

МП
РР1
0,99995
0,99995

Техніко-економічні характеристики
НК
РНС
РЛС
СС1,
СС2,
СС3,
%
РС2
%
РС3
%
12,5 0,99995 12,5 0,9999
12,5
12,5 0,99995 12,5 0,999
12
СУ
ГП
ЕП
СР1, РР2
СР2, РР3
СР3,
%
%
%
12,5 0,99995 12,5 0,9999
12,5
12,5 0,99995 12,5 0,999
12

АНО
СС4,
%
12
12,5

РС4
0,9995
0,99995
ОП
РР4

СР4,
%
12,5
12,5

0,99995
0,9995

На рисунку 1 представлені результати моделювання, які відповідають інформації в
таблиці 1.
P

100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5
96
95,5
0,9995

0,999960001
0,999870003

0,999780014

0,999690033
0,99960006
0,9996

0,9997

0,9998

0,9999

1 C

Рис. 1. Залежність ефективності СНУР від вартості Р=Р(С)
Для проведеного експерименту отримана наступна апроксимуюча залежність

Р  279Сп4  1486,2Сп3  3339,8Сп2  4447,5Сп  2214,5
Нелінійність функції підтверджується при моделюванні у відповідності із даними у
Табл. 2,3.
Отримано вирази, відповідне функції (4.1) при даних з таблиці 2 і 3

Р  7,5Сп4  0,0249Сп3  3,4961Сп2  218,85Сп  5146,8
Р  0,0026Сп4  1,0044Сп3  145,41Сп2  9357,6Сп  225862
Результати моделювання представлені на рис.2.
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Таблиця 2
Техніко-економічні характеристики
Навігаційний комплекс
Варіа
нти

СРНС
РС1
0,99995
0,99995

1
2
Варіа
нти
1
2

МП
РР1
0,99995
0,99995

РНС
СС1
,%
12,5
12,5

РС2
0,99995
0,99995

ГП
СР1, РР2
%
12,5 0,99995
12,5 0,99995

РЛС
СС2,
%
РС3
12,5 0,9999
12,5 0,8
СУ
ЕП
СР2, РР3
%
12,5 0,9999
12,5 0,8

СС3,
%
12,5
12

СР3,
%
12,5
12

АНО
СС4,
РС4
%
0,8
12
0,99995 12,5
ОП
РР4
0,99995
0,8

СР4,
%
12,5
12
Таблиця 3

Техніко-економічні характеристики
Варіанти

НК
СРНС

Варіанти

РС1
0,99995
0,99995
СУ
МП
РР1

1
2

0,99995
0,99995

1
2

P

РНС
СС1
,%
12,5
12,5

РС2
0,99995
0,99995

ГП
СР1, РР2
%
12,5 0,99995
12,5 0,99995

РЛС
СС2,
%
РС3
12,5 0,9999
12,5 0,999
СР2,
%
12,5
12,5

ЕП
РР3

АНО
СС3,
%
РС4
12,5 0,5
12
0,99995

0,9999
0,5

СР3,
%
12,5
12

99

100

ОП
РР4
0,99995
0,5

СС4,
%
12
12,5
СР4,
%
12,5
12,5

1,2
1

0,8
0,6
0,4
0,2
0
95

96

97

98

101 C

Рис. 2. Залежність ефективності СНУР від вартості
при різних варіантах комплексів Р=Р(С)
Таким чином, за досить широкого діапазону зміни умовних імовірностей чітко
простежується нелінійність функції Р=P(C). Проаналізуємо за результатами моделювання
ймовірність випадкового знаходження компромісного варіанту побудови СНУР.
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Позначимо: A1, A2, …, An – події, які полягають в тому, що варіант структури СНУР
обраний; де: n – кількість можливих варіантів СНУР; li – кількість можливих варіантів i-того
комплексу СНУР; Р(А1), Р(А2),…, Р(Аn) – ймовірності подій A1, A2, …, An
Події A1, A2, …, An складають повну групу несумісних подій, тому
∑𝑛!
𝑖=1 𝑃 (𝐴𝑖 ).
В результаті перерозподілу можливо два результати:
– компромісний варіант знайдений (Р  0,9999);
– компромісний варіант не знайдений (Р<0,9999).
Позначимо:
Рк – ймовірність того, що в разі випадкового вибору варіанта структури СНУР компромісний
варіант знайдено Р  0,9999;
qк – ймовірність того, що в разі випадкового вибору варіанта структури СНУР компромісний
варіант не знайдено Р<0,9999.
Очевидно, що
Рк + qк =1.
З визначення ймовірності випадкової події слід

k
kк
qк  q
n
n
kк  kq  n

Pк 

де: kк – число варіатів СНУР при умові Р  0,9999; kq – число варіантів побудови СНУР при
Р<0,9999.
Для експерименту за умови l1=l2=l5=l6=1; l3=l4=l7=l8=2; n=16 результати зведені в
таблицю 4. Техніко-економічні характеристики комплексів СНУР прийняті згідно з даними
таблиці 4
Таблиця 4
Результати моделювання (n=16)
Діапазон Р
0,99996
0,9999
0,99987
0,99978
0,99969
0,9999
0,99987
0,99978
0,99969
0,9996
Варіанти, %

6,25

25

37,5

25

6,25

Таким чином, отримано Рк = 0,0625.
Залежність ймовірності випадкового рішення оптимізаційної задачі від кількості
можливих варіантів вирішення показана на рис.3.
Отже, дослідження можливих варіантів побудови СНУР дає змогу зробити висновок про
вкрай низьку ймовірність випадкового знаходження компромісного варіанта, який
задовольняє обраним вимогам.
За
l1=l2=l5=l6=1; l3=l4=l7=l8=2; n=16; Рк = 0,0625;
l1=l2=l5=l6=2; l3=l4=l7=l8=2; n=256; Рк = 0,0039;
l1=l2=l5=l6=2; l3=l4=l7=l8=3; n=1296; Рк = 0,0007716.
Що доводить необхідність розроблення
синтезу СНУР за критерієм «ефективність–вартість».
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Рис. 3. Залежність ймовірності випадкового знаходження компромісного варіанту
побудови СНУР від кількості варіантів
Досліджуємо ймовірність виконання завдання безаварійного судноводіння. Розглянемо
ефективність будь-якого комплексу, описану виразом (1).
Співмножники кожного виразу (1) є цільовими функціями критерію ефективності
комплексу й дають можливість за його основними експлуатаційними характеристиками
надійності, повноти контролю, точності вирішення задач визначити ймовірність вирішення
спільного завдання комплексом за різних умов зовнішнього середовища і за певного рівня
впливу внутрішніх випадкових факторів. Співмножники критерію ефективності Р є функцією
інтенсивності відмов систем комплексу й тривалості експлуатації. Їх числове значення
визначають за статистичними даними про відмови систем у процесі їх експлуатації або
випробувань.
Співмножники критерію ефективності Ф залежать від величин похибки визначення
вектора виміру. Зважаючи на складність функції ефективності її не можна привести до виду,
зручного для дослідження на екстремум. Тому з метою спрощення пошуку екстремуму вираз
слід аналізувати спочатку як функцію одного змінного, а всі інші параметри зафіксувати і
надати їм можливе на практиці значення. Тоді чисельне дослідження цієї функції зведеться до
простої процедури вибору максимального і мінімального значень з масиву.
Розглянемо питання формування порядку досліджуваних станів [11, 12].
У разі практичного застосування формули (1) постає питання, визначення кількості
систем, які одночасно відмовили. Важливість правильного вирішення цього питання стає
очевидною, якщо врахувати кількість можливих станів А комплексу залежно від загального
числа систем n, порядку досліджуваних станів N, яке визначається формулою
N

A   C in .
i 1

(2)

де C in – число сполучень з n по i; i = (0,1,…, N) – кількість систем, що одночасно відмовили
(превищує 20 000 для n = 20 и N = 5).
Результати розрахунку А за формулою (2) наведено в таблиці 5 та на рисунку 4.
Для вирішення питання про доцільність для розрахунку ефективності порядку
досліджуваних станів N слід визначити, яку втрату точності в розрахунку ефективності Е дає
обмеження порядку досліджуваних станів до деякого фіксованого значення N*.
Для наочності візьмемо, що наробіток на відмову всіх систем комплексу Т0 = 1000год;
повнота контролю всіх систем q = 1; час безперервної роботи 10год; Фi = 1.
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Таблиця 5
Кількість можливих станів
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N
0

A
1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
3
6
10
15
21
28
36
45
55
66
78
91
105
120
136
153
171
190

1
4
10
20
35
56
84
120
165
220
282
364
455
560
680
816
969
1140

1
5
15
35
70
126
210
330
495
715
1001
1365
1820
2550
3060
3876
4845

1
6
21
56
126
252
462
792
1 287
2002
3003
4368
6 188
8568
11 628
15504

2
4
8
16
32
63
120
219
382
638
1 024
1 586
2376
3473
4 944
6885
9572
12616
16 664
21 700

Рис. 4. Кількість можливих станів А комплексу в залежності від загальної кількості
систем n, порядку досліджуваних станів N
Аналогічні розрахунки були проведені для комплексів, в які входять системи з повнотою
контролю q = 0,8. Порівнюючи дані, можна відзначити, що при рівній втраті точності Е число
N для q = 0,8 не перевищує числа N для q = 1.
З таблиць можна дійти таких висновків (див. рисунки 4–7): 1) кількість можливих станів
комплексу визначають порядком досліджуваних станів і кількістю систем у комплексі; 2)
похибка визначення технічної ефективності залежить від порядку досліджуваних станів, при
цьому для забезпечення значення Е<105 достатньо проаналізувати порядок станів N* = 4; 3)
повнота контролю істотно не впливає на вибір порядку досліджуваних станів [10–12].
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Рис. 5. Ефективність комплексу Е в залежності від загальної кількості
систем n, порядку досліджуваних станів N (q = 1)

Рис. 6. Ефективність комплексу Е в залежності від загального числа систем n,
порядку досліджуваних станів N (q = 0,8)
Якщо до складу системи входить один з можливих варіантів її комплексів, згідно з
даними таблиці 5, а СНУР має такий склад:
навігаційний комплекс (НК): супутникова радіо-навігаційна система (СРНС); радіонавігаційна система (РНС); радіо-локаційна система (РЛС); автономне навігаційне обладнання
(АНО);
система управління (СУ): механічна підсистема (МП); гідравлічна підсистема (ГП);
електрична підсистема (ЕП); обчислювальна підсистема (ОП).
Таблиця 6
Дані моделювання
Комплекс
№ варіанту комплексу
Кількість
варіантів
СРНС(НК)
1
2
3
4
4
РНС(НК)
1
2
2
РЛС(НК)
1
2
2
АНО(НК)
1
1
МП(СУ)
1
2
3
3
ГП(СУ)
1
2
2
ЕП(СУ)
1
2
2
ОП(СУ)
1
2
3
4
4
Таким чином, можливо 768 варіантів структури СНУР. Для кожного варіанта комплексу
відомо:
‒ кількість систем кожного комплексу;
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‒
‒
‒
‒
‒
‒

показники надійності всіх систем;
глибина контролю систем;
кількість можливих станів комплексу;
ймовірності знаходження комплексу в кожному стані;
точністна ефективність кожного стану;
ймовірність того, що комп'ютер комплексу має достатній часовий запас для вирішення
поставлених завдань для кожного стану;
‒ вартість будь-якого варіанту комплексу СНУР;
‒ призначений ресурс СНУР.

Рис. 7. Залежність А від кількості систем в комплексі з різними значеннями  Е
В результаті математичного моделювання визначається ефективність кожного
комплексу, та ймовірність виконання безаварійного судноводіння. Вартість будь-якого
варіанту комплексу СНУР можливо визначити та отримати за відповідною методикою. На рис.
8 наведено результати даного моделювання, які визначили область можливих варіантів
побудови структури СНУР і відповідних цим варіантам вартості СНУР.

Рис. 8. Результати моделювання
Для зазначених вище даних змодельовано функціонування запропонованого в [6, 10–12]
методу оптимізації структури СНУР. Комп’ютерне моделювання визначило максимальне
значення показника ефективності СНУР з усіх можливих варіантів Pmax = 0,99995. Вимоги до
перспективного проекту Pзад =0,999, що дало можливістьо сформувати поступку Р = 0,00095.
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За цих умов алгоритм вибрав варіант СНУР з такими параметрами: P = 0,9993; С=71 000
$, що дало можливість знизити вартість системи на 15 % порівняно з варіантами, що мають
однакові показники ефективності, а також підвищити ймовірність виконання безаварійного
судноводіння на 10–12 % за умови постійного значення вартості варіанта системи.
Таким чином, в результаті математичного моделювання доведено високу ефективність
функціювання запропонованого в роботі методу оптимізації структури СНУР за критерієм
"ефективність–вартість" та відповідно достовірність отриманих наукових результатів.
Висновки. Результати експериментів вказують на значну дисперсію пріоритетів,
визначених одним експертом, групою рівнокомпетентних експертів та експертів з різним
рівнем компетентності. Найбільш поляризованими є висновки одного експерта та групи
експертів з однаковою компетентністю. Їх аналіз свідчить про розбіжність суджень про рівень
впливу внутрішніх факторів та зовнішніх характеристик на обрання варіанту структури СНУР.
Математичне моделювання засвідчило, що ймовірність того, що оптимальний варіант
структури СНУР буде знайдений випадково, тобто без виконання запропонованих моделей та
методів вкрай низька. Таким чином, доведено необхідність синтезу науково обґрунтованого
методу оптимізації структури системи.
Обчислюючи умовну ймовірність виконання свого завдання комплексом важливо
визначити принцип формування порядку досліджуваних станів. В результаті дослідження
цього питання отримано, що: при рівній втраті точності Е число N для q = 0,8 не перевищує
числа N для q = 1; кількість можливих станів комплексу визначається порядком досліджуваних
станів і кількістю систем в даному комплексі; похибка визначення технічної ефективності
залежить від порядку досліджуваних станів, при цьому для забезпечення значення Е<105
достатньо проаналізувати порядок станів N*=4; повнота контролю істотно не впливає на вибір
порядку досліджуваних станів.
Достовірність результатів теоретичних досліджень підтвердилася математичним
моделюванням методу оптимізації СНУР за критерієм «ефективність-вартість». Обрано
варіант СНУР, що дає можливість знизити вартість пуску на 25,3% порівняно з іншим
варіантом з тим само показником ефективності; ймовірність завдання безаварійного
судноводіння поліпшена на 0,009 порівняно з іншим варіантом з тією самою вартістю.
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Даник А.В., Даки Е.А., Коломиец О.Н., Горбань А.В.
ВЕРИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТУПКИ
МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
Анализ современных систем навигации и управления судном показывает, что концепция
построения этих систем основана на использовании после модернизации имеющегося в
эксплуатации оборудования совместно с современными системами. Поэтому актуальной
является задача многокритериальной оптимизации структуры систем навигации и
управления судном по известным характеристикам существующих подсистем.
Результаты многоцелевой оптимизации по сравнению с результатами одноцелевой
являются лучшими. Основные отличия заключаются в определении области компромиссов;
определение принципов оптимальности или схемы компромисса; нормализации критериев или
приведение их к единому масштабу измерения.
Решение многих задач теории проектирования формализуется алгоритмом оптимизации
в условиях ограничений заданными техническими характеристиками и ряда
неопределенностей.
К
числу
неопределенностей
относятся,
прежде
всего,
многокритериальность – наличие многих показателей эффективности, разнородных по
физическому содержанию и по степени важности. В таких ситуациях принято говорить о
неопределенности целей.
В статье приведены особенности верификации технологии экспертного определения
уступки между стоимостью и эффективностью предложенной системы навигации и
управления движением.
Ключевые слова: синтез, многокритериальность, неопределенность целей, система,
навигация и управление судном.
Danik O., Daki O., Kolomiets O. , Gorban A.
VERIFICATION OF TECHNOLOGY OF EXPERT ADJUSTMENT OF THE
MEASUREMENT BETWEEN THE VALUE AND EFFICIENCY OF THE NAVIGATION
AND MANAGEMENT SYSTEM OF MOVEMENT
The analysis of modern navigation and navigation systems suggests that the concept of building
these systems is based on the use of modern equipment in conjunction with modern systems after the
modernization of the existing equipment. Therefore, the task of multicriterion optimization of the
structure of navigation systems and control of a ship by the known characteristics of existing
subsystems is actual.
Multi-purpose optimization results are better than single-use results. The main differences are in
determining the scope of compromises; defines the principle of optimality or the scheme of
compromise; normalize the criteria or bring them to a single scale of measurement.
The decision of many problems in the theory of designing is formalized by the optimization
algorithm in the conditions of constraints given by the technical characteristics and a number of
uncertainties. Among the uncertainties are, above all, multicriteria - the presence of many indicators
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of efficiency, heterogeneous in terms of physical content and the degree of importance. In such
situations it is customary to talk about the uncertainty of purpose.
The article presents the peculiarities of verification of the technology of expert determination of
the concession between the cost and effectiveness of the proposed navigation system and traffic
control.
Keywords: synthesis, multicriteria, uncertainty of objectives, system, navigation and control of the
ship.
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УДК 621.396.969.33
Трофименко І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ МОРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ В СУДНОВИХ
РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
У ході використання радіолокаційних систем для оцінювання навігаційної обстановки,
визначення безпечного курсу судна здійснюється на основі послідовного виконання кількох
етапів, серед яких можна виділити пошук, виявлення і розпізнавання морського об'єкта з
подальшою обробленням результатів радіолокаційних вимірювань. Найбільший інтерес
виявляють етапи, пов’язані з перебуванням та ідентифікацією морського об’єкта. Тому в
статті розглядаються особливості виявлення й ідентифікації морського об’єкта на основі
визначення ефективної площі розсіювання.
Ключові слова: навігаційне забезпечення, судноводіння, радіолокаційні системи,
радіолокаційний сигнал, навігаційна безпека.
Постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок її з важливішими
практичними завданнями. Серед технічних засобів навігаційного забезпечення судна
особливе місце посідають системи прокладання безпечного курсу, які визначають відстань
між судами під час управління, а також щодо інших морських об'єктів на основі використання
суднових РЛС [1–3]. Дані суднових РЛС завчасно здійснюють виявлення різних морських
об'єктів і визначають відстань до судна в умовах обмеженої видимості.
Крім цього, суднові радіолокаційні засоби у відкритому морі дають можливість
визначити навігаційне положення судна, берегову лінію в прибережних водах, де можна
зустріти малі судна, яхти та інші морські об'єкти. Організація радіолокаційного
спостереження, в тому числі в умовах хорошої видимості, повинна відповідати встановленим
вимогам [4–7], щоб повністю оцінити ситуацію і забезпечити безпеку судноводіння.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури [1–11] засвідчив, що поряд
з позитивними властивостями суднові РЛС мають низку недоліків пов'язаних з точністю
визначення координат морських об'єктів, а також похибки вимірювань поточних параметрів.
Усі ці недоліки пов'язані з радіолокаційним обладнанням і зокрема з умовами функціювання
радіосистеми, що впливають на характеристики серед яких можна виділити такі як:
радіоелектронні перешкоди; хвилювання моря; метеорологічні аномалії; мала зображувальна
здатність деяких суден (морських об'єктів); радіолокаційний пеленг точного місцеположення
судна; своєчасна оцінка зміни курсу судна на близькій відстані; тіньові зони РЛС.
Формулювання цілей статті. В результаті спостереження за радіолокаційним
визначенням судна (морських об'єктів), необхідно оцінити наявність небезпеки судноводіння.
Тому об’єктом дослідження є визначення особливостей виявлення морських обєктів в
суднових радіолокаційних системах.
Виклад матеріалів дослідження.
Особливості науково-методологічного підходу до процесу виявлення судна з
використанням суднових РЛС. Більшість алгоритмів оброблення відбитих сигналів
радіолокацій отримано для математичних моделей сигналів і перешкод, що ідеалізуються. Як
перешкоду зазвичай розглядався внутрішній шум приймального пристрою, що справедливо за
відсутності зворотного розсіяння радіохвиль від схвильованої поверхні моря [8, 9].
Однак у ближній зоні огляду суднової РЛС останнє є основним джерелом перешкод і в
багатьох випадках обмежує виявлення ехо-сигналів від морських об’єктів. Для розроблення
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оптимальних алгоритмів виявлення й оцінення параметрів відбитих сигналів радіолокацій
необхідне знання їх статистичних характеристик, а також параметрів зворотного розсіяння від
схвильованої поверхні моря.
Наразі відомо кілька теорій, що пояснюють механізм зворотного розсіяння поверхнею
моря електромагнітної енергії радіохвиль СВЧ діапазону: краплинна теорія, фацетна теорія,
статистичний підхід і, нарешті, теорія вибіркового розсіяння [8 – 11]. Сфера застосування
кожною з названих теорій обмежується низкою прийнятих допущень і припущень.
Теорія вибіркового розсіяння електромагнітних хвиль дрібнодисперсними елементами
хвилювання (брижами) найкраще
пояснює частотну, просторову й тимчасову
експериментальні залежності для малих кутів ковзання, характерних для суднової
радіолокації. Водночас різноманітність умов виявлень надводних об’єктів (тип об’єкта,
хвилювання, дальність, пеленг) не дає можливості розробити узагальнену математичну модель
зворотного розсіяння й отримати теоретичні характеристики ехо-сигналів від надводних
об’єктів на тлі перешкод, що їх створює море.
Основним методом визначення статистичних характеристик ехо-сигналів залишаються
натурні дослідження, за яких враховують всі чинники, що обумовлюють флуктуації ехосигналів від надводних об’єктів. Найважливішою характеристикою будь-якого об’єкта
радіолокації є його ефективна площа розсіяння (ЕПР), яку визначають як деяку однорідну
площу, розташовану в точці перебування об’єкта і яка створює в антені РЛС таку саму
потужність відбитого сигналу, як і об’єкт радіолокації. Вона залежить від лінійних розмірів,
форми й матеріалу об’єкта, а також від напряму опромінення (ракурсу), довжини й поляризації
електромагнітної хвилі. Ефективна площа розсіяння об’єктів простої форми з однорідного
матеріалу, що ідеально відображає, може бути визначена аналітично.
Дослідження авторів [8–11] засвідчили, що ЕПР для надводних об'єктів простої форми
можна розрахувати завдяки теоритичним розрахункам представленим у [32, 64], які можна
використовувати на практиці. У таблиці 1 наведено аналітичні залежності ЕПР морських
об'єктів простої форми залежно від різних геометричних форм.
Для цього визначається безпосередній вимір потужності відбитих ехо-сигналів залежно
від відстанійі напряму опромінення. Це пов'язано з особливостями побудови морських суден.
Таблиця 1
Аналітичні залежності ЕПР морських об'єктів простої форми
Тип морського об'єкта
Аналітичний
вираз
Металева куля

2
  0,25d ш

Квадратний металевий аркуш

  4S22

Кутковий відбивач з трикутними гранями

  1,33 42

Кутковий відбивач з квадратними гранями

  4 42

Це призводить до того, що опромінювана поверхня змінюється у залежності від напряму
опромінення, яка впливає на потужність зворотного розсіяння. Ця залежність визначається
експериментально [12].
У джерелах [12, 13, 14] на основі проведених натурних досліджень отримано колові
діаграми ефективної площі розсіяння деяких типів суден. У цьому разі особливістю
визначення ЕПР судна типу танкер є нестійкість по азимуту, яка наводить до максимального
значення в разі опромінення з борту і мінімального в разі опромінення з носа або корми (при
цьому різниця вимірів сягає до 8 дБ і може відрізнятися на 10 дБ за зміни напряму опромінення
на 30°) [15].
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Значення ЕПР суден малого й середнього тоннажу в разі опромінення з корми більше,
ніж з носа, і становить близько 10–15 %, а великотоннажних суден, особливо танкерів на 30–
35 % [12, 15]. Такі зміни ЕПР пояснюються особливостями будови суднових надбудов.
Визначення ЕПР морських буїв з кутковими відбивачами радіолокацій – нерівномірно за
азимутом: воно має яскраво виражені максимуми мінімуми в разі зміни напряму опромінення
на 45° і може відрізнятися до двох разів [6].
Крім цього, зазначено, що на малих дальностях ЕПР морських суден від відстані
залежить мало. А в разі видалення відбувається різкіше зменшення ЕПР, причому в
трисантиметровому діапазоні радіохвиль цей момент настає на великих дальностях [13]. Так
середні значення ЕПР в ближній зоні огляду РЛС зменшуються на 3–5 дБ, а в далекій зоні –
на 10–15 дБ [13].
Таку залежність ЕПР від дальності можна пояснити відмінностями в зміні функції
послаблення в різноманітних діапазонах радіохвиль. Спадний характер залежності ЕПР від
дальності пояснюється частковим зсувом рухомого морського об’єкта з зони опромінення
нижньою пелюсткою діаграми спрямованості антени.
Визначаючи залежність ЕПР суден від інтенсивності хвилювання, необхідно
враховувати, що флуктуації ЕПР відбуваються одночасно як за рахунок хитавиці, так і за
рахунок рискання по курсу, яке призводить до зміни напряму опромінення. Так. середня ЕПР
для танкера на відстані 9–14 миль за збільшення хвилювання від 1 до 3 балів зменшується на
7,5 дБ [13]. У разі інтенсивного хвилювання залежність ЕПР танкера від дальності має
рівномірний характер. Відмітною особливістю є також наявність зони пересікання на
дальності близько 12–15 миль. Зменшення середньої ЕПР суден у разі хвилювання спричиняє
зниження ймовірності їх виявлення. На рисунку 1 наведено залежність імовірності виявлення
танкера водотоннажністю 20 тис. т від інтенсивності хвилювання за опромінення з корми.
З аналізу рисунка 1 випливає, що на відстані 12–18 миль імовірність виявлення зі
збільшенням інтенсивності хвилювання різко зменшується. При цьому інтенсивність
зворотного розсіяння опромінюваної схвильованої поверхні моря залежить від її властивостей
і площі. Остання визначається роздільною здатністю суднової РЛС, а також дальністю до
опромінюваної ділянки моря. Властивості морської поверхні, що відображають, залежать від
інтенсивності хвилювання, кута між напрямом опромінення й фронтом морської хвилі, а також
від довжини й поляризації електромагнітної хвилі.
Рвиз
1

1 бала
2 бала

0,6

3 бала
4 бала

0,2

12

20

16

В, мілі

Рис. 1. Графік залежності виявлення судна в різних умовах
хвилювання морської поверхні
Окрім цього, дослідження засвідчили, що зі зростанням хвилювання морської поверхні
ЕПР морського об'єкту як при горизонтальній, так і при вертикальній поляризації
електромагнітної хвилі змінюється [11].
При цьому є деякі критичне значення кута ковзання, після якого зміна ЕПР морського
об'єкта сповільнюється. Згідно з теорією вибіркового розсіяння інтенсивність зворотного
розсіяння поверхнею моря електромагнітної енергії визначається головним чином
низькодисперсійними утвореннями, що виникають на поверхні великих гладких хвиль під
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дією вітру. У разі збільшення висоти останніх інтенсивність зворотного розсіяння моря трохи
зростає. Проте необхідно підкреслити, що загальна зміна ЕПР морського об’єкта для
вертикальної й горизонтальної поляризації електромагнітних хвиль у разі зміни інтенсивності
хвилювання від 0 до 5 балів може сягати до 30 дБ [12]. Ці результати отримано
експериментально залежно від напряму опромінення ЕПР морського об’єкта відносно фронту
морських хвиль за різноманітної інтенсивності хвилювання [12–15]. Найбільші відхилення
значення ЕПР залежно від опромінення за нормального гребеня морських хвиль; за
опромінення паралельно гребеням зменшується на 5 дБ. При цьому загальної закономірності
цих вимірів встановити не вдається.
Тому виникає необхідність розроблення науково-методичного апарата розрахунку ЕПР
морського об’єкта з урахуванням виявлених особливостей впливу підстилальної морської
поверхні.
Науково-методологічний апарат визначення ЕПР судна за допомогою суднових
РЛС в умовах впливу морського середовища
Проведені вище дослідження свідчать, що будь-який морський об'єкт має свою, певну
ЕПР, яка характеризується властивостями, що відбиваються і залежать від геометричних
характеристик. При цьому, геометричні характеристики не в повній мірі характеризують ЕПР
морського об'єкта. Це пов'язано з місцеположенням морського об'єкта, його кутом орієнтації
щодо судно (курсу руху) і площинних відображеннях радіоімпульса (рис. 2). Тому в разі
застосування суднової РЛС можна характеризувати відображувальні властивості морського
об'єкта як точкового або зосередженого. У зв'язку цим, ЕПР морського об'єкта залежить від
діаграми відбитого радіосигналу (Q), яка характеризується виразом

0  0 Q .

(1)

N
МО

Q

Судно
Траєкторія дійсного
руху

Рис.2. Характеристика ЕПР морського об’єкта
Величину ЕПР (  0 ) умовно можна назвати ефективною [4] щодо центру відображення
морського об’єкта. Однак у разі зміни положення морського об’єкта в просторі щодо його
орієнтації може призвести до поправки його ЕПР (в бік збільшення або зменшення).
У процесі огляду навколишнього простору зондувальний імпульс РЛС змінює своє
положення щодо морського об’єкта радіолокаційного спостереження. Тому в певний момент
часу під час формування відбитого сигналу від заданого морського об’єкта братиме участь не
вся його поверхня, а лише та частина, яка перебуває в зоні опромінення. З цього ЕПР
морського об’єкта обчислюватимуть як
 t  Ф t 0 ,
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(2)

де Ф t – коефіцієнт використання ЕПР морського об'єкта, що залежить від положення
зондувального імпульсу ( 0  Ф t  1 ) щодо його виявлення та кількості точок потрапляють в
заданий проміжок.
Таким чином, коефіцієнт використання ЕПР морського об'єкта можна охарактеризувати
як

 t  АВt 0 ,

(3)

де A – множник, що характеризує обвідну радіоімпульсу;
Bt – параметр виявлення морського об'єкта
Однак під час визначення повної ЕПР морського об’єкта у разі забезпечення навігаційної
безпеки обчислення виразу (3) не має сенсу, оскільки є обчислювальні труднощі, що
призводить до пошуку інших можливостей до обчислення заданої ЕПР.
Таким чином, питання визначення характеристик точкових, зосереджених і протяжних
елементів моделей морського об'єкта доцільно розглядати окремо. При цьому необхідно
враховувати їх геометричні характеристики щодо властивостей, які відображають морський
об'єкт.
Зосереджений об'єкт.
Розглядаючи зосереджені РЛМ як різновид розподілених РЛМ, можна кожну з них
уявити обмеженою кількістю M0 точкових елементів (точкових РЛМ). При цьому їх
геометричними характеристиками буде сукупність величин, які задають положення останніх
щодо антени РЛС.
В цьому випадку для повної ЕПР зосередженої РЛМ  с будуть справедливо наведені в
работах [10–14] співвідношення
с 

М0

M0

 m  2 

m 1

mm



 m  m cos  mm  .

(4)

де  mm   m   m – різниця фаз сигналів, відбитих від т-го та т*-го точкового елементів.
Для конкретного об'єкта спостереження, який представляють зосередженою
радіолокаційною моделлю, кількість точкових елементів M0 є функцією ракурса:
M0  M0 Q .
Таким чином, зосереджену радіолокаційну модель морського об'єкта спостереження
можна подати у вигляді сукупності обмеженої кількості незалежних точкових елементів,
кількість, фази вторинних полів і ЕПР яких, більш-менш, залежать від його ракурсу.
Наразі досліджені тільки окремі випадки такої моделі, наприклад модель з нескінченно
великою кількістю незалежних точкових елементів (модель Делано) [12] та гантельна модель
[13].
У будь-який заданий момент часу в формуванні відбитого від зосередженої РЛМ сигналу
бере участь не вся її ЕПР с , а лише ЕПР сукупності точкових елементів  tс , що знаходяться
в зоні опромінення. Величини с та  tс при А=1 з’язуються співвідношенням

tc  Btc c .
Вираз для величини  tс можна також отримати шляхом заміни (4)
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(5)

 tс 

Мp



m p 1

m p  2

Mp



mp mp



 m p  m p  cos  m p m p  .

(6)

де M0  M p  0 .
Заміна індексу m на mр обумовлена різним порядком нумерації точкових елементів РЛМ
у співвідношеннях (4) і (6).
Підставивши вирази (4) і (6) в (5), помічаємо, що множник Btc знаходиться в складній
функційній залежності від величин M 0 , M p ,  m та  mm . Для відомих об'єктів
спостереження і навігаційної РЛС з незміненими параметрами зондувальногоо поля, зазначену
функційну залежність величини B tc можна представити у вигляді

Btc  Btc Q, Do , h 0 , h A , Dмо  Do , мо  o ,  мо   o  ,

(7)

де Dмо , мо ,  мо – відносні координати геометричного центру імпульсного обсягу суднового
РЛС.
Таким чином, з виразу (7) очевидно, що навіть в разі спостереження за допомогою
суднових РЛС з незмінними параметрами зондувального поля нерухомої зосередженої РЛМ
( с  const ) величина ЕПР  tс в процесі огляду буде змінюватися за рахунок зміни в часі
положення імпульсного обсягу суднової РЛС (де Dмо , мо ,  мо – змінні величини).
Набір статистичних характеристик  с та  tс може бути отримано за методикою,
аналогічною наведеній для точкової РЛМ. При цьому з виразу (7) випливає, що в i-й
промежуток часу, коли M0  const , а  tс t  утворює стаціонарний процес; внаслідок зміни
модулюючого множника B tc процес зміни величини, a  tсс в загальному випадку буде
нестаціонарним.
Протяжний об'єкт.
ЕПР i-го точкового елемента протяжної РЛМ можна визначити з виразу

 уДm 

m
T ,

(8)

де  T – величина частини об'єкта спостереження, що подається m- точковим елементом.
Залежно від типу радіолокаційної моделі морського об'єкта (об'ємної, поверхневої або
лінійної) ця величина має відповідну розмірність: м3, м2 або м.
Підставивши  m з (8) в (6), отримаємо вираз для ЕПР  tП протяжної РЛМ, що бере
участь у формуванні відбитого сигналу [12, 15]

 Мp

Mp


 tП   Т    уДm p  2 
 уДm p  уДm p  cos  m p m p   .
 m p 1

m p  m p
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(9)

Якщо потім провести статичне усереднення за умови, що величини  m p m p  в
інтервалі 0  2 розподілені рівномірно, то для середнього значення параметра  tП
отримаємо вираз
 tП   Т

Mp

  уДmp

m p 1

  Т M p  уД ,

(10)

де  уД – середня питома ЕПР протяжної РЛМ.
Відзначимо, що для величини M p буде справедливе співвідношення

M p  АM max ,

(11)

де  – коефіцієнт заповнення зони опромінення суднової РЛС;
M max – максимально можлива кількість точкових елементів протяжної РЛМ, що одночасно
знаходяться в зоні опромінення.
З урахуванням останнього рівність (10) можна представити в остаточному вигляді

tП  АM max  Т уД  Аmax уД ,

(12)

де  max – максимальна частина протяжної РЛМ, що знаходиться в заданий момент часу в
зоні опромінення.
Таким чином, величина ЕПР реальних морських об'єктів спостереження на море
знаходиться в складній функційної залежності від великої кількості факторів. Це обумовлює
труднощі у визначенні статистичних характеристик ЕПР таких морських об'єктів теоретичним
шляхом. Тому наразі широкого поширення набула практика отримання їх в результаті
проведення натурних експериментальних досліджень.
Особливості врахування параметрів ехо-сигналів в динамічних умовах
Результуючий ехо-сигнал на виході приймача судновий РЛС зазвичай схильний до
флуктуацій. Амплітуда і частота цих флуктуацій обумовлені багатьма чинниками:
флуктуацїєю ЕПР опромінюваного надводного об'єкта, викликаною хитавицею; зміною
взаємного положення діаграми спрямованості опромінюючої антени РЛС і діаграми
зворотного розсіяння надводного об'єкту; інтерференцією прямого і відбитого від морської
поверхні ехо-сигналів; впливом зворотного розсіяння схвильованої поверхні моря; зміною
умов поширення радіохвиль в приводном шарі атмосфери і, нарешті, дією внутрішніх шумів
приймача радіолокації. Виділити окремі складові флуктуацій дуже важко [1–11].
Тому як найповніше і точніше уявлення про цей процес можна отримати лише за
натурних дослідженнь певних типів надводних об'єктів за конкретних дальностях,
інтенсивностях хвилювання і напрямах опромінення [12,16].
Однією з важливих характеристик, визначуваних за натурних дослідженнях, є також
розподіл амплітуд результуючого ехо-сигналу. Характер флуктуацій ехо-сигналів від
надводних об'єктів змінюється в часі, що пояснюється нестаціонарністю хвилювання моря і
зворотного розсіяння об'єкту, особливо в ближній зоні огляду. Це зумовлено виходом
надводного об'єктуіз зони опромінення нижньої пелюстки діаграми спрямованості антени що
опромінює РЛС. Якщо ж виробляти аналіз інформації радіолокації за обмежений проміжок
часу, рівний декільком десяткам зворотів антени, коли параметри морського хвилювання
(середні висота, період і довжина гребеня) не встигають істотно змінитися, то процес
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флуктуацій відбитих сигналів радіолокацій можна трактувати як стаціонарний. Такий підхід в
значній мірі спрощує обробку результатів спостережень.
У роботі [10] продемонстровано результати натурних експериментів, в яких флуктуація
амплітуд ехо-сигналів від морських об'єктів за допомогою суднових РЛС виконувалися в
різних районах морів і океанів. При цьому, особлива увага зверталася на стабільність умов, в
яких вироблялися виміри: інтенсивності хвилювання моря, напрями опромінення відносно
фронту морської хвилі, висоти установки антени і енергетичного потенціалу що опромінює
РЛС. Оцінка інтенсивності хвилювання моря вироблялася по висоті хвилі за допомогою
дев'ятибальної шкали у відповідності методичних рекомендацій [11]. В результаті натурних
досліджень визначено, що розподіл амплітуди відбитого радіосигналу залежить від
інтенсивності хвилювання [12].
При цьому, у відповідності теоретичним законам розподілу дозволяє приблизно вважати,
що в сантиметровому і дециметровому діапазонах радіохвиль при незначному хвилюванні
морить розподіл амплітуд ехо-сигналів від малих надводних об'єктів наближається до
розподілу згідно із законом Райса, а при зростанні хвилювання до 5 балів переходить в
розподіл Релея. У ближній зоні огляду суднових РЛС зворотне розсіяння поверхнею моря
незрідка перевершує ехо-сигнали від малих морських об'єктів.
Як засвідчили результати проведених раніше досліджень гранична дальність дії
зворотного розсіяння схвильованою поверхнею моря в сантиметровому діапазоні радіохвиль
при хвилюванні 3-4 бали складає 30%, і при хвилюванні 5 балів – 40 % від дальності
радіогоризонту. При звичайних висотах установки антен суднових РЛС (15-20 м) дальність
радіогоризонту складає 8-10 миль, а дальність дії зворотного розсіяння схвильованою
поверхнею моря досягає 3-4 миль. Дані результати добре узгоджуються з теорією вибіркового
розсіяння, що трактує зворотне розсіяння як результат дзеркального і дифузного віддзеркалень
[10–13].
Продовжуючи аналізувати результати проведеного експерименту [13], можна дійти
висновку, що за малих кутіх ковзання, характерних для суднової радіолокації, інтенсивність
зворотного розсіяння визначається головним чином дифузною складовою, яка створюється
дрібними нерівностями морської поверхні [11, 12]. Дійсно, збільшення дальності зумовлює
зменшення ехо-сигналу від морського об'єкту і одночасно наводить до зростання
опромінюваної поверхні моря, унаслідок чого стає більше і число елементарних відбивачів на
цій поверхні. При цьому, фази ехо-сигналів від елементарних відбивачів випадкові і
вірогідність прийому відбитого сигналу радіолокації від будь-якого з них вважається
незалежною [13, 14]. Тому при збільшенні числа елементарних відбивачів на опромінюваній
поверхні моря розподіл амплітуд ехо-сигналів наближається до розподілу Релея.
Процес зворотного розсіяння схвильованою поверхнею моря носить дуже складний
характер, який залежить не лише від інтенсивності хвилювання і нерівномірності морської
поверхні, але і від напряму опромінення відносно до фронту морських хвиль (особливо в зазі
двовимірного хвилювання і добре окреслених гребенів). Для визначення міри впливу цього
чинника на розподіл амплітуд ехо-сигналів від малих морських об'єктів необхідно повести
дослідження за допомогою суднових РЛС, радіохвиль, що працюють в сантиметровому
діапазоні. Так само необхідно враховувати характер розподілу амплітуд ехо-сигналів при
переході від опромінення назустріч до опромінення по ходу морської хвилі, що викликається
різними кутами ковзання переднього і заднього фронтів морських хвиль [14, 15].
Крім цього, морські об'єкти, що знаходяться на схвильованій поверхні моря, мають
складну, таку, що змінюється в часі структуру, що складається із зосередженої інтенсивно
частини (квазідетермінована складова), що відображає, і просторово-розподіленої частини, що
відображає, утвореної елементарними відбивачами довільно розташованими на
опромінюваній ділянці поверхні моря (випадкова складова) [16, 17]. Квазідетермінована
складова може також з'являтися і за рахунок зворотного розсіяння від великих регулярних
хвиль при напрямі опромінення нормально фронту морської хвилі. У ряді робіт наводяться
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результати досліджень співвідношення квазідетермінованою і випадковою складових
зворотного розсіяння схвильованої поверхні моря [16, 17].
Для опису розподілів ехо-сигналів, що отримуються при роботі суднових РЛС з високою
роздільною здатністю, застосовують складені нормальний і логарифмічно-нормальний
розподіли [18]. Проте вони не грунтуються на відомих теоріях розсіяння радіохвиль
схвильованою морською поверхнею і через це мають обмежене вживання. Тому, результати
досліджень статистичних характеристик ехо-сигналів в умовах перешкод, що створюються
схвильованою поверхнею моря, використовують у проектуванні сучасних суднових РЛС. Для
визначення відношення сигнал/перешкода при заданій вірогідності правильного виявлення і
помилкової тривоги необхідно знати статистичні характеристики перешкод від схвильованої
поверхні моря, зокрема, функцію щільності вірогідності. Останні багато в чому залежить від
метеорологічних умов регіону. Тому при проектуванні судновий РЛС необхідно враховувати
можливе зниження вірогідності правильного виявлення при плаванні в районах інтенсивного
хвилювання. Зміна статистичних характеристик перешкод, що створюються морським
середовищем, враховується при розробці адаптивних суднових РЛС, які своєчасно
враховуються в разі зміни
різних складових тропосферного впливу і хвилювання
підстилаючої морської поверхні.
Висновки
1. Проведені дослідження показали, що відбитий сигнал радіолокації в процесі його
поширення схильний до різного впливу. Тому, в ході подальших досліджень необхідно
враховувати як особливості метеорологічних змін в тропосфері так і хвилювання поверхні
моря. Вплив підстилаючої морської поверхні призводить до зміни відбитих властивостей ехосигналу (діелектричній проникності) і зокрема погіршення роздільною здатністю судновий
РЛС.
2. Виявлення і розпізнавання морського об'єкту здійснюється судновою РЛС на основі
визначення ефективної площі розсіяння, якою характеризується морський об'єкт
спостереження за рахунок визначення його площі в залежності ракурсу опромінення.
3. При цьому в ході опромінення визначено, що при збільшенні хвилювання морської
поверхні відбувається зміна якості прийому сигналу радіолокації, оскільки відбуваються як
низькочастотні так і високочастотні флюктуации ехо-сигналів.
4. Враховуючи отримані знання і експериментальні дані в ході досліджень, що
проводяться, були розроблені механізми розрахунку ЕПР морського об'єкту в нестаціонарних
умовах. Дані механізми застосовні як для точкового, так і для зосередженого і протяжного
морського об'єкту. Особливістю розроблених механізмів, є те, що однозначно визначається
точковий елемент ділянки морського об'єкту, з можливістю подальшого його оцінювання в
просторі. Окрім цього визначено залежність яка характеризує функціональну залежність і
значення параметрів, які впливають на визначення ЕПР морського об'єкту.
5. Розглянуті властивості морської поверхні, що відображають, які залежать від
інтенсивності хвилювання моря. Визначені і розглянуті механізми виникнення
низькодисперсійних утворень. Також пояснюються процеси взаємовпливу метеорологічних і
гідрологічних сфер, що змінюють підстилаючу морську поверхню у відповідність певних
законів розподілу і впливають також на поширення ехо-сигналу.
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Трофименко И.В.
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ В СУДОВЫХ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
В ходе использования радиолокационных систем для оценки навигационной обстановки,
определения безопасного курса судна осуществляется на основе последовательного
выполнения нескольких этапов, среди которых можно выделить поиск, обнаружение и
распознавание морского объекта с последующей обработкой результатов радиолокационных
измерений. Наибольший интерес проявляют этапы, связанные с пребыванием и
идентификацией морского объекта. Поэтому в статье рассматриваются особенности
выявления и идентификации морского объекта на основе определения эффективной площади
рассеяния.
Ключевые слова: навигационное обеспечение, судовождения, радиолокационные системы,
радиолокационный сигнал, навигационная безопасность.
Trofimenko I.V.
THE ISSUE OF IDENTIFICATION OF MARINE OBJECTS IN SHIP'S RADAR SYSTEMS
In the course of using radar systems to assess the navigational situation, the safe course of a ship
is determined on the basis of a successive implementation of several stages, among which one can
identify search, detection and recognition of a marine object with the subsequent processing of radar
measurements. The most interesting are the stages associated with the stay and identification of the
marine object. Therefore, the article deals with the features of identifying and identifying a marine
object on the basis of determining the effective scattering area.
Key words: navigation support, navigation, radar systems, radar signal, navigation safety.
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УДК 621.396.967
Воробей В.И.
ДВУХКОНТУРНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ОБНАРУЖЕНИЮ
РАДИОЛОКАЦИОННОГО СИГНАЛА
Рассмотрены особенности обнаружения радиолокационного сигнала и измерения его
координат в стробе автоматического сопровождения крупноразмерного судна. Предложен
алгоритм обучения обнаружению объекта, позволяющий уменьшить ошибку вычисления его
координат.
Ключевые слова: радиолокация, обнаружение, измерение, обучение.
Постановка проблемы. Цифровая обработка радиолокационной информации в
средствах автоматической радиолокационной прокладки (САРП) судовой радиолокационной
станции (РЛС) базируется, в частности, на том, что сигнал на выходе радиолокационного
приемника
подвергается бинарному квантованию по амплитуде и времени в пределах
физического строба автоматического сопровождения цели. В результате формируется
бинарная матрица, состоящая из нулей и единиц. Группа единиц создает бинарный
радиолокационный портрет (РЛП), соответствующий полезному сигналу, а также скопление
единиц, обусловленных отражениями радиолокационного сигнала от морской поверхности,
участков береговых массивов, облаков и других источников помех. Координаты цели
вычисляются, как координаты «центра тяжести» РЛП [1]. Проблема заключается в том, что
по завершении решения задачи обнаружения по контуру РЛП крупноразмерной цели
наблюдается прилегание помех, которые могут внести ошибку в вычисление ее пеленга и
дальности.
Анализ исследований, проведенных в [1–13], показал, что за основу решения проблемы
целесообразно принять исследования алгоритма обучения обнаружению цели (1), (2) при
указаниях учителя (4) [7], [8].

 



 

(1)







(2)

C g n   Un , n  1, C g n  1   g n  21 F1g B, Q g X g n , Un , n  1, C g n  1  1 ,

если S g  0 ;
C g n   Un , n  1, C g n  1   g n 12 F1g B, Q g X g n , Un , n  1, C g n  1 ,

если S g  0 ,
где n – дискретное время (n=1- 1-й оборот антенны РЛС, n=2- 2-й оборот, …);
Cg[n] – управляющее воздействие, изменяющее коэффициент усиления
радиолокационного приемника в g стробе;
U g n , n  1, C g n  1  C g n  1 H g [n, n  1], – нелинейное преобразование, определяющее
характер нестационарности процесса на входе радиолокационного приемника [14],[15];

g

– параметр обнаружителя, изменяющийся по заданному закону в зависимости от
дискретного времени n и определяющий скорость сходимости алгоритма обучения;
12 и 21 – стоимости ошибок первого и второго рода;
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0
   1, если X  X1 – нелинейное преобразование, определяющее критерий
F1 Q  
,
 

 0, если X  X 0
1


(3)
обнаружения связной зоны [1];
В – порог бинарного квантования видеосигнала;
Qg[∙] = Wg[n]∙X g – выходной сигнал радиолокационного приемника;
Wg[n] – коэффициент усиления радиолокационного преемника;


[n] – вектор входного сигнала;
X – класс, характеризующий образ полезного сигнала.
Структурная схема обучающейся системы, реализующей алгоритм (1), (2), представлена
на рис. 1.
X

g

0
1

Рис. 1. Структурная схема системы, реализующей алгоритм (1), (2)
В схеме присутствуют указания "учителя" Yg[n], понятие о которых вводится в
процессе получения алгоритма [7], [8],


1, если Sg  0,
Yg n   


0
,
если
S
g 0

и дискретный интегратор Д [2].
На рис. 2 представлена развернутая структурная схема обучающейся системы,
полученная при [13]:
Wg[n] = (Kо-αCg[n-1])Kн ,
где Ко – максимальный коэффициент усиления регулируемого усилителя;
α – угловой коэффициент регулировочной характеристики;
Кн – нерегулируемый коэффициент усиления;
F2g[n] – обнаружитель связной зоны [1].
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(4)

Рис. 2. Структурная схема обучающейся системы:
Ф – формирователь строба;
ЭЗ – элемент задержки в дискретном интеграторе Д.
Алгоритм (1), (2) реализует четыре варианта. Ниже приводится его работа для
стационарного входного процесса
Ug(n, g-1, Cg[n-1]) = Cg[n-1].
1. Правильное обнаружение.
Если Yg[n] = 1 (учитель указывает, что в данный момент времени должен быть
обнаружен полезный сигнал, S≠0) и F1{·}=1 (система обнаружила сигнал, соответствующий
полезному), то в соответствии с выражением (1) получим
Cg = Cg[n-1],
т.е. управляющее воздействие не изменяется.
2. Ложное обнаружение (ошибка первого рода).
Если Yg[n] = 0 (указание учителя о том, что в данный момент времени полезного сигнала
не должно быть, S=0) и F1{·}=1 (система обнаружила сигнал, соответствующий полезному),
то этот сигнал рассматривается, как ложный, и в соответствии с выражением (2) получим
Cg[n] = Cg[n-1]+ΔCg[n],
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где ΔCg[n] = γg·ω12 , что соответствует уменьшению коэффициента усиления приемника и
соответственно, уменьшению амплитуды ложного сигнала , поступающего на вход
обнаружителя F2g[n].
Процесс с течением времени [n] будет повторяться до тех пор, пока помеха,
формирующая ложный сигнал, не станет ниже порога квантования настолько, что будет
выполняться условие
Cg[n] = Cg[n-1].
3. Пропуск полезного сигнала (ошибка второго рода).
Если Yg[n]=1 (учитель указывает, что в данный момент времени должен быть обнаружен
полезный сигнал, S≠0) и F1{·}=0 (система не обнаружила полезный сигнал ), то в соответствии
с выражением (1) получим
Cg[n] = Cg[n-1]-ΔCg[n],
где ΔCg[n] = γg[n]·ω21, что соответствует увеличению коэффициента усиления приемника и
способствует выполнению равенства Cg[n] = Cg[n-1], т.е. правильному обнаружению.
4.Правильное необнаружение.
Если F1{·}=0 и Fg=0, то, как и в первом варианте, коэффициент усиления приемника
остается неизменным.
В работах [8],[9],[10] решается задача исследования алгоритма (1), (2): приводятся
результаты анализа алгоритма с точки зрения его сходимости, вида закона распределения
входной помехи, источника формирования обучающей выборки и др. Нерешенная часть
проблемы заключается в исследовании алгоритма обучения обнаружению с точки зрения
возможности последующего уменьшения ошибки вычисления координат крупноразмерных
объектов.
Цель данной статьи – уменьшение ошибки измерения пеленга и дальности
крупноразмерных, протяженных объектов в САРП на базе использования возможностей
алгоритма обучения обнаружению объекта.
Основной материал. Для достижения поставленной цели в работе проводилось
исследование алгоритма (1), (2) методом имитационного моделирования алгоритма и процесса
на входе усилителя промежуточной частоты (УПЧ) радиолокационного приемника [6]. Анализ
алгоритма (1), (2) осуществлялся при следующих исходных данных:
1. Алгоритм обучения соответствует одноканальному режиму работы (g = 1), т.е. решается
задача обнаружения одной цели в одном стробе;
2. Управляющее воздействие Cg[n], изменяющее коэффициент усиления УПЧ, равно
Cg[n] = C1[n] = C[n];

(5)

3. Процесс на входе УПЧ – квазистационарен;
U(n, n-1, Cg[n-1]) = C[n-1];

(6)

4. Закон изменения скорости сходимости алгоритма – показательный, что соответствует
постоянному значению коэффициента усиления цепи обратной связи [2]
γg[n] = γ0 =const;
5. ω12=ω21=1;

(7)
(8)
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6. Регулировочная характеристика УПЧ – линейная [13];
7. Q[·]=(Kо-αC[n-1])Kн·X[n];
(9)
8. F1{·} – функция, принимающая значения 0 или 1, реализующая критерий логического
обнаружения пачки импульсов (частный случай связной зоны) с фиксацией ее границ «3/5
– 2» [4], зависящей от порога В бинарного квантования видеосигнала по амплитуде и
параметров приемника.
Алгоритм (1), (2) с учетом исходных данных можно записать в следующем виде:
C[n] = C[n-1]+ γ0(F1[n]-1),

(10)

если S≠0 ,
C[n] = C[n-1]+ γ0F1[n],

(11)

C[n] = C[n-1]+ γ0(F1[n]-y[n]),

(12)

если S=0 ,

где y[n] - указания учителя, поступающие от оператора САРП (вахтенного помощника
капитана).


1, если S  0,
yn   


0
,
если
S0


(13)

Структурная схема системы, реализующей алгоритм (12), представлена на рис.3.

Рис.3. Структурная схема системы, реализующей
алгоритм обучения обнаружению (12)
Развернутая сруктурная схема представлена на рис.4.
Указания учителя у[n], рассматриваемые в известном обучающемся приемнике I [2],
представляют собой следующую информацию: у[n], равное 1, означает, что обработке
подвергается отрезок входного процесса, где должна присутствовать цель в виде одиночного
импульса, и у[n], равное 0, - обработке подвергается отрезок входного процесса, где должна
присутствовать только помеха. В настоящей работе учитель дает информацию у[n] = 1 о том,
что в данное время на данном участке морской поверхности находится цель, отраженный


сигнал S от которой представляет собой последовательность импульсов, и у[n] = 0, если на
участке должна присутсвовать только помеха.
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В связи с этим для анализа радиолокационной информации в САПР на ряду со стробом
автоматического сопровождения цели (сигнальный строб) формируется прилегающий к нему
вплотную по дальности, помеховый строб [12] (рис. 5). Благодаря указаниям учителя
обучающаяся система должна самостоятельно обнаружить цель в сигнальном стробе и
подавить мешающие отражения в помеховом.
В матрицах стробов, представленных на рис. 5, знак «+» соответствует случаю, когда
амплитуда полезного сигнала или помехи превысила порог квантования, знак «-» - в
противном случае.
В настоящем исследовании выбран показательный закон (7) скорости сходимости
алгоритма (12), несмотря на его сравнительно большое время сходимости (время обнаружения
цели), так как замедленная динамика позволяет раскрыть особенности процесса обучения
обнаружению цели и измерения ее координат.

Рис.4. Развернутая структурная схема системы, реализующей алгоритм (12)

Рис. 5. Помеховый строб и строб автоматического сопровождения цели
Результаты моделирования алгоритма (12), в частности распечатки содержимого
стробов, показали (рис. 6 а, б), что процесс обучения обнаружению длится до тех пор, пока не
будет найдено оптимальное управляющее воздействие Со, т.е. когда в сигнальном стробе
останется хотя бы одна пачка импульсов, соответствующая критерию формирования пачки
«3/5 – 2», а в помеховом стробе такая пачка отсутствует ( строб 4, рис. 6 б).
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Из распечаток также следует, что по мере обучения уменьшается число помех,
прилегающих к области полезного сигнала по контуру РЛП, и по окончании обучения помехи
достигают минимальных размеров. Однако эти помехи, поступая, также, как и полезный
сигнал, на вторичную обработку, могут внести значительные ошибки в вычисление координат
объекта. Так, например, при оценке пеленга на цель при безвесовой обработке пачек двоично
квантованных сигналов [4] подобные помехи могут внести ошибку в измерение пеленга,
равную 15' – 20' . Поэтому целесообразно с целью уменьшения ошибки измерения координат
объекта минимизировать влияние подобных помех.
Этого можно достичь, если после того, как управляющее воздействие достигло
оптимального значения Со, продолжить его изменение по критерию стабилизации
амплитуды шумов приемника (число « + » в помеховом стробе) на уровне, соответствующему
наиболее четкому контуру РЛП цели при соблюдении требования: значение управляющего
воздействия Сш , полученное из условия стабилизации уровня шумов , должно принадлежать
к ряду оптимальных значений Соi, зависящих от i отношения амплитуды полезного сигнала к
амплитуде помехи

Cш  С0i .

(14)

Реализация условия (14) влечет за собой применения одновременно двух систем:
обучающейся и стабилизации. Такую систему уместно назвать двухконтурной обучающейся
системой.
Алгоритм обучения в этом случае принимает вид
C[n]=C[n-1] + ɣ0(F1[ n] - y[n]) + {sg(Pт – Рз)}sgn(F1[ n] - y[n]),

(15)

где функция, реализующая стабилизацию уровня шумов вычисляется с помощью выражения
 1, если PТ  PЗ  0

sg(PТ - PЗ )   0, если PТ  PЗ  0 ;
 1, если P  P  0
Т
З


функция, которая дает разрешение на стабилизацию уровня шумов вычисляется с помощью
выражения
 1, если F1[n] - y[n]  0
sgn(F1[n] - y[n])  
;
0, если F1[n] - y[n]  1

где Pт – текущий уровень шумов;
Рз – заданный уровень шумов.
Алгоритм (12) реализуется в следующей последовательности. Если
С[n] = С[n-1] = Со,
то
F1[n]-y[n]=0,
и в соответствии с выражением (17)
sgn(F1[n]-y[n])=1.
Алгоритм (15) в этом случае примет вид
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С[n] = С[n-1] + sg(PТ- PЗ).
В результате происходит стабилизация шумов PТ на заданном уровне PЗ. Если
F1[n]-y[n])=±1,
то в соответствии с (17)
sgn(F1[n]-y[n])=0
и алгоритм (15) примет вид
С[n] = [n-1] +γ0(F1[n]-y[n]),
т.е. процесс стабилизации прекращается и не возобновляется до тех пор, пока значение С[n]
с помощью обучения не выйдет в область оптимальных значений.
Структурная схема системы, реализующей алгоритм (14), представлена на рис. 7.
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Рис. 6. Динамика обнаружения цели:
а - середина процесса обучения;
б - окончание процесса обучения.
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Рис. 7. Двухконтурная обучающаяся система
Результаты моделирования алгоритма (12) показали (рис. 8 а, б), что после того, как
управляющее воздействие С[n] достигло своего оптимального воздействия, по мере
увеличения числа оборотов антенны происходит уменьшение количества знаков «+» в
помеховом стробе и по контуру цели до тех пор, пока . в сигнальном стробе останется РЛП
цели без прилегающих к его контуру помех (рис. 8 б).

1

1

2

2

3

3

4

4

а
б
Рис. 8. Динамика обнаружения цели двухконтурной обучающейся системой:
а - середина процесса обучения;
б - окончание процесса обучения.
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Исследование двухконтурной обучающейся системы показало уменьшение ошибки
определения координат (центра тяжести РЛП) крупноразмерной цели на 20' по пеленгу 30 м
по дальности.
Выводы. Максимальные суммарные ошибки определения координат в САРП могут
достигать 2 градусов по пеленгу и 100 метров по дальности (при самых неблагоприятных
условиях), поэтому можно принять, что предложенная двухконтурная обучающаяся система
позволяет уменьшить ошибку определения координат на 16% по пеленгу и 27% по дальности.
В перспективе целесообразна разработка и исследование алгоритмов при ω12≠ω21 и
γ0=var, а также при условии нестационарности входного процесса (изменении амплитуды
полезного сигнала и помехи в зависимости от дальности до цели и до отражающей
поверхности моря при его волнении).
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Воробей В.І.
ДВОКОНТУРНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ВИЯВЛЕННЮ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО
СИГНАЛУ
Розглянуті особливості виявлення радіолокацйного сигналу і виміру його координат в
стробі автоматичного супроводження великорозмірного судна.
Запропонован алгоритм навчання виявленню об'єкта, що дає можливість зменшити
помилку обчислення його координат.
Ключові слова: радіолокація, автовиявитель,навчання, вимірювання.
Vorobei V.I.
TWO CONTOURS LEARNING SYSTEM TO DETECT RADAR SIGNAL
The special
features of radar signal detection and measuring of its coordinates for the
automatic tracking of great ship are conducted.
The learning algorithm to detect an object, allowing to decrease the error of measuring its
coordinates, is offered.
Keywords: radar, detection, learning, measuring considered.
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Заидова Азиза Агасафар
РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОПОТОКОВ
МЕЖДУ ПОРТАМИ
В работе рассмотрены факторы, которые влияют на выбор грузоотправителем порта,
процесс распределения грузопотоков между портами и управление грузопотоками в порту,
вопрос внутрипортовой специализации распределения грузопотоков между портами и
видами транспорта, также повышение уровня привлекательности порта для
грузовладельцев.
Ключевые слова: грузоотправитель, грузооборот, грузовладелец, конкуренция,
показатель.
Анализ современного состояния проблемы. Решения задачи определения собственно
портом наиболее предпочтительных для него грузопотоков, за которые ему следует вести
конкурентную борьбу с другими портами и методы построения новой организационной
структуры порта, которая должна способствовать повышению качества портовых услуг.
Постановка проблемы. Организация и
процессы обслуживания грузопотоков в
морских портах, являются методы и формы оптимизации деятельности по привлечению
грузопотоков в порт.
Вопрос распределения грузопотоков между портами решается в виде решения задачи
более сложными транспортными образованьями транспортно- технологическими схемами
(ТТС) [1]. В составе транспортно-технологические порты имеют подчиненное положение и
должны принимать те грузы, которые им назначаются системой. В порту, попавшему в (ТТС),
гарантируется стабильная работа на длительном временном интервале. Поэтому
теоретические и практические разработки, направленные на обоснование тех или иных
транспортно-технологических схем, представляют интерес с точки зрения эксплуатации
портов.
Основным фактором, влияющим на выбор грузоотправителем порта, является уровень
аккордных ставок плат за погрузочно-разгрузочные работы. Каждая из сторон заранее знает
цену, которая является для нее граничной. При этом, что цена погрузочно-разгрузочных
работ, на которую готов согласиться грузоотправитель, в значительной степени
ориентирована на себестоимость грузопереработки. Реальный грузовладелец вряд ли вообще
интересуется последней. Он учитывает главным образом долю транспортной составляющей
в цене своего товара. Однако, известно, что погрузки и выгрузки номинируют в договоре
перевозки грузовладельца (фрахтователь, согласно договору) и для него эксплуатационные
затраты судов и потеря прибыли судоходными компаниями в результате непроизводительных
простоев судов – только часть из множества факторов, которые следует учитывать при выборе
конкретного порта [2].
Поэтому задачи в такой постановке представляют интерес для грузовладельцев,
судовладельцев, операторов и портов.
Для грузовладельцев, как вторичные, вспомогательные задачи при решении вопросов
выбора портов.
Для судовладельцев всегда как приоритетные самостоятельные задачи.
Для операторов организующих доставку грузов «от двери до двери» как важные задачи,
но в рамках глобальных задач маршрутизации.
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Для портов как позволяющие перераспределить очереди судов и избежать сбоев в
ритмичной работе портов.
Распределение грузопотоков между участками порта предлагается решать с помощью
методов линейного программирования. В качестве критерия оптимальности используется
показатель суммарных затрат порта на перегрузку грузов. Ограничивающими условиями
являются мощности отдельных перегрузочных комплексов, общее количество
запланированного к переработке на месяц груза, суммарная производственная мощность
порта, так как задача решается с позиции порта, не предусматривающих конфликтов между
составляющими, интересы его подразделений [1, 3].
Для решения проблемы целевая функция представляет собой либо показатель
комплексных расходов на освоение грузооборота порта, либо показатель комплексных
расходов порта и флота на грузовые операции и связанную с ними стоянку судов. Ограничения
требуют обязательного освоения заданных грузопотоков, учета лимитированной пропускной
способности причалов и полезной площади складов.
Вопрос внутрипортовой специализации решается в увязке с вопросом распределения
грузопотоков между портами и видами транспорта. Критерием оптимальности признаются
комплексные расходы порта и видов транспорта при перевалке заданных грузопотоков, а
оптимальное решение зависит от бюджета времени причального фронта, трудовых ресурсов и
тыловой механизации перевалочных комплексов, пропускной способности складов и
железнодорожных подъездных путей на каждом комплексе.
Вопрос об ответственности определенного комплекса за конкретный грузопоток
(принадлежащий одному грузовладельцу) в полной мере учитывает интересы
грузовладельца.
В последнее время вошло новое понятие «надежность порта», которое означает
уверенность грузоотправителя, зафрахтовавшего судно, что оно не будет простаивать в порту
по политическим мотивам или вследствие частых забастовок. В условиях, когда многие порты
выравниваются по техническим и технологическим показателям, фактор надежности может
приобрести определяющее значение в борьбе портов за грузопотоки.
Необходимым условием организации комплексного транспортного обслуживания по
системе «точно в срок» или «от двери до двери» признается создание логистических систем, а
его первым этапом – образование фирм- операторов перевозок в крупных транспортных узлах.
Существует два основных направления теоретических разработок по проблеме привлечения
грузопотоков в отдельные порты. Одно из них ориентировано на плановую экономику или на
ситуацию, когда несколько портов ищут компромиссное решение по распределению плановых
грузопотоков. Второе направление строится на идее о том, что основным фактором
формирования грузооборота портов является конкуренция между ними за грузопотоки.
Выигрывают в этой борьбе наиболее конкурентоспособные порты. Одним из основных
факторов, обусловливающих интерес грузовладельцев к конкретным портам, является
качество и спектр предоставляемых ими услуг. Высокий уровень качества портовых услуг
достигается, за счет совершенствования организации внутрипортового производства,
оптимизации проходящих через порты материальных и информационных потоков. Рынок
портовых услуг наиболее правильно и на этом рынке доминируют крупные порты, оставляя
определенную зону для деятельности средних и мелких портов. Крупные порты конкурируют
между собой как на внутреннем, так и на международном рынке портовых услуг. На
внутреннем рынке борьба идет в большей степени за экспортные и импортные грузопотоки
своей страны и в меньшей – за транзит [4].
Повышение уровня конкурентоспособности портов на основе значительных
инвестиций в основную и портовую инфраструктуру рассматривается практически во всех
планах развития крупных портов. Для привлечения грузопотоков порты могут расширять
перечень предлагаемых клиентам услуг и по другим направлениям. Это может быть
техническое обслуживание судов, банковские, страховые, юридическое и другие услуги.
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Большое значение в повышении конкурентоспособности портов придается современным
информационным системам и технологиям.
Большинство портов создает структурные подразделения, которые ведут работу с
судовладельцами и грузовладельцами, привлекая их в свою сторону. Порты стремятся
предоставлять во все большем объеме услуги, приводящие к увеличению добавленной
стоимости, прежде всего, расширяется их участие в так называемом грузораспределении. Это
способствует изменению роли морских портов в транспортной системе, вызывает
необходимость совершенствования систем управления ими, технологий обработки судов в
портах, порождает новый характер взаимоотношений между участниками транспортного
процесса. Одновременно, стремление портов к совершенствованию своей деятельности и ее
расширению на фоне превращения рынка портовых услуг в «рынок потребителя» приводит к
возникновению и усилению конкуренции за грузы. Каждый порт должен гарантировать
грузовладельцу заданное качество обработки грузов. Достижение этой цели зависит, в
частности, от того, какая система управления реализована в порту [1,3].
Проблемы привлечения грузопотоков в порты показывают, что созданных для условий
плановой и рыночной экономики, входящих в рыночные отношения и сохраняющих опыт
планирования своей работы в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Система
организационного управления процессом обслуживания грузов в порту, направленная на
решение проблемы привлечения грузопотоков в конкретные порты, дает возможность
повысить
качество
портовых
услуг,
а также обеспечить
необходимую
конкурентоспособность портов. Конкуренция между портами определяется качеством и
быстротой портовых работ;- чем ближе по показателям порты друг к другу, тем острее между
ними конкуренция [5].
Выводы
Рыночный подход к проблеме распределения грузопотоков между портами позволили
получить следующие основные результаты:
1.Совершенствования системы мер по привлечению грузопотоков в порты решать на
основе новых подходов к формированию структуры портов.
2.Главными факторами привлекательности портов для грузовладельцев являются
стоимость и время обработки грузов.
3.Привлечения грузопотоков в порты должны решаться путем максимального
увеличения их грузооборота и наиболее полного использования производственной мощности
порта.
4.Для привлечения грузопотоков каждый порт должен гарантировать грузовладельцу
качество обработки грузов и систему управления в порту.
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Заїдова Азіза Агасафар
РИНКОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖОПОТОКІВ МІЖ
ПОРТАМИ
У роботі розглянуті фактори, які впливають на вибір вантажовласником порту, процес
розподілу вантажопотоків між портами та управління вантажопотоками в порту, питання
внутрішньопортової спеціалізації розподілу вантажопотоків між портами та видами
транспорту, також підвищення рівня привабливості портів для вантажовласників.
Ключові слова: вантажоперевізник, вантажообіг, вантажовласник, конкуренція,
показник.
Zaidova Aziza
MARKET APPROACH TO THE PROBLEM DISTRIBUTINQ OF CARQO AMONQ
PORTS
In the work the factors which influence the choice of port shippers, process of distributing the
cargo among the ports and managing the cargo in the port, the questions in port specialization and
distributing the cargo among ports as well as the unceasing of sight jewel of port for port owners are
analyzed.
Key words: shipper, cargo turnover, cargo owner, competition, fuqures.
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Керимов Сеймур Эйнулла оглы, Рустамова Нaрмин Закир кызы
ФАКТОР ГРУЗА В МОРСКИХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
В статье, изучая эксплуатационный период судов и руководствуясь взаимной
совокупностью таких факторов как надежность, безопасность, плавучесть, гарантия в
перевозках, рассматривается вопрос разработки обоснованных предложений по обеспечению
технической безопасности судна.
Ключевые слова: транспортные происшествия, крушения, плавучесть, качество, осадка,
суднo.
Цель работы. На основе анализа фактов и причин морских транспортных происшествий
обоснована разработка предложения по повышению безопасности плавания судов.
Анализ современного состояния проблемы. В отличие от морских транспортных
происшествий,
катастрофа
(кораблекрушениe)
сопровождается
более
тяжелыми
последствиями, человеческими жертвами, грузовыми потерями, крупными материальными
ущербами, экологическими проблемами и несоизмеримыми моральными и психологическими
травмами вплоть до полной потери судна. Надо учесть, что судовые транспортные
происшествия (столкновение судов, посадка на мель, нарушения прочности и герметичности
корпуса, опрокидывания, столкновение с плавающим предметом и т.д.), это нарушение
некоторых качеств (безопасное плавание при всех условиях, плавучесть даже при повреждении)
относящиеся к теории судна. Таким образом, нарушение качеств плавучести (сохранение
равновесия предмета размещенного на воде с определенной осадкой) судна можно оценить как
трагедию.
Постановка проблемы. В начале, если не пессимизм, можно отметить то, что в общем
транспортное средство полностью не ограждено от транспортных происшествий. Безопасная
эксплуатация транспорта или транспортные происшествия оцениваются как относительно
сравниваемые явления. При этом во время анализа транспортных происшествий было
выявлено, что принятые меры по обеспечению безопасности плавания судов можно
сгруппировать по двум направлениям:
1. активная безопасность плавания;
2. пассивная безопасность плавания.
Активная безопасность плавания – это меры предусмотренные конструкцией,
механизмами, устройствами, системами, средствами оперативного действия судов,
технологическими процессами, требованиями нормативных документов предназначенные для
исключения, предотвращения или минования транспортных происшествий.
Пассивная безопасность плавания – это меры предусмотренные конструкцией,
механизмами, устройствами, системами, средствами оперативного действия судов,
технологическими процессами, требуемые нормативными документами, предназначенные для
снижения тяжести последствия после транспортного происшествия.
Решение задачи. Для обоснованния включения к активной безопасности судов
разработки генерального плана, то есть процессов количественного подбора, распределения,
размещения и закрепления генеральных грузов по трюмам, по грузовым помещениям судов
потребовался анализ транспортных происшествий с учетом фактора груза.
Исходя из изложенного, с целью сокращения числа кораблекрушений и для разработки
определенной концепции с соответствующим внедрением необходимого тщательного
теоретически-практического исследования имеющих судовых транспортных происшествий.
При этом особое значение имеет максимальное обоснование и с высокой точностью указание
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реальности причин имеющихся фактов. Анализ воднотранспортных происшествий и их научнопрактическое обоснование позволит нам разработать существенные меры по предотвращению
и снижению, как количества происшествий, так и их степени тяжести. Таким образом,
статистический учет воднотранспортных происшествий – это не просто зафиксирование
происшествий, это зеркало критерия практического познания.
Сегодня достигнутый научно-технический прогресс как в проектировании и
строительстве судов, так и при обеспечении их современной навигационными оборудованиями,
является существенной мерой, направленной к повышению безопасности эксплуатации
воднотранспортных средств и тем самым снижению транспортных происшествий. Но несмотря
на достигнутый прогресс в навигационной системе все-таки имеется место и даже можно
сказать, что в последние годы установлена тенденция снижения транспортных происшествий.
Хотя можно сказать, что в последние годы установлена тенденция снижения транспортных
происшествий, в том числе транспортных катастроф с соответствующими потерями судов. При
всем этом факт наличия потери судов требует анализа воднотранспортных происшествий не в
общих чертах, а с достаточно высокой тщательностью анализа до мелочей.
Как известно английский «Lloyd's Register of Shipping» ежегодно ведет статистический
учет воднотранспортных происшествий с указанием причин аварий судов различных категорий,
классов, возрастов, плавающих под флагами различных государств. Таким образом, по их
данным и из отчета международной страховой компании “Allianz”- “Safety and Shipping
Review”-15 можно отметить, что если в 2001–2004 годы ежегодно судовые потери составляли в
среднем 150 судов, то в 2014–2015 годы это число снизилось соответственно до 88 и 85 судов.
Географическое расположение воднотранспортных происшествий за десять лет (2006–2015
годы) с указанием количества потерянных судов изображено на рисунке (рис.1). Тут же
возникает вопрос, ведется ли статистический анализ транспортных происшествий по типам
морских транспортных средств и если ведется, то по какому соотношению распределений.
Имеется ли пропорциональное закономерное распределение морских транспортных
происшествий в зависимости от вида и назначения эксплуатируемого транспорта. Для более
тщательного и достоверного подтверждения предполагаемых гипотез еще раз обратимся к
статистическим данным Lloyd's Register.

Рис.1. Количество, где и когда потеряно судно за период 2006-2015 годов
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Согласно статистике динамика воднотранспортных происшествий по виду судов имеет
следующую картину (таблица).
Таблица 1
Статистика гибели судов по типам за последние 10 лет

2012

2013

2014

2015

количеств
о

34
12
8
11
6
5
7
3
5
6
2
1

2011

23
8
12
7
11
10
3
4
3
6
3
2

2010

70

2009

61

2008

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Генеральные суда,
универсальные
Рыболовные
Балкеры
Пассажирские
Буксир
химовозы
Ро-Ро
И другие
Контейнеровозы
Шельровые суда
Баржа
Дноуглубительные
Танкеры
Газoвозы
Неизвестные
количество

2007

1

2006

Типы Судов

58

51

60

37

61

41

31

36

506

29
10
5
5
9
6
5
4
3

21
11
3
7
5
1
3
5
2
1
2
3
1

14
14
7
2
2
3
5
3
2

12
9
7
6
8
4
3
6
3

13
15
8
7
10
2
6
4
2
3

16
6
4
7
2
4
2
5
2

2
3
1

2
1
1

15
4
10
7
2
5
4
4
3
1
1
1

213
97
68
66
62
48
43
40
26
20
18
16
4
4
1,231

36
8
4
7
7
8
5
2
1
3
5
3
1
1
1
1
154 171 149

2

129 125 95

1
123 112 88

1
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Согласно таблице имеющихся статистических данных о гибели судов самое высокое
значение происшествий приходится на суда «генеральных грузов», а самое меньшее количество
происшествий, завершившихся гибелью судов, приходится на танкера. По статистическим
отчетам можно вычислить, что из 1231 морского транспортного происшествия с последующей
гибелью судов 506 (41 %) случаев приходится на суда «генеральных грузов», 97 (7,8 %) случаев
приходится на суда «балкерам», 16 (1,3 %) случаев приходится на суда «танкерам» [1].
Таким образом, имея ясную картину о катастрофах по типам, видам, классам судов, можем
утвердить следующую гипотезу. Насколько больше судно специализировано по видам
перевозимого груза, настолько и гарантировано его безопасное мореплавание. На основе
проведенных исследований и анализов можем предложить график происшествий по типам
транспортных средств (рис. 2).
Сравнительный количественный анализ происшествий между судами (универсальные,
балкеры и танкеры) почти равного количественного состава и равного условия эксплуатации
позволяет утвердить, что суда, назначенные для перевозок генеральных грузов, то есть
разновидных и разногабаритных грузов, до 30 раз больше подвергаются опасностям, чем суда,
назначенные для специализированных перевозок.
Тут возникает вопрос, а почему суда с генеральными грузами более подвержены
опасностям. Гибель этих судов случайность или связанo с какими-то идентичными факторами.
Анализируя гибель судов по их типам, нами был сделан следующий вывод [2].
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Рис.2. Распределение происшествий
Предрасположенность к трагедиям генеральных судов в основном связано с нарушением
требований или принятием ошибочных решений в подборе, распределении, размещении и
закреплении генеральных грузов на судне (рис. 3).

Рис.3. Грузовой или человеческий фактор
А теперь попытаемся обосновать выдвинутую гипотезу. Всем известно, что грузовой план
судов танкеров, то есть норма погружаемого груза по танкам танкера разрабатывается и
предусматривается в нормативных документах со стороны судостроителей. Естественно в
таком случае нарушения требований грузового плана со стороны грузоотправителя, экипажа
(человека) могут венчаться переливом из танков груза который выявится экологическим
загрязнением и т.д. или недостачей груза с соответствующими последствиями.
Далее, грузовой план по количественному подбору, распределению, размещению и
закреплению генеральных грузов по трюмам, по грузовым помещениям универсальных судов
разрабатывается портом грузоотправителем в индивидуальном порядке, для каждого судна,
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перед каждым рейсом. Хотя и в этом случае, то есть в технических документациях
универсальных судов судостроителями рассматривается и указывается объем,
грузовместимость, максимальная грузоподъемность, удельная грузовместимость трюмов или в
целом судна. Таким образом, можно утвердить, что малейшая ошибка или нарушения
требований при разработке грузового плана может венчаться трагедией для судна.
Исходя из изложенного и с целью повышения безопасности генеральных судов, нами
предлагается ужесточить порядок определения таких параметров как чистая грузоподъемность
и фактическая грузоподъемность коммерческого назначения судна. То есть исключение
индивидуализма в определении указанных параметров. Поэтому, предлагается следующий
подход при определении дедвейта (Dde) судна [3]:
Dde = Gзап max + Qчис max

(1)

где Dde – полная грузоподъемность судна, Dde = constant;
Gзап max – максимально допустимая масса запасов судна;
Qчис max – максимально допустимая чистая коммерческая грузоподъемность судна.
Далее, предлагается определение судовых запасов и чистой грузоподъемности в
нижеуказанных пределах.
Gзап max = constant ≥ Gзап факт

(2)

Qчис max = constant ≥ Qфакт

(3)

где Gзап факт – фактическая масса запасов судна;
Qфакт – фактическая масса погруженного груза на судно коммерческого назначения.
Таким образом, нами предлагается запретить и пресечь дополнения грузов коммерческого
назначения за счет недостающего или израсходованного судового запаса. Такое решение
позволить нам пресечь нарушения, как в подборе, так и при распределении груза по грузовым
помещениям. На основании предложенного нами была разработана методика разработки
грузового плана в индивидуальном порядке и ее программное обеспечение, где
предусматривается пресечение повышения массы фактического перевозимого груза, массы
чистой грузоподъемности судна указанных в технических документациях.
Результат. Таким образом, решив в принудительном порядке, вопрос определения массы
фактического перевозимого груза и не допустив его увеличения за счет судовых запасов, мы
можем исключить возможные, даже случайные факты нарушения распределения грузов с
учетом местной прочности, как по грузовым помещениям, так и по всему судну.
При подборе, распределении, размещении и креплении грузов на генеральных судах - если
будут пресечены возможности допущения ошибок, то соответственно можно увеличить
надежность, безопасность и достичь качественную и гарантированную эксплуатацию
генеральных судов. В последствии можно существенно достичь снижение транспортных
катастроф в среде генеральных судов.
Выводы
‒ чем больше бдительность и точность при подборе, распределении, размещении и
креплении грузов на генеральных судах, тем и выше обеспечение безопасного
мореплавания
‒ с исключением потребности крепления грузов, увеличивается надежность мореплавания
‒ насколько больше судно специализировано по видам перевозимого груза, настолько и
гарантировано ее безопасное мореплавание
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‒ принятая общая концепция по разработке генерального плана судна под жестким
соблюдением требований равенств (2) и (3) может существенно повысить активную
безопасность судна.
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Керімов Сеймур Ейнулла оглу, Рустамова Нaрмін Закир кизи
ФАКТОР ВАНТАЖУ В МОРСЬКИХ ПОДІЯХ
У статті, вивчаючи експлуатаційний період суден і керуючись взаємною сукупністю таких
факторів, як надійність, безпечність, плавучість, гарантія в перевезеннях, розглядають питання
розроблення обґрунтованих пропозицій щодо технічної безпеки судна.
Ключові слова: транспортні пригоди, аварії, плавучість, якість, осадка, суднo.
Kerimov Seymour Einulla oglu, Rustamova Narmin Zakir gizi
FACTOR OF CARGO IN MARITIME ACCIDENTS
In this article by studying the operational period of vessels and guidening the mutual combination
of such factors as reliability, safety, floatability, guarantee in transportation, the issue of developing
of proposals for ensuring the technical safety of the vessel was reviewed.
Key words: accident, wreck, floatability, quality, draft, vessel.
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ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ,
ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ
УДК 664.923.2/.9
Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М.
КІНЕТИКА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ КИСЛОТНОСТІ ФАРШУ
ДЛЯ ВАРЕНИХ КОВБАС
Досліджено кислотність фаршу на різних стадіях технологічного процесу виготовлення
варених ковбас і вплив її на якість готового продукту.
Проведено оцінювання змін властивостей фаршу на різних стадіях технологічного процесу
виготовлення варених ковбас, зокрема обумовлених наявністю зв’язаних та летких кислот.
Метою досліджень є виявлення інтенсивності розпаду молочної кислоти та утворення
летких кислот в м`ясній сировині під час її соління, складання фаршу, обжарювання та
варіння за допомогою оцінювання кількості молочної кислоти і летких кислот у м`ясній
частині фаршу та його водневого показника з використанням спиртового й ацетонового
екстрактів та рН-метра .
Ключові слова: м`ясний фарш, кутерування, кислотність, вологовміст, якість.
Постановка проблеми. Якість ковбасних виробів визначається комплексом медикобіологічних вимог і санітарних норм для продовольчої сировини і харчових продуктів.
Показники якості ковбас залежать від складу і властивостей вихідної сировини, дотримання
рецептур і технологій виготовлення складових компонентів, напівфабрикатів і готових
продуктів, режимів і умов їх зберігання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо якості
сировини, стану виробничих приміщень, а також тари [1, 2].
Питома вага варених ковбас у загальному об’ємі ковбасного виробництва переважає всі
інші види продукції. Їх споживчі властивості , колір , смак і запах залежать від властивостей
сировини, фізико-хімічних і біохімічних перетворень в процесі виготовлення продукції [3–5].
Споживчі характеристики ковбас прямо залежать від ступеня подрібнення фаршу його
рН, титрувальної кислотності його екстрактів, вмісту в ньому молочної кислоти і наявності
летких кислот. Тому доцільних є визначення цих показників на різних стадіях технологічного
процесу виготовлення ковбас.
Від якості подрібнення фаршу та величини рН залежить також його вологоутримувальна здатність і вихід продукції, а від вмісту летких органічних кислот – аромат і
смак ковбас.
Цілі досліджень – оцінка змін властивостей фаршу на різних стадіях технологічного
процесу виготовлення варених ковбас, зокрема обумовлених наявністю зв’язаних та летких
кислот.
Завдання досліджень – виявити інтенсивність розпаду молочної кислоти та утворення
летких кислот у м`ясній сировині під час її соління, складання фаршу, обжарювання та
варіння.
Методика досліджень ґрунтується на оцінці кількості молочної кислоти і летких кислот
у м`ясній частині фаршу та його водневого показника з використанням спиртового і
ацетонового екстрактів та рН-метра .
Результати досліджень. Досліджували любительську ковбасу вищого сорту,
виготовлену з мускульної тканини парних яловичих і свинячих туш та хребтового шпику.Для
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виготовлення ковбаси після витримки протягом 50 годин при температурі 4 ºС м'ясо
подрібнювали і солили згідно з технологічною інструкцією та витримували в ропі дві доби за
4 ºС . Ковбасу виробляли в білкозиновій оболонці діаметром 60 мм, аналізували проби на
чотирьох стадіях технологічного процесу: 1 – перед посолом; 2 – після виготовлення фаршу;
3 – після обжарювання; 4- після варіння.
Установлено, що під час соління і кутерування через зменшення вмісту молочної
кислоти та завдяки іншим процесам рН зміщується на 0,1 – 0,15 в нейтральну сторону і волого
утримувальна здатність фаршу збільшується. Під час обжарювання батонів лікарської
ковбаси кислотність фаршу знижується найбільш інтенсивно (на 0,15-0,20). Це можна
пояснити сприятливими в умовах для дії ферментів мускульної тканини та мікроорганізмів
завдяки збільшення температури всередині батона до 42-44 ºС. Таке зростання рН забезпечує
покращення здатності утримання вологи фаршем під час варіння, тим більше в процесі варіння
рН продовжує збільшуватися до 6,25-6,35 (рис.1).
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Рис.1. Зміна вмісту молочної кислоти М
(М молів в 100г сухої речовини м`яса фаршу )
і рН фаршу
Під час переходу від 1-ї до 4-ї стадії технологічного процесу вміст молочної кислоти
зменшується на ~ 27 %, що сприяє зростанню величини рН. Особливо інтенсивно знижується
вміст молочної кислоти в процесі соління й складання фаршу. Це відбувається тому, що під
час соління пареної свинини та яловичини різко гальмується розпад глікогену й
накопичування молочної кислоти, а через 5–6 год після соління цей процес взагалі
зупиняється.
У процесі подрібнення охолодженого м’яса, соління й кутерування також дещо
змінюється напрямок автолізу, що сприяє зменшенню вмісту в фарші молочної кислоти.
Очевидно, що під час цих операцій молочна кислота частково бере участь в аеробному процесі
перетворення вуглеводнів, що сприяє її утилізації. Завдяки таким перетворенням із молочної
кислоти можуть утворюватися ароматичні речовини, які впливають на якість і аромат готового
продукту.
Водночас технологічні операції з фаршем не забезпечують повного видалення молочної
кислоти і її вміст у ковбасі буде тим більшим, чим більший її вміст у сировині. Тому молочна
кислота є дуже важливим компонентом, який забезпечує смакові властивості готового виробу.
Зміна рН, загальної кислотності фаршу (рис. 2), а також вмісту фаршу обумовлені зменшенням
вмісту молочної кислоти й накопичення лугів.
Леткі органічні кислоти накопичуються на всіх стадіях технологічного процесу
виготовлення варених ковбас. Найбільша інтенсивність їх утворення спостерігалася під час
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обжарювання та варіння ковбаси (рис. 2), що пояснюється підвищенням температури
всередині батона й активацією біохімічних і фізико-хімічних процесів, які відбуваються
завдяки гідролітичному розщеплюванню ліпідів, дезамінуванню амінокислот, окисленню
вуглеводнів і карбонільних з’єднань.
Під час обжарювання батонів поряд з іншими компонентами диму через ковбасну
оболонку також дифундують органічні кислоти, що сприяє їх накопиченню, перетворенню на
леткі форми, які покращують смак ковбасних виробів.
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Рис.2. Загальна кислотність фаршу К (в спиртовому і ацетоновому екстрактах в перерахунку
на 100 г сухої речовини фаршу, мл 0,01 Н NaOH) і вміст летких органічних кислот К1( в
перерахунку на 100 г сухої речовини фаршу, мл 0,01 Н NaOH)
Висновки
1. Величина водневого показника фаршу найбільше зростає в процесі його обжарювання, що
сприяє покращенню волого утримання і збільшенню виходу готової продукції.
2. Кількість молочної кислоти у фарші інтенсивно зменшується в період соління і
футерування.
3. Аромат готової ковбаси залежить від кількості летких органічних кислот, які утворюються
під час обжарювання та варіння.
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Ю. Сухенко, М. Муштрук
КИНЕТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОТНОСТИ ФАРША ДЛЯ
ВАРЕНЫХ КОЛБАС
Исследована кислотность фарша на различных стадиях технологического процесса
изготовления вареных колбас и ее влияние на качество готового продукта.

79

Проведена оценка изменений свойств фарша на различных стадиях технологического
процесса изготовления вареных колбас, в частности обусловленных наличием связанных и
летучих кислот.
Целью исследований является выявление интенсивности распада молочной кислоты и
образования летучих кислот в мясном сырье при ее солении, составлении фарша, обжарке и
варке с помощью оценки количества молочной кислоты и летучих кислот в мясной части
фарша и его водородного показателя с использованием спиртового и ацетонового
экстрактов и рН-метра.
Ключевые слова: мясной фарш, куттерование, кислотность, влагосодержание, качество.
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KINETICS CHANGES OF ACIDITY MINCED MEAT FOR COOKED SAUSAGES
Investigational acidity of stuffing on the different stages of technological process of making of the
boiled sausages and its influence on quality of the prepared product.
An estimation of changes in properties of minced meat at different stages of the technological
process of making cooked sausages, in particular due to the presence of bound and volatile acids, is
carried out.
The purpose of the research is to detect the intensity of the disintegration of lactic acid and the
formation of volatile acids in the meat raw material with its salinization, minced meat, roasting and
cooking by estimating the amount of lactic acid and volatile acids in the meaty portion of minced
meat and its hydrogen indicator with the use of alcohol and acetone extracts and pH-meter.
Key word: forcemeat, grinding down, acidity, moisture maintenance, quality.
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RESEARCH OF ENERGY RESOURCES IN UKRAINE

We carried out the study on characteristics of electricity consumption, electric power generation
and electricity needs in countries of the world. We conducted an analysis of the efficient use of energy
resources in the world. We identified problems of efficient use of energy resources in Ukraine. Based
on the conducted research, we presented the forecast of electric power production, dynamics and
structure of electric energy consumption by types of industry in Ukraine. We described measures to
stabilize and develop the effective use of fuel and energy resources.
Key words: energy efficiency, fuel and energy resources, structure of consumption, electric energy
Introduction. The energy balance of the state is a system of indicators, which reflects the full
quantitative conformity of production, receipt and use (including costs and losses on their
transportation, conversion, storage and surplus) of all energy carriers (energy sources) in the economy
as a whole or in its separate components (region, industry, enterprise) at a certain interval of time to
establish conformity of the state of energy supply with the needs of the national economy in energy
resources, to identify and to correct imbalances and weaknesses in the energy supply, in particular,
in ensuring the efficient use of energy resources.
In the form of compilation, the energy balance is defined as a consolidated statistical report on
production (extraction) and receipt of species (sources) of energy, cost and use, which shows the
origin and uses of all energy sources used in the country for a year (or perhaps a different time period).
Determining the mechanism for forming the energy balance requires the coordination of actions
of central and local executive authorities, related to the provision of energy security and the creation
of an information base for the analysis, optimization and forecasting of the stable functioning of the
economy taking into account branch features.
The formation of the energy balance of the state will make it possible to establish the conformity
of the energy supply to the needs of the national economy in energy resources and increase the
efficiency of the use of all types of fuel and energy.
The problem of efficient use of energy resources for Ukraine is extremely relevant today. We
were able to apply the European practice of planning, forecasting energy development and
implementation of energy efficiency policy. The Cabinet of Ministers of Ukraine introduced the
National Energy Efficiency Action Plan for the period until 2020 [1].
One of the measures to implement the National Action Plan on Energy Efficiency is the creation
of legislative conditions for the implementation of the priority tasks of the state policy in the field of
energy efficiency, in particular through the introduction of systems: management, monitoring,
standardization, marking, energy audit, the mechanism of "white certificates" [1].
As for the monitoring of energy consumption, in particular electricity, then the processing of
information on monthly consumption of electric and heat according to the data of the State Statistics
Service of Ukraine is not provided by the State Statistical Survey. There are only our annual use of
electricity and heat. Therefore, full monitoring of energy efficiency and implementation of energy
management systems is possible only at the level of individual enterprises.
The aim of the study. The purpose of the study is to conduct a structural analysis of the
generation of electric energy, electricity consumption and electricity needs of the countries of the
world and in Ukraine, identifying problems and measures for stabilization and development of
efficient use of energy resources.
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Analysis of recent research and publications. Among the works that include the analysis of
consumption, the development of the energy resources market in Ukraine, the reasons for its
imbalance, the role of energy resources in the overall development of Ukrainian economies and
scientific development in the issues of energy resources, it should be noted scientific works of such
domestic and foreign scientists as B. Korobko, D. Zerkalova, G. Semenova, T. Markova, V. Haiduk,
A. Dmitrievsky, V. Tolbatov, V. Ostalsky, V. Samokhvalov, V. Kudlai, M. Yudevich, O. Ivanova,
A. O. Beshti, I. Hoffman, V. Korsun and many others. But during the reform and transformation of
the Ukrainian energy system, which is constantly being updated, which is constantly updated in
accordance with the EU directives, we need to pay attention to the dynamic changes in the energy
policy of Ukraine, to the appropriate changes that resulted in the choice and direction of our research.
Main results of the study. The monitoring of the statistical indicators of the state's energy
balance must be ensured by the bodies of legislative and executive power and is the process of
systematic long-term observation, which aims to solve such problems:
‒ determination of ways of optimization and forecasting of the state energy balance;
‒ Optimization of the structure of primary energy consumption with measures to reduce losses
and and specific energy consumption and dependence on their imports, an increase in the share
of non-traditional and renewable energy sources, including "green energy", in the structure of
the energy balance of the state;
‒ - increase of efficiency of use of all kinds of fuel and energy in the spheres of vital activity of
the state;
‒ definition of the mechanism for coordination of work and control over implementation of the
realization of the National Energy Efficiency Action Plan of Ukraine, Energy Strategy of
Ukraine for the period up to 2035 "Safety, Energy Efficiency, Competitiveness";
‒ ensuring a well-defined definition and conducting an assessment of perspective ways of
economic development and priority measures to ensure the protection of national interests in
the sphere of energy supply of the state;
‒ creation of information and analytical information base for forecasting trends and regularities
of changes in the level of energy efficiency, ensuring energy security of the state.
We will analyze the current and prospective levels of extraction and use of the main fuel and
energy resources, primarily in terms of ensuring energy independence and we will formulate the main
requirements for ensuring energy independence in order to to take them into account in the further
development of strategies for the progress of the fuel and energy complex in general and the fuel and
energy balance of the country.
The economic development of the countries of the world implies an increase in the demand for
fuel and energy resources. At the same time, according to the International Energy Agency (IEA),
there is a general increase in electricity demand (Fig.1).

Figure 1 – Analysis of demand for electricity over the years, TWh
The share of electricity produced by each country in 2016 is given in Table. 1
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Table 1 - Electricity production in countries of the world
Country
Value, billion
Country
Value, billion
kWh
kWh
China
5,84 thousand
Italy
281,56
United States
4,30 thousand
Spain
277,79
Russian
1,07 thousand
Turkey
261,78
Federation
Japan
1,04 thousand
Poland
164,34
Canada
670,74
Ukraine
162,11
Germany
640,97
Sweden
161,93
Brazil
581,65
Kazakhstan
106,47
France
563,49
Israel
64,23
Korea
549,23
Austria
61,76
United
336,36
Belarus
34,08
Kingdom
The International Energy Agency opposed the plan of state statistical observations Ukraine
presents report "Monthly electricity statistics," its data ensures the timely and consistent receipt of
electricity and trade data for all OECD member countries (Organization for Economic Cooperation
and Development). Efforts to promote access to electricity have a positive impact in all regions, and
its pace of growth has accelerated. However, progress in access to electricity is uneven, Figure 2
shows that the monthly production of world electricity [2].

Figure 2 – The structure of the monthly production of world electricity
Energy efficiency has been recognized as a major priority for energy strategies at the
international level. Increasing energy efficiency, developing and implementing the latest
technologies, changing the structure of electricity production should take place in parallel. In such
circumstances, only a radical improvement in energy efficiency will reduce energy consumption,
conservation of resources, reducing emissions of carbon dioxide (CO2), reducing implementation cost
RES (renewable energy sources) and slower growth in electricity prices for industry and population.
In the main IEA scenario, global energy consumption by 2040 will increase by one third mainly
due to India, China, Africa, the Middle East and Southeast Asia. All global energy consumption
growth will be in the set of countries outside the OECD, as overall energy consumption by the OECD
countries will be reduced if compared with the peak value of 2007 by increasing energy efficiency,
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demographic and structural and economic trends. The leaders in reducing energy consumption for the
period up to 2040 will be the EU (15%), Japan (-12%) and the USA (-3%).
For example, in China, the country's energy industry is developing at a very high pace in a
regulated market of electricity in comparison with other countries; every 90 to more than 111 GW of
power are generated depending on the pace of economic development of the country (for 2016 11.7
GW were introduced).
Today, the most effective energy reform conducted in the UK, Germany, Norway, Sweden,
Finland by creating an effective competitive electricity market. The competitive electricity market is
successfully operating in selected US states, Japan and a number of other countries.
Despite the significant differences in the industrial-organizational structure of the power
industry of different countries, in the principles of organization of the functioning of the electricity
market, the methods of regulating the activities of energy companies and pricing, actually in all
developed countries, at the state level, in one form or another, the control over the implementation
and regulation of certain types of activity of energy companies is exercised.
Pricing policy is one of the main indicators of the success of the liberalization of the energy
market as for producers of goods and services, and for residential electricity consumers, since it
depends on the competitiveness of the country's products and payment capacity of the population. At
the same time during the formation of prices important factors are the increase in fuel costs, as well
as costs for the implementation of environmental protection obligations of countries at the
international (regional) level.
For example, in order to prevent possible abuses in the conditions of competition in electricity
markets, PJM (USA) and Nord Pool (Scandinavian Electricity Exchange) groups of companies set up
market monitoring departments, they monitor and analyze the market in order to prevent possible
manipulation of market power. In particular, the Danish Trunk Network Operator (OMM,
Energinet.dk) publishes monthly market surveys, which, based on a general analysis, determine the
steps taken to prevent unauthorized pricing in the electricity market [3].
As for Ukraine, for the last five years, renewable energy sources have begun to gain momentum,
and it is expected that such a change will accelerate. Renewable energy sources (in particular
hydroelectric power stations and geothermal sources) have become sources of more than a third of
new compounds over the last five years, while decentralized renewable energy sources compose for
6% of access to new electricity. Electricity demand is determined by three main factors: population
growth, economic development and technological progress. The population is an important
determinant of the volume and structure of energy consumption..
Expected electricity production forecast in Ukraine for [4] is shown in Fig.3.

Figure 3 – Forecast of electricity generation in Ukraine up to 2035, billion kWh
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Ukraine uses various sources of energy for its own needs, such as oil, natural gas, coal, atomic
and hydro energy, wind and sun energy, etc.
Availability of all these resources in Ukraine, creation of a competitive market environment
and conditions for systematic development of the resource base for nuclear power, modernization of
generating capacities and replacement of the raw material base with alternative fuels, further
exploration and extraction of hydrocarbons, including non-traditional resources, as well as more
efficient use of potential in the field of renewable energy will contribute to the gradual strengthening
of Ukraine's position in rational energy production and economical use of energy. Primary energy
production is depicted in Fig.4.

Figure 4 – Dynamics of primary energy production in Ukraine from 2007-2015, thousand toe
The energy system of Ukraine in the model is divided into seven main sectors: the energy supply
sector; production of electricity and heat; industry; agriculture; domestic consumers; service sector;
transport sector. The industrial sector is actually represented only by the manufacturing industry,
since the energy production and power industry is included in the model to the energy sector in
accordance with the structural energy balance scheme, and their consumption of fuel for their own
needs and losses during transportation are not included in the calculation of final consumption.
Industry sectors are divided into two categories according to the level of energy intensity of
production. Energy-intensive industries are represented in the context of the technologies of
production of the main types of their products, i.e their energy demand is the production of units of
the industry (steel, aluminum, ammonia, cement, lime, paper, glass, etc.). The categories of energyintensive industries include metallurgy, chemical industry, production of non-metallic mineral
products, pulp and paper industry, dynamics and structure of their electricity consumption in the
figure. 5. For other industries, the structure of energy flows is standard and consists of four types of
conditional technologies that meet the needs of technological heat, machine drive, electrochemical
process and other processes. The success of a particular company depends on how well built the
functioning of these processes and their relationships. Process optimization through the process
approach is one of the main means to increase the efficiency of the organization, including
engineering and metallurgical enterprises, which are the most energy-intensive [5].
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Figure 5 – Dynamics and structure of electric energy consumption by type of industry in
Ukraine, million KWh
* according to the Ministry of Energy and Coal and SE "EnergoMarket"
The main consumers of electricity were enterprises of such types of economic activity as
processing industry (42.4%), from it the metallurgical production made 22.3%; supply of electricity,
gas, steam and air-conditioned air (17.2%), transport, warehousing, postal and courier activities
(7,4%).
Changes in the electricity consumption of individual industries depend on volumes of
production and rational or inefficient use of energy on industrial objects, such as in the food industry,
most of the processes are aimed at optimizing the overall energy performance of the process for
specific conditions of work [6].
Enterprises and organizations of all types of economic activity in 2016 used 114.8 million tons
of conditional fuel of primary and secondary types (taking into account the volumes of sales to the
population), and by 4.6% more than in the previous year.
Electricity production by power plants of the UES of Ukraine in 2016 amounted to 162.11
billion kWh (2% less than in 2015). The total volume of electricity supplied by all sources of energy
supply in 2016 amounted to 147.8 billion kWh, heat energy - 99.0 million Gcal. In the structure of
sources of electricity supply by types of generating units, the most important were thermal power
plants (TPPs), the share of which accounted for 47%, nuclear power plants (NPPs) - 23%, thermal
power plants (CHP) - 18%; in the structure of the sources of heat supply, the largest share fell on the
heating plant (boiler-houses) - 83% and CHP - 11%.
In 2016, compared to the previous year, the volume of electricity consumption, excluding own
consumption by power generating units, increased by a total of 0.5%. The increase in electricity
consumption was observed in 14 regions, including the largest in Kyiv, Tcherkasy, Mykolaiv, Volyn,
Odesa and Zakarpattia areas. A significant part of the electricity (62%) was used by enterprises in
Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Kharkiv, Poltava regions and Kyiv.
Ensuring sustainable development of the fuel and energy complex is especially important at the
stage of the country's entry into the world economic space, because the state of the FEC depends to a
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large extent on the degree of economic and political independence of the country, the pace of the
country's exit from the crisis and its national security. Inefficient domestic consumption of fuel and
energy resources increases the level of dependence on exporting countries and deepens the problem
of energy security of the country by the level of import dependence of more than 51% with the
unsatisfied energy saving potential in Ukraine to 48% of the volume of consumer fuel and energy
resources.
Stabilization and development of electric power industry, and with it and the economy, can be
based only on the latest scientific and technical achievements. In the electric power industry, the main
problems are the inefficient use of energy resources, wear and tear and the inefficiency of most of the
generating assets and energy supply networks. Most of the facilities in the industry are obsolete, have
a high degree of wear, use of resource and energy intensive technologies of yesterday. Significant
existing energy saving potential in the industry is not enough.
Today the urgent problem is the reconstruction, modernization and updating of obsolete and
physically worked out equipment. Ukraine's industrial sector still lags behind in using modern
industrial technologies. This leads to an overestimation of fuel consumption per unit of industrial
production and correspondingly an increase in the unit cost of production, therefore the priority task
is the modernization of production processes. The measures needed to achieve this aim include:
engaging energy service companies, energy labeling, indicating standard information on energy
consumption and other resources in the production of energy-intensive industries, the introduction of
energy audit schemes and energy management in industry, the introduction of standards for industrial
devices, implementation of specialized information campaigns to raise awareness of industrial
manufacturers and realize the potential of energy efficiency in industry of Ukraine.
The introduction of European energy standards in national legislation [7] will contribute to a
significant increase in energy security of the country, and uploads to the European market will reduce
the opacity of domestic energy markets.
Conclusions. It should be noted that the energy balance of the state is the basis for assessing the
efficiency of the use of energy resources, as well as an information base for analysis and forecasting
of a stable functioning of the economy, further improvement of legislation, assessment of the results
of execution of decisions in the field of production and use of energy resources.
One of the main reasons for the unsatisfactory energy situation is the absence of a state
mechanism to control the production, supply, consumption and payment of energy resources.
The solution of this problem requires the development and implementation of the State Program
on the state system of monthly monitoring of production (extraction), supply, transportation,
consumption, export and import indicators. In addition, we need effective use of fuel and energy
resources as the main indicators of energy balance on the basis of a modern, constantly operating
information and communication system, which successfully operating in countries with developed
market economies and countries in Eastern Europe and the Baltic States.
The energy balance of the state is supposed to be formed from the energy balances of the
regions, balances by types of economic activity, balances by type of fuel and energy, which ultimately
will characterize production. In addition, it includes the use of primary energy and the costs of its
transformation, transportation and final consumption.
Implementation of modern energy-efficient technologies is one of the most important strategic
tasks of the country's metallurgical complex, which will allow to increase the competitiveness of its
products on the foreign market.
The development and implementation of this policy will allow Ukraine to ensure a high level
of energy security and energy independence, significantly improve the competitiveness of the national
economy and take a worthy place among the developed countries of the world.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
У статті надано характеристики електроспоживання, виробництва електричної енергії
та потреб в електроенергії країн світу. Проведено аналіз ефективного використання
енергетичних ресурсів у світі. Визначено проблеми щодо ефективного використання
енергетичних ресурсів в Україні. Представлено прогноз виробництва електроенергії, динаміку
й структуру споживання електричної енергії за видами промисловості в Україні. Надано
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потребности в электроэнергии стран мира. Проведен анализ эффективного использования
энергетических ресурсов в мире. Определены проблемы по эффективному использованию
энергетических ресурсов в Украине. Представленнй прогноз производства электроэнергии,
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
УДК: 658.5
Тупкало В.Н.
МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье предложен метод решения задачи оптимизации организационных структур
процессно-ориентированных предприятий. Новизна полученных результатов состоит в том,
что сформулирована и решена актуальная для развития теории процессного менеджмента
задача - задача формирования оптимальной организационной структуры управления
процессно - ориентированного предприятия на основе реструктуризации системы
технологических бизнес – процессов. При этом акцент сделан на необходимость соблюдения
системообразующего принципа релевантности бизнес - процессного управления.
Индикатором оптимальности является биективность матрицы-распределителя
технологических бизнес-процессов по организационной структуре предприятия.
Ключевые слова: процессный подход к управлению, организационная структура, бизнеспроцесс, реинжиниринг.
Введение. Решению задачи оптимизации организационной структуры процессноориентированных предприятий посвящено большое количество публикаций. Их анализ
показывает, что наиболее
дискутируемым в среде специалистов по процессному
менеджменту является подход к решению этой задачи на основе выделения так называемых
«сквозных» (межфункциональных) процессов предприятия [1]. Суть «сквозных» процессов
отражена в их известных определениях, в частности:
1. Сквозной, или межфункциональный, бизнес-процесс - это процесс, в котором
участвуют несколько структурных подразделений предприятия, потребляющий ресурсы
внешних и внутренних поставщиков и создающий ценность для внешних клиентов[2].
2. Процессом масштаба предприятия («enterprise process») или, что то же самое,
сквозным («end-to-end process») называется бизнес-процесс, замкнутый по входу и выходу на
внешнего заказчика и проходящий через более чем одно подразделение верхнего уровня [3].
3. Сквозной (или межфункциональный) бизнес-процесс – это бизнес-процесс, полностью
или частично включающий деятельность, выполняемую структурными подразделениями
организации, имеющими различную функциональную и административную подчиненность
[1].
Таким образом, несмотря на большое количество публикаций и мнений различных
авторов, вопрос решения задачи оптимизации организационной структуры процессноориентированных предприятий в контексте научно-обоснованного метода ее решения в
прикладном аспекте требует дальнейших исследований.
Анализ литературы. Из приведенных выше определений «сквозной процесс» следует,
что основное их отличие от известных определений «процесс» и «бизнес-процесс» сводится к
акценту на возможные пути прохождения бизнес-процесса в рамках имеющейся
организационной структуры операционных подразделений предприятия. При этом понятия
«процесс» и «бизнес-процесс» являются синонимами. Судя по первым двум определениям, на
предприятии может быть только один «сквозной» бизнес – процесс (процесс) – цепочка
создания ценности по М.Портеру, т.е. речь идет о последовательности технологических
бизнес-процессов. Тогда возникает вопрос: кто является владельцем такого «сквозного»
процесса. Первый руководитель предприятия? Тогда в чем поменялся принцип управления в
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такой «процессной» системе относительно традиционной функциональной системы?
Относительно второго определения в части «замкнутый по входу и выходу на внешнего
заказчика и проходящий через более чем одно подразделение верхнего уровня» и подобного
утверждения авторов книги [1, рис.1.31 – 1.34] следует отметить, что деятельность по
созданию ценности для внешнего заказчика (потребителя) не может осуществляется по
функциональной управленческой иерархии предприятия, т.к. это противоречит
процесснообразующему принципу реинжиниринга / инжиниринга бизнес-процессов –
одноуровневость сущности «исполнитель» (должность, бюро, отдел и т.п.) по всей
совокупности действий (работ) бизнес-процесса [4]. Указанная деятельность может
осуществляться только по горизонтали (постулат М. Портера [5]) цепочки технологических
бизнес-процессов [6].
Цель статьи состоит в изложении авторского подхода и методики практического
решения задачи формирования оптимальной организационной структуры процессно ориентированных предприятий на основе реструктуризации системы технологических бизнес
– процессов при соблюдении принципа релевантности (однозначности) бизнес - процессного
управления [6].
Основная часть. Проведенный выше анализ позволяет сформулировать следующее
утверждение.
Утверждение 1. В рамках выбранной стратегии развития предприятия первичным
(исходным) действием в цепи действий по оптимизации организационной структуры
процессно - ориентированного предприятия является оптимизация (реинжиниринг) системы
технологических бизнес-процессов по каждой бизнес-метрике.
Исходя из данного утверждения, в основу постановки задачи синтеза положены
следующие определения понятий.
Определение 1. Процесс (в широком смысле) – последовательность определенного
набора видов деятельности предприятия для решения одной из бизнес - задач.
В узком смысле процесс – последовательность функциональных действий (работ),
направленных на получение заданного результата.
Определение 2. Технологический процесс (ТП) - однозначно выделяемая по входу
(входам) и выходу (выходам) цепочка регулярных функциональных действий должностных
лиц (исполнителей), конечной целью которых является создание ценности (материальной
и/или информационной) в интересах потребителя (заказчика) [7].
Определение 3. Технологический бизнес - процесс (ТБП) – это управляемая по циклу
PDCA (планируй - организуй - контролируй - воздействуй) иерархия внутренних и зависимых
между собой функциональных действий руководителя и подчиненного ему непосредственно
технологического (операционного) процесса [7,8].
C учетом данных определений задачу синтеза сформулируем следующим образом:
для установленного в рамках данного предприятия набора Р процессов (решаемых
бизнес - задач) необходимо определить такое множество J технологических бизнес-процессов
и множество S организационных структур их реализующих, чтобы отображение F : J S
являлось взаимно однозначным (биективным).
Относительно сформулированной задачи синтеза принцип релевантности бизнеспроцессного управления [6] может быть достигнут при условии, что оператор отображения F,
интерпретируемый как матрица-распределитель «бизнес-процессы – организационная
структура предприятия» (см. рис.1), является однозначно определенной матрицей.
Результаты синтеза рассмотрим на следующих примерах.
Пример 1. Матрица-распределитель технологических бизнес-процессов по структуре
предприятия (ситуация «как есть» ) представлена на рис.2. Из данной матрицы следует: нет
однозначного центра управления технологическими бизнес-процессами 1.1, 2.2, 3.2;
технологический бизнес-процесс 2.3 выведен из зоны ответственности отдела 2. Модель «как
есть» процессного менеджмента трех отделов представлена на рис.3.
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Для данного примера решение задачи оптимизации организационной структуры
процессно-ориентированного предприятия свелось к перераспределению ресурсов между
структурными группами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1. 3.3 и переподчинению группы 3.2 отделу 2.
Модель «как должно быть» менеджмента трех отделов представлена на рис.4. При этом
матрица-распределитель «как есть» (рис.2) технологических бизнес-процессов по структуре
предприятия трансформируется в однозначно определенную матрицу (см. рис.5).
Следует отметить, что в случае примера 1 показан классический вариант реализации
процессного подхода к управлению предприятием, когда при решении задачи оптимизации
управления система выделенных бизнес-процессов является первичной относительно
традиционно сложившейся на предприятии организационной структуры, т.е. реализуется
принцип «структура следует за бизнес-процессами».
Пример 2. В отличие от примера 1 исходной информацией для решения задачи
оптимизации (см. рис.6) является модель «как есть» системы технологических бизнес процессов предприятия, составленная по принципу «жизненный цикл продукта» с
функциональными подразделениями (ФП). Данной модели соответствует матрицараспределитель технологических бизнес-процессов, представленная на рис.7. Из матрицыраспределителя следует: в рамках всех функциональных подразделений кроме ФП 4 нет
однозначного распределения (закрепления) ресурсов за протекающими в каждом
подразделении технологическими бизнес-процессами. Следовательно, проблематичной
является оценка эффективности бизнес-процессов относительно затрат на их операционную
деятельность. Владельцы бизнес-процессов не могут в полной мере принимать эффективные
управленческие решения в качестве центров финансовой ответственности.
Для данного примера задача оптимизации организационной структуры процессноориентированного предприятия имеет несколько альтернативных решений.
Альтернатива 2.1. Необходимо путем реинжиниринга (объединения) сформировать
композицию технологических бизнес-процессов (1-2), (4-5), (6-7), (9-10), (11-12).
Следует отметить, что решение задачи оптимизации согласно альтернативе 2.1 является
по сути компромиссным реинжинирингом взаимосвязанной пары множеств
< J, S > при соблюдении условия биективности F : J S. Условие биективности
становится выполнимым, если функциональное подразделение ФП 2 будет преобразовано в
два центра ответственности - подразделение ФП 2.1 и ФП 2.2. Результат решения задачи
оптимизации согласно данной альтернативе представлен на рис.8.
Альтернатива 2.2. Необходимо путем реинжиниринга (объединения) сформировать
композицию технологических бизнес-процессов (1-2), (3-4-5), (6-7), (9-10), (11-12).
Решение задачи оптимизации согласно альтернативе 2.2 не требует изменения
количества функциональных подразделений и в качестве дополнительного положительного
эффекта приводит к сокращению необходимого числа владельцев бизнес-процессов вдвое.
Результат решения задачи оптимизации согласно данной альтернативе представлен на рис.9.
Альтернатива 2.3. С целью оптимизации организационной структуры предприятия
необходимо учесть возможность реструктуризации бизнеса предприятия на две
стратегические бизнес - единицы (СБЕ).
Результат решения задачи оптимизации согласно данной альтернативе представлен на
рис.10.
Из анализа рассмотренных примеров решения задачи оптимизации организационной
структуры предприятия на основе реструктуризации системы технологических бизнес –
процессов можно сделать заключение, что в качестве базовой концепции решения данной
задачи является соблюдение следующего правила.
Правило 1. В процессно-ориентированном предприятии должно соблюдаться взаимно
однозначное соответствие: только один технологический бизнес-процесс протекает в рамках
одного структурного подразделения, для которого определен операционный бюджет.
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Рис.1. Задача процессно-ориентированной реструктуризации
(модель Тупкало)

Рис.2. Матрица-распределитель «как есть» технологических бизнес-процессов
по структуре предприятия
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Рис.3. Модель «как есть» процессного менеджмента

Рис.4. Модель «как должно быть» процессного менеджмента
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Рис.5. Матрица-распределитель «как должно быть» технологических бизнес-процессов
по структуре предприятия

Рис.6. Модель «как есть» системы технологических бизнес - процессов предприятия,
составленная по принципу «жизненный цикл продукта»
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Рис.7. Матрица-распределитель «как есть» технологических бизнес-процессов
по функциональным подразделениям предприятия

Рис.8. Результат решения задачи оптимизации согласно альтернативе 2.1
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Рис.9. Результат решения задачи оптимизации согласно альтернативе 2.2

Рис.10. Результат решения задачи оптимизации согласно альтернативе 2.3
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Выводы. Новизна полученных результатов состоит в том, что сформулирована и решена
актуальная для развития теории процессного менеджмента задача - задача формирования
оптимальной организационной структуры процессно - ориентированного предприятия на
основе реструктуризации системы технологических бизнес – процессов при соблюдении
системообразующего принципа релевантности бизнес - процессного управления. Дальнейшим
направлением исследований с учетом результатов, представленных в данной статье, может
быть решение задачи формирования оптимальной организационной структуры процессно ориентированного предприятия на основе построения модели цепочки технологических
бизнес – процессов создания бизнес – ценности предприятия.
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Тупкало В.М.
МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ
У статті запропоновано метод розв’язання задачі оптимізації організаційних структур
процесно-орієнтованих підприємств. Новизна отриманих результатів полягає в тому, що
сформульовано й вирішено актуальну для розвитку теорії процесного менеджменту задачу задачу формування оптимальної організаційної структури управління процесноорієнтованого підприємства на основі реструктуризації системи технологічних бізнеспроцесів. При цьому акцент зроблено на необхідність дотримання системоутворювального
принципу релевантності бізнес-процесного управління. Індикатором оптимальності є
бієктивність матриці-розподільника технологічних бізнес-процесів з організаційної
структури підприємства.
Ключові слова: процесний підхід до управління, організаційна структура, бізнес-процес,
реінжиніринг.
Tupkalo V.N.
METHOD OF OPTIMIZING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE
ENTERPRISE
The article suggests a method for solving the problem of optimizing the organizational structures
of process-oriented enterprises. The novelty of the obtained results consists in the fact that the task,
formulated for the development of the theory of process management - the task of forming the optimal
organizational structure of the process - oriented enterprise management on the basis of restructuring
the system of technological business processes. At the same time, the emphasis is on the need to
comply with the system - building principle of the relevance of business process management. The

98

indicator of optimality is the bijectivity of the matrix-distributor of technological business processes
according to the organizational structure of the enterprise.
Key words: process approach to management, organizational structure, business-process,
reengineering.
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УДК 629.5.016
Богом’я В.І., Трофименко А.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Проблема вдосконалення системи технічної експлуатації об’єктів водного транспорту
набула надзвичайно високої актуальності протягом останніх двох десятиліть. У статті
проведено аналіз особливостей функціювання системи експлуатації й ремонту, як системи
управління технічним станом. Проаналізовано особливості управління надійністю техніки,
можливі шляхи нормування надійності для здійснення її контролю в процесі експлуатації.
Проведено аналіз закордонного досвіду застосування стратегії технічної експлуатації
об’єктів за станом з контролем рівня надійності. Проведено аналіз особливостей
методичного забезпечення високого рівня експлуатації засобів водного транспорту в
сучасних умовах.
На основі результатів проведеного аналізу виявлено невідповідність у практиці між тим,
що, з одного боку, для флоту України експлуатація за технічним станом поза межами
встановлених термінів служби є перспективною; й тим, що, з іншого боку, наявна інформація
про технічний стан і надійність, методи її оброблення та аналізування не забезпечують
прийняття достатньо обґрунтованих рішень щодо організації експлуатації за технічним
станом.
Також виявлено невідповідність у теорії між тим, що, з одного боку, наявний науковометодичний апарат статистичного оцінювання та контролю показників надійності
більшою мірою відповідає умовам розробки та виробництва техніки, з іншого боку, –
експлуатація суден флоту України характеризується впливом різноманітних специфічних
факторів (змінна інтенсивність експлуатації за періодами, випадковість величини сумарного
наробітку однотипних виробів тощо).
У межах широкої наукової й практичної проблеми забезпечення безпечної та ефективної
експлуатації суден за технічним станом виділено актуальне наукове завдання щодо
вдосконалення методичного забезпечення управління технічним станом агрегатів засобів
водного транспорту за рівнем надійності за нестабільних умов спостережень.
Ключові слова: система технічної експлуатації, засоби водного транспорту, надійність,
науково-методичне забезпечення експлуатації, характеристики експлуатації.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями
Розвиток експлуатації суден протягом останніх двох десятиліть призвів до різкого
зростання вартості створення суден і, як наслідок, до збільшення експлуатаційних витрат,
зростання матеріальних, часових і трудових затрат на технічне обслуговування й ремонт (ТО
і Р). Відомо, що вартість ТО і Р за весь період експлуатації судна в кілька разів перевищує
вартість його розробки та виробництва. У зв’язку з цим зрозуміла актуальність удосконалення
системи ТО і Р суден як системи управління їх технічним станом.
Інтенсивний розвиток техніки у ХХ столітті суттєво підвищив вимоги щодо зменшення
ваги й габаритів технічних систем за одночасного збільшення їх продуктивності й
навантажувальних характеристик. За цих умов проблема забезпечення надійності об’єктів
набувала все більшої актуальності. Її вирішення здійснювалося за двома основними
напрямками [1]:
удосконалення фізико-хімічних властивостей конструкційних матеріалів, що дало
можливість розробити матеріали, які витримують не тільки значні механічні навантаження, а
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й мають високу стійкість до зношування й здатність до опору зовнішнім і внутрішнім
руйнівним факторам;
дослідження процесів функціювання машин і механізмів в експлуатації, що визначило
створення статистичної концепції теорії надійності, яка дала можливість одержати
ймовірнісну оцінку надійності складних об’єктів під час проектування й забезпечити
одержання кількісних характеристик надійності, зокрема й суднових технічних засобів.
В останньому випадку статистичні дані про відмови та несправності технічних об’єктів
виконують функцію зворотного зв’язку та інформують про помилки проектування,
виробництва й експлуатації суден.
На початку 1980-х років для аналізу процесів функціювання технічних систем суден та
прогнозування можливого розвитку цих процесів у передбачуваних умовах експлуатації
почали впроваджуватися інформаційні технології (сукупність засобів і способів одержання,
передавання і представлення інформації про технічний стан об’єкта). Розвиток методів
технічної експлуатації агрегатів засобів водного транспорту на базі інформаційних технологій
передбачає високій рівень формалізації процедур аналізу вихідної інформації, тобто якісно
інший рівень організації інформаційного середовища, що, у свою чергу, передбачає не тільки
оброблення інформації про параметри робочого процесу й подання інформації в словеснорекомендувальній формі (інтелектуальний радник оператора), а й використання спеціальних
діагностичних приладів і апаратури, що дає можливість визначати поточний технічний стан
обладнання й прогнозувати зміни технічного стану.
Згідно з [2] головною метою функціювання системи ТО і Р є управління технічним
станом виробів упродовж їх терміну служби або ресурсу до списання. Управління технічним
станом виробів у системі ТО і Р з контролем рівня надійності зводиться до управління рівнем
надійності певної сукупності однотипних виробів, у системі ТО і Р з контролем параметрів –
до управління технічним станом кожного конкретного виробу
Серед важливих завдань у напрямку вдосконалення системи ТО і Р є вдосконалення
системи збирання, оброблення та аналізування інформації про технічний стан обладнання
суден [3]. Ознаками технічного стану, як відомо, можуть бути (відповідно до прийнятої
стратегії ТО і Р): значення наробітку, значення діагностичного параметра, значення показника
надійності.
Відомо, що у складі конструкції судна є велика частка обладнання, яке не передбачає
використання відповідних засобів контролю й діагностики в умовах експлуатації та має
індивідуальні терміни переходу в граничний стан [4, 5]. При цьому термін переходу в
граничний стан є випадковою величиною, характеристики якої неможливо визначити
дослідним способом у сучасних умовах експлуатації.
Своєчасне виявлення моментів виникнення деградаційних процесів, що визначають
терміни переходу в граничний стан та є індивідуальними для кожного типу виробів, –основна
мета контролю рівня надійності техніки на цьому етапі експлуатації.
Зазначені обставини призводять до необхідності використання результатів
статистичного контролю надійності агрегатів засобів водного транспорту.
Основною метою контролю надійності в сучасних умовах експлуатації є своєчасне
виявлення моментів виникнення деградаційних процесів, обумовлених дією різноманітних
факторів. Моменти початку процесів деградації є випадковими та індивідуальними для
кожного типу виробів, що вносить певну частку невизначеності стосовно термінів безпечної
та ефективної експлуатації обладнання суден.
Аналіз практичної діяльності щодо організації та здійснення контролю надійності
обладнання суден свідчить про невідповідність прийнятого підходу до контролю рівня
надійності умовам експлуатації обладнання. Підхід, що є, заснований на порівняльному
аналізі експлуатаційних даних про відмови та несправності обладнання з відповідними даними
за попередні періоди експлуатації [6, 7]. Це не дає можливості зробити якісні висновки про
фактичний рівень надійності виробів відносно її певного граничного рівня.
Альтернативним може бути підхід до оцінювання рівня надійності, який враховує [8, 9]:
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‒ вплив інтенсивності експлуатації на величину показників надійності;
‒ змінну кількість та сумарний наробіток однотипних суден, що їх використовують за
призначенням у різні періоди експлуатації;
‒ граничні рівні надійності складових елементів функційних систем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячено цю статтю
Водночас, як свідчить аналіз науково-технічної літератури [10, 12, 13],
загальноприйнятим залишається підхід до оцінювання показників надійності технічних
виробів (інтенсивності відмов, параметра потоку відмов) як функції наробітку за різних
законів розподілу часу між відмовами. Виняток становлять такі вироби, для яких характерним
параметром під час оцінювання надійності є календарний термін зберігання. Державними
стандартами України регламентовано методи статистичного оцінювання показників за різних
планів випробувань (спостережень) [11, 12, 18]. Але реальні умови експлуатації технічних
виробів не відповідають планам випробувань на надійність, встановленим стандартом.
Зазначені плани випробувань на надійність не враховують випадкового характеру зміни
(нестабільність) умов спостережень, що є притаманним для процесу експлуатації.
У [14–17], [19], [20] наведено загальні підходи до організації й проведення статистичного
контролю надійності, моделі, схеми управління надійністю у загальному вигляді. Проте чітко
обґрунтованих рекомендацій щодо порядку вибору й обчислення величин, які є складниками
наведених моделей, не надано.
Отже, в межах широкої наукової й практичної проблеми вдосконалення системи ТО і Р
обладнання суден виділяється актуальне наукове завдання – вдосконалення методичного
забезпечення управління технічним станом агрегатів засобів водного транспорту за рівнем
надійності у разі нестабільних умов спостережень.
Формулювання цілей статті (постановка завдання)
Метою роботи є забезпечення нормативного рівня надійності агрегатів засобів водного
транспорту в умовах експлуатації.
Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі часткові завдання:
1. провести аналіз особливостей удосконалення процесу технічної експлуатації засобів
водного транспорту у сучасних умовах;
2. провести аналіз стану та перспектив розвитку науково-методичного забезпечення
управління технічним станом обладнання суден;
3. розробити статистичну імітаційну модель управління технічним станом як процесу
технічної експлуатації агрегатів засобів водного транспорту;
4. удосконалити науково-методичне забезпечення управління технічним станом
агрегатів засобів водного транспорту за рівнем надійності при нестабільних умовах
спостережень, а саме: вдосконалити процедури статистичного оцінювання та прогнозування
параметра потоку відмов агрегатів засобів водного транспорту з урахуванням впливу
інтенсивності експлуатації та удосконалити процедури статистичного контролю рівня
надійності агрегатів засобів водного транспорту при нестабільних умовах спостережень;
5. розробити пропозиції щодо забезпечення нормативного рівня надійності агрегатів
засобів водного транспорту в сучасних умовах експлуатації.
Об’єкт дослідження – процес управління технічним станом агрегатів засобів водного
транспорту за рівнем надійності.
Предмет дослідження – науково-методичне забезпечення управління технічним станом
агрегатів засобів водного транспорту за рівнем надійності.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
Під технічною експлуатацією суден розуміється сукупність заходів з технічного
використання, технічного обслуговування і ремонту, що забезпечують безпечну експлуатацію
суден, запобігання забрудненню навколишнього середовища, ефективне технічне
використання і справний стан суден [4–8]. Технічна експлуатація суден реалізується як
виробнича, організаційна, науково-технічна діяльність суднових екіпажів, берегових
підрозділів судновласників, судноремонтних підприємств, науково-дослідних і проектноконструкторських організацій.
Технічне використання − сукупність заходів, що забезпечують роботу справних
суднових конструкцій, суднових технічних засобів і суден в цілому за призначенням, з
техніко-економічними показниками, передбаченими проектом судна або заданими
судновласником.
Технічне обслуговування − сукупність заходів, що забезпечують підтримання справного
стану суднових конструкцій, суднових технічних засобів і суден в цілому без виведення суден
з експлуатації.
У процесі технічної експлуатації суден відбуваються: об’єктивний процес зміни
технічного стану суднових конструкцій і суднових технічних засобів та суб’єктивні процеси
технічного використання, технічного обслуговування і ремонту.
Організаційно-технічною основою процесу технічної експлуатації техніки є система
технічної експлуатації. Важливою складовою системи технічної експлуатації є система
технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р), яка являє собою сукупність взаємодіючих
об'єктів, засобів ТО і Р, інженерно-технічного персоналу та відповідної програми ТО і Р.
В програмі ТО і Р відображається прийнята для того чи іншого об’єкта експлуатації
стратегія ТО і Р. Загально прийнятими є такі стратегії ТО і Р: за наробітком; за станом з
контролем параметрів; за станом з контролем рівня надійності. Порівняльна характеристика
стратегій ТО наведена у таблиці 1.1.
Метою функціювання системи ТО і Р є управління технічним станом виробів на протязі
їх терміну служби або ресурсу до списання, яке дозволяє забезпечити:
‒ заданий рівень готовності виробів до використання за призначенням та їх
працездатність в процесі використання;
‒ мінімальні витрати часу, праці та коштів на виконання ТО і Р виробів.
Основні функції щодо організації технічної експлуатації суден флоту України, як відомо,
покладено на Регістр Судноплавства України. У відповідності до Статуту Регістру і з
урахуванням освоєння нових робіт та послуг, Регістр здійснює свою діяльність за наступними
напрямками:
‒ класифікація морських суден, суден змішаного і внутрішнього плавання, малих суден,
окрім спортивних, військових суден і малих риболовних суден, класифікація плавучих
бурових установок, морських стаціонарних платформ і інших об’єктів;
‒ ухвалення проектно-технічної документації і технічне спостереження за побудовою,
переобладнанням, модернізацією і ремонтом суден, судових механізмів, обладнання,
пристроїв, холодильних установок, контейнерів, випробуванням і виготовленням
судових виробів з оформленням відповідних документів;
‒ технічне спостереження за судами, що експлуатуються, шляхом проведення первинного
і періодичних освідчень, видача документів про придатність суден до плавання,
здійснення обліку суден з веденням Регістрової книги;
‒ технічне спостереження за обладнанням з попередження забруднення з суден, обмір
морських суден, суден змішаного і внутрішнього плавання, сертифікація судових
матеріалів і виробів, визнання і сертифікація підприємств;
‒ освідчення суден і судового обладнання, обмір суден згідно вимог міжнародних
конвенцій у відповідності з повноваженнями, наданими Регістру судноплавства України
Адміністраціями України і низкою іноземних держав – сторін міжнародних конвенцій;
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика стратегій технічного обслуговування
Стратегії технічного обслуговування
за станом
Характеристика
за наробітком
з контролем рівня
з контролем параметра
надійності
Встановленням
Контроль параметрів з
Забезпечення безпеки
ресурсу, в межах якого
метою виявлення
експлуатації
відмова малоімовірна передвідмовного стану

Забезпечується
резервуванням,
дублюванням

Значення наробітку

Значення параметра,
що контролюється

Значення
показників
надійності

Гранично –
допустимий стан

Виробіток ресурсу

Передвідмовний стан

Відмова

Залежність
інтенсивності відмов
від часу

Функціональна
залежність

1.Суттєвий розкид
2.У деяких випадках є
функціональна
залежність

Суттєвий розкид

Ознаки технічного
стану виробу

Спосіб управління
надійністю
(безвідмовністю)

Зміна величини ресурсу

Спосіб відновлення
працездатності

Зміна елементів, які
виробили ресурс

Спосіб визначення
моменту заміни

Виробіток
міжремонтного ресурсу

Періодичність
контролю

Визначається
встановленим ресурсом

Функціональна
значливість

Впливає на безпеку
експлуатації

Можливість контролю
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‒ освідчення суднохідних компаній, суден і портів на відповідність вимогам
Міжнародного кодексу з управління безпекою і Міжнародного кодексу з охорони суден
і портових засобів у відповідності з повноваженнями, наданими Регістру судноплавства
України Адміністраціями України низкою іноземних держав;
‒ технічне спостереження за суднохідними гідротехнічними спорудами і гідротехнічними
спорудами портів, суднобудівних і судноремонтних заводів в експлуатації незалежно від
їх форм власності, ведення Реєстру гідротехнічних споруд, що знаходяться під технічним
наглядом Регістру судноплавства України;
‒ технічне спостереження за проведенням промірних робіт на акваторіях і підхідних
каналах до портів, суднобудівних і судноремонтних заводів на суднохідних шляхах
України;
‒ сертифікація систем управління (менеджменту) якістю в системі сертифікації Регістру
судноплавства України і в міжнародній системі незалежної сертифікації SIC (System of
Independent Certification) тощо.
Одним з головних завдань, покладених на Регістр Судноплавства України, без вирішення
якого неможливо повноцінна реалізація його діяльності, є розробка власних Правил,
Керівництв та іншої нормативної документації. Для виконання цього завдання Регістр
Судноплавства України у 2002 році розробив і затвердив концепцію, яка встановлює основні
напрямки і порядок розробки нормативних документів. Здійснюючи класифікацію всіх без
виключення суден і плавзасобів, Регістр Судноплавства України розробив Правила для
багатьох типів суден різного призначення. Для забезпечення розширення своєї діяльності
Регістр Судноплавства України розробив "Правила класифікації, побудови і обладнання
плавучих бурових установок і морських стаціонарних платформ". На сучасному етапі Регістр
Судноплавства України має повний комплект власних Правил класифікації й побудови
морських суден, суден змішаного і внутрішнього плавання, малих суден, а також Керівництво
з технічного нагляду за побудовою суден, виготовленням матеріалів і виробів і Правила
освідчення цих суден.
Закордонний досвід застосування стратегії технічної експлуатації за станом з
контролем рівня надійності. Процедура статистичного контролю надійності техніки
За даними закордонних компаній, стратегія ТО і Р за наробітком застосовується для
6…10% виробів, стратегія з контролем параметрів – для 15…31%, з контролем рівня
надійності – для 63…75% [18, 19].
Головною перевагою стратегії ТО і Р з контролем рівня надійності є її економічність.
Вона досягається шляхом зменшення обмінного фонду приладів і агрегатів, зменшення витрат
на ремонт, підвищення терміну їх служби, зменшення трудовитрат на заміну та контроль (при
використанні сучасних засобів контролю).
Упровадження технічного обслуговування виробів з контролем рівня надійності
передбачає вирішення низки задач, у тому числі:
‒ організацію оперативного збору та обробки інформації про надійність, яка дозволяє
визначити фактичні рівні надійності типів виробів, що експлуатуються, за обраними
показниками;
‒ розробку метода встановлення нормативних рівнів надійності для кожного типу виробів;
‒ організацію оперативного порівняння фактичного рівня надійності з нормативним і
виконання аналізу можливих наслідків;
‒ створення комісій для прийняття рішень про можливість продовження експлуатації
виробів того чи іншого типу до відмови та розробки заходів з підтримання рівня їх
надійності.
Блок-схема управління процесом технічної експлуатації сукупності однотипних виробів
при застосуванні стратегії технічного обслуговування за станом з контролем рівня надійності
наведена на рис. 1.
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У даному випадку об’єктом управління (ОУ) є сам об’єкт експлуатації (ОЕ), який
представлено сукупністю однотипних блоків або агрегатів функціональних систем суден і
процес їх технічної експлуатації (ПТЕ). Інформація про надійність об’єктів експлуатації
надходить до блоку обробки інформації (БІ), де здійснюються обчислення статистичних
характеристик надійності, визначення фактичного рівня надійності Rф, накопичення якісної
та кількісної інформації з відмов Z, інформації про наробіток об’єктів Т і техніко-економічної
інформації С.
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RФ≤RДОП
RФ
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Рис. 1. Блок-схема управління процесом технічної експлуатації
сукупності однотипних виробів для стратегії технічного обслуговування
за станом з контролем рівня надійності
Оброблена інформація надходить до блоку аналізу (БА). Там здійснюється порівняння
кількісних характеристик надійності з допустимими значеннями рівня Rдоп, а також аналіз
якісної інформації про відмови (вид відмови, місце проявлення, наслідки) з накопиченою
інформацією за попередні періоди експлуатації Z', яка надходить з блоку накопичення
інформації (БН). Блок аналізу спрямовує результати аналізу до оперативного блоку (БО), де
вони перетворюються у команди управління, які впливають безпосередньо на процес
технічної експлуатації, а через нього – на об’єкт експлуатації.
Результатом аналізу інформації є висновок, чи знаходиться фактичний рівень
надійності у межі допуску. Якщо Rф >Rдоп, оператор виробляє команду на продовження
експлуатації з контролем рівня надійності δR > 0.
Якщо ж Rф ≤ Rдоп, то у блоці аналізу відбувається аналіз якісної інформації Z і оператор
виробляє команду на заміну процесу експлуатації (δR ≤ 0), а також заходи з подальшої
експлуатації δz (призначення додаткових робіт з технічного обслуговування; зміна
періодичності контролю надійності та умов експлуатації; виконання конструктивних доробок;
тимчасовий перехід на стратегію обслуговування та ремонту за наробітком). Програмний блок
(БП) призначений для формування допустимого рівня надійності Rдоп в залежності від
характеристик наробітку Т і економічних факторів С та, в свою чергу, формує для блоку
обробки інформації необхідні вимоги для статистичного контролю Ск за обсягом вибірки
та періодичністю контролю.
Контроль рівня надійності сукупності однотипних виробів здійснюється статистичними
методами. Даним видом контролю охоплюється, як правило, більшість агрегатів і вузлів
незалежно від застосованої до них стратегії ТО і Р. Однак, тільки для стратегії ТО і Р з
контролем рівня надійності цей вид контролю є основним.
При даній стратегії обслуговування критерієм технічного стану сукупності однотипних
виробів є рівень надійності, виражений відповідним показником. Такий показник має нести
максимум інформації про технічний стан виробів, бути зручним для проведення оперативного
порівнювального аналізу, а також бути критичним до змін процесу технічної експлуатації
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сукупності виробів (змін умов експлуатації, рівня відновлення функціональних систем).
Такими показниками, можуть бути: параметр потоку відмов z та число відмов, яке припадає
на 1000 годин наробітку К1000 [20].
Для отримання вихідної інформації про надійність у країнах-виробниках існує
налагоджена система збирання та обліку інформації про надійність, яка містить розроблену
номенклатуру вихідної інформації, форму її подання та прийняту організацію збирання даних
із зазначенням місця одержання та обробки і відповідальних осіб.
Для обробки одержаної інформації використовуються відомі методи математичної
статистики: оцінка параметрів розподілу за вибіркою (методи максимальної правдоподібності,
моментів та інші), перевірка статистичних гіпотез про закон розподілу наробітку до відмови
та інші.
Особливе місце при застосуванні стратегії ТО і Р з контролем рівня надійності посідають
вибір і призначення нормативного (допустимого) рівня надійності Rдоп, який встановлюється
для кожного типу виробів.
Для початкового періоду впровадження стратегії ТО виробів з контролем рівня
надійності встановлення допустимого рівня Rдоп здійснюється на засаді досвіду експлуатації
виробів або їх аналогів за попередні 2...3 роки експлуатації. При цьому враховується
інформація про надійність виробів, яку мають підприємства-розробники за результатами
проведення стендових, ресурсних та заводських випробувань.
Для відстеження фактичних рівнів надійності виробів і своєчасного виявлення зрушень
значень показників рекомендується застосовувати три види контролю: щомісячний контроль,
щоквартальний контроль і річний облік даних.
Фактичний рівень надійності виробів Rф визначається відповідно до вибраних
показників надійності. При використанні таких показників як параметр потоку відмов z і
кількість відмов, що припадає на 1000 годин наробітку К1000 використовують такий спосіб
контролю.
Вихідна інформація: кількість відмов виробів, що спостерігається за і-й період
експлуатації – nф𝑖 ; наробіток сукупності однотипних виробів, які спостерігаються – t Σ𝑖 .
Рівень надійності сукупності однотипних виробів контролюється шляхом порівняння
спостерігаємої кількості відмов nф𝑖 з верхньою межою регулювання надійності (ВМР), яка
характеризує припустимий рівень надійності [2, 7].
Кількість відмов n, що спостерігається, має випадковий характер і підпорядкована
відомому закону Пуассона з імовірністю 𝑃n рівно n відмов за час t Σ𝑘 з параметром n̂з𝑘 :
𝑃n =

̂ з𝑘 )n
(n
n!

∙ 𝑒 −n̂з𝑘 ,

(1)

де n̂з𝑘 – оцінка кількості відмов однотипних виробів, що очікуються у k - му періоді,
визначається за формулою:
n̂з𝑘 = 𝑧̂з𝑘 ∙ t Σ𝑘 .

(2)

Оцінка заданого рівня параметра потоку відмов у k – му контрольному періоді може бути
визначена як середнє значення фактичного параметра потоку відмов за попередні k–1 періодів
експлуатації:
𝑧̂з𝑘 =

∑𝑘−1
𝑖=1 𝑧̂ ф
𝑘−1

𝑖

.

(3)

За відсутністю апріорних даних про вид закону розподілу наробітку на відмову Fξ(t),
оцінка фактичного параметру потоку відмов визначається за формулою
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𝑧̂ф𝑖 =

n ф𝑖
tΣ𝑖

.

(4)

Тоді імовірність того, що загальна кількість відмов пристроїв за час t Σ не перевищить
верхню межу регулювання (ВМР, припустимий рівень) при наявності лише випадкових
причин, визначатиметься наступним чином:
𝑃зад = ∑BMP
n=0

(𝑧̂з𝑘 ∙ tΣ𝑘 )n
n!

∙ 𝑒 −(𝑧̂з𝑘 ∙ tΣ𝑘 ) ,

(5)

де 𝑧̂з𝑘
– запланований параметр потоку відмов, який являє собою припустимий рівень
надійності Rдоп.
Задавши необхідний рівень Рзад, з використанням виразу (5) визначається верхня границя
регулювання, яка використовується при контролі рівня надійності.
У закордонній практиці для визначення верхньої границі регулювання приймається Рзад
= 0,975. Це означає, що випадковий викид за верхню границю не перевищує 2,5%, що
вважається малоймовірним. Тому у випадку перевищення спостерігаємим числом відмов
верхньої границі регулювання припускається наявність невипадкових причин. В цьому
випадку проводиться аналіз можливих причин (зняття блоків, розбирання зі всебічним
дослідженням технічного стану з виявленням слабких місць у конструкції). Для їх усунення
розробляють і здійснюють конкретні заходи.
Крім цього, визначається тенденція зміни показника надійності, який обчислено для
контрольного періоду заданої тривалості. Результати контролю рівня надійності
оформляються у вигляді щомісячного звіту. У звіті однієї з компаній США, наприклад, для
кожного типу виробів міститься така інформація [6, 10, 16]:
 число відмов за звітний місяць;
 верхня границя припустимого числа відмов за місяць;
 параметр потоку відмов за звітний місяць;
 параметр потоку відмов за такий же місяць минулого року;
 параметр потоку відмов за рік, що закінчується на початку звітного місяця;
 параметр потоку відмов за рік, що закінчується наприкінці звітного місяця;
 верхній і нижній довірчі інтервали для параметра потоку відмов за рік, що закінчується
наприкінці звітного місяця;
 дані регресивного аналізу значень параметру потоку відмов за останні 6 місяців.
У даному випадку контроль за рівнем надійності здійснюється порівнянням величин nф
та nВMР. Виконання нерівності nф  nВMР є сигналом для продовження експлуатації виробів з
використанням стратегії ТО з контролем рівня надійності. При nф  nВMР (перевищення
верхньої границі) виріб заноситься до списків з низьким рівнем надійності і стосовно нього
розробляються заходи з підвищення надійності.
Наступним етапом перевіряється економічна доцільність впровадження заходів з
підвищення надійності. При заперечному висновку розглядаються недоліки об’єкту
(конструктивні, технологічні). Якщо в результаті проведення заходів надійність не
підвищується, то виріб заноситься у перелік тих, що найчастіше відмовляють. Для цього типу
виробів тимчасово призначається інша стратегія технічного обслуговування (за наробітком) і
визначається новий режим технічного обслуговування.
Постановка наукового завдання дослідження
Науковим завданням дослідження є удосконалення методичного забезпечення
управління технічним станом агрегатів засобів водного транспорту за рівнем надійності в
процесі експлуатації при нестабільних умовах спостережень.
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Завданнями дослідження є проведення аналізу особливостей технічної експлуатації
агрегатів засобів водного транспорту у сучасних умовах; проведення аналіз стану та
перспектив розвитку методичного забезпечення забезпечення технічної експлуатації агрегатів
засобів водного транспорту; розроблення статистичної імітаційної моделі управління
технічним станом як процесу технічної експлуатації агрегатів засобів водного транспорту;
удосконалення методичного забезпечення управління технічним станом агрегатів засобів
водного транспорту за рівнем надійності в процесі експлуатації при нестабільних умовах
спостережень, а саме удосконалення процедури статистичного оцінювання та прогнозування
параметра потоку відмов агрегатів засобів водного транспорту з урахуванням впливу
інтенсивності експлуатації та удосконалення процедури статистичного контролю рівня
надійності агрегатів засобів водного транспорту при нестабільних умовах спостережень;
розроблення пропозицій щодо забезпечення нормативного рівня надійності агрегатів засобів
водного транспорту при переході на експлуатацію за технічним станом.
Висновки та перспективи подальших досліджень
1. У статті проведено аналіз особливостей функціонування системи технічного
обслуговування і ремонту суден, як системи управління технічним станом.
2. Проаналізовано особливості управління надійністю виробів, можливі шляхи нормування
надійності для здійснення її контролю у процесі експлуатації. Проведено аналіз закордонного
досвіду застосування стратегії технічної експлуатації за станом з контролем рівня надійності.
3. Проведено аналіз особливостей науково-методичного забезпечення експлуатації суден у
сучасних умовах. У межах широкої наукової і практичної проблеми удосконалення системи
технічної експлуатації виділено актуальне завдання, вирішення якого передбачає проведення
наукового дослідження.
4. За результатами проведеного аналізу у відповідності до мети дослідження сформульовано
наукове завдання, сутність якого полягає в удосконаленні методичного забезпечення
управління технічним станом агрегатів засобів водного транспорту за рівнем надійності при
нестабільних умовах спостережень. Зазначене методичне забезпечення об’єднує удосконалену
процедуру статистичного оцінювання та прогнозування параметра потоку відмов агрегатів
засобів водного транспорту з урахуванням впливу інтенсивності експлуатації та удосконалену
процедуру статистичного контролю рівня надійності агрегатів при нестабільних умовах
спостережень.
ЛІТЕРАТУРА
1.

2.

3.

4.

Мясников Ю.Н. Надежность и техническая диагностика судовых энергомеханических
систем / Мясников Ю.Н. – СПб: Издательство Федерального государственного
унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт имени
академика А.Н. Крылова", 2008. – 183 c.
Іванович В.В., Ільїн О.Ю., Кучерук С.М. Прогнозування безвідмовності обладнання
засобів водного транспорту методами статистичного аналізу часових рядів / В.В.
Іванович, О.Ю. Ільїн, С.М. Кучерук // Водний транспорт. – К.: КДАВТ, 2013. – Вип. 2
(17). – С. 218–223.
Іванович В.В. Методика повышения эффективности эксплуатации морских судов при
трансокеанских грузовых перевозках/ В.В. Іванович // Сучасні інформаційні технології
у сфері безпеки та оборони. – К.:Національний університет оборони України, 2013. –
1(16).–С.32–34.
Іванович В.В. Оцінка і прогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи
автоматичного управління судовими енергетичними установками / В.В Іванович, В.І.
Богом’я // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.
Г.Є. Пухова. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2013. – Вип. 65.– С. 111–116.

109

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

Барлоу Р. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Р. Барлоу,
Ф. Прошан ; пер. с англ. И. А. Ушакова. – М.: Наука, 1985. – 328 с.
Barlow R.E. Engineering reliability / Richard. E. Barlow – ASA – SIAM, Philadelphia, USA,
1998. – 196 p.
Smith A. M. RCM: gateway to world class maintenance / Anthony M. Smith., Glenn R.
Hincheliffe – Elsevier Inc., Burlington, USA, 2004. – 340 p.
Guidelines for the Naval Aviation Reliability Centered Maintenance Process: NAVAIR 0025-403. - US Department of Defense Publications. Philadelphia, Pennsylvania, 2005. – 195 p.
Диллон Б. Инженерные методы обеспечения надежности систем / Б. Диллон, Ч. Сингх;
пер. с англ. Е.Г. Коваленко. - М.: Мир, 1984. - 318 с.
Гнеденко Б.В. Математические методы в теории надежности / Гнеденко Б.В., Беляев
Ю.К., Соловьев А.Д. – М.: Наука, 1965. – 524 с. – (Серия: Физико-математическая
библиотека инженера).
Блинов Э.К. Техническое обслуживание и ремонт судов по состоянию / Э Блинов, Г.
Розенберг. – СПб.: Судостроение, 1992. – 189 с.
Анализ надёжности технических систем по цензурированным выборкам / [Скрипник
В.М., Назин А.Е., Приходько Ю.Г., Благовещенский Ю.Н.]. – М.: Радио и связь, 1988. –
184 с.
Вальд А. Последовательный анализ / Абрахам Вальд. – М.: Государственное
издательство физико-математической литературы, 1960. – 330 с.
Шор Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надёжности / Яков
Борисович Шор. – Издательство "Советское Радио", 1962. – 552 с.
Стрельников В.П. Новая технология исследования надежности машин и аппаратуры /
В.П. Стрельников // Математичні системи і машини. – 2007. – № 3, 4. – С. 227-238.
Трофименко І.В. Визначення перспективних напрямків розвитку навігаційного
забезпечення судноводіння з використанням радіолокаційних систем / І.В. Трофименко
//Новітні технології. –2017.– Вип. 2(4).– C. 29–42.
Карабутов П.Н. Повышение эффективности принятия решений в системе оперативного
управления флотом судоходной компании на основе функционального моделирования
и адаптивной идентификации: дисс. канд. техн. наук: 05.22.19 / Карабутов Павел
Николаевич. − М.: ФБОУ ВПО "Московская государственная академия водного
транспорта", 2011. − 182 с.
Надійність техніки. Моделі відмов: ДСТУ 3433:96. – [Чинний від 1997-12-05]. – К.:
Держстандарт України, 1996.– 46 с.
Данік О.В. Моделі та методи аналізу і синтезу системи навігації та управління рухом
суден / О.В. Данік // Новітні технології. – 2017. – № 1 (3). – С. 104 – 108.
Трофименко І.В. Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів / І.В.
Трофименко, О.В. Данік, Ю.Є. Шапран //Системи озброєння і військова техніка. – 2017.
– №. 3(51).– С.78–83.

Bogomy V.І., Trofimenko A.O.
IMPROVING THE USE SYSTEM WATER TRANSPORT VEHICLES IN MODERN
CONDITIONS
The problem of improving the system of technical operation of water transport objects has become
extremely high in the last two decades. The article analyzes the features of operation and repair
system operation as a system of control of the technical condition. The peculiarities of reliability
management of the equipment are analyzed, possible ways of standardization of reliability for its
control in the process of exploitation. The analysis of foreign experience of application of the strategy
of technical exploitation of objects as well as control of the level of reliability is carried out. The
analysis of features of methodical maintenance of high level of exploitation of water transport
facilities in modern conditions is carried out.
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Based on the results of the analysis, there was a discrepancy in practice between the fact that on
the one hand for the fleet of Ukraine the exploitation of the technical condition outside the established
service life is promising; and that on the other hand - the available information on technical condition
and reliability, methods of its processing and analysis do not provide acceptance of sufficiently
substantiated decisions on organization of operation in a technical condition.
Also, the discrepancy in the theory was found between the fact that, on the one hand, the existing
scientific and methodical apparatus for statistical assessment and control of reliability indicators is
more in line with the conditions of development and production of equipment, on the other hand exploitation of Ukrainian fleet vessels is characterized by the influence of various specific factors
(variable intensity of operation for periods, randomness of the total value of the same type of
products, etc.).
Within the limits of the wide scientific and practical problem of ensuring safe and efficient
operation of ships in technical condition, an actual scientific task has been identified regarding the
improvement of the methodical provision of the technical condition of the facilities of water transport
facilities according to the level of reliability under unstable conditions of observation.
Key words: system of technical exploitation, means of water transport, reliability, scientific and
methodical maintenance of exploitation, characteristics of operation.
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Богомья В.И., Трофименко А.О.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СРЕДСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Проблема совершенствования системы технической эксплуатации объектов водного
транспорта приобрела чрезвычайно высокой актуальности на протяжении последних двух
десятилетий. В статье проведен анализ особенностей функционирования системы
эксплуатации и ремонта, как системы управления техническим состоянием.
Проанализированы особенности управления надежностью техники, возможные пути
нормирования надежности для осуществления ее контроля в процессе эксплуатации.
Проведен анализ зарубежного опыта применения стратегии технической эксплуатации
объектов по состоянию с контролем уровня надежности.
На основе результатов проведенного анализа выявлено несоответствие в практике между
тем, что с одной стороны для флота Украины эксплуатация по техническому состоянию за
пределами установленных сроков службы является перспективной; и тем, что с другой
стороны – имеется информация о техническом состоянии и надежность, методы ее
обработки и анализа не обеспечивают принятия достаточно обоснованных решений по
организации эксплуатации по техническому состоянию.
Также выявлено несоответствие в теории между тем, что с одной стороны
существующий научно–методический аппарат статистического оценивания и контроля
показателей надежности в большей степени соответствует условиям разработки и
производства техники, с другой стороны - эксплуатация судов флота Украины
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характеризуются влиянием различных специфических факторов (переменная интенсивность
эксплуатации, случайность величины суммарной наработки однотипных изделий и т.д.).
В рамках широкой научной и практической проблемы обеспечения безопасной и
эффективной эксплуатации судов за техническим состоянием выделена актуальная научная
задача по совершенствованию методического обеспечения управления техническим
состоянием агрегатов средств водного транспорта по уровню надежности при
нестабильных условиях наблюдений.
Ключевые слова: система технической эксплуатации, средства водного транспорта,
надежность,
научно-методическое
обеспечение
эксплуатации,
характеристики
эксплуатации.
Рецензент: д.т.н., професор Пашков Д.П.,
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

УДК 528.
Иванова Л.И.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ФОТОГРАММЕТРИИ
В статье рассматриваются основные направления развития современной инженерной
фотограмметрии. Приводяться сведения о техническом оснащении сьемочных работ, о
методах получения измерительной информации по результатам съемок. Наряду с
существующими технологиями рассматривается современное направление сьемочных
работ – лазерное сканирование.
Ключевые слова: инженерные виды съемок, фотограмметрические съемки, лазерное
сканирование, фотографические камеры, цифровые камеры, 3D-камеры.
Введение и историческая справка. Фотограмметрия, как метод бесконтактных
измерений объектов, нашла широкое применение при создании топографических карт и
планов, а также при решении различных инженерных задач, связанных с выполнением
измерительных работ.
Более чем 170-летний период развития фотограмметрии расширил возможности этого
метода в различных сферах деятельности человека. По мере развития науки и техники в целом
развивались и совершенствовались фотограмметрические методы.
Инженерная фотограмметрия возникла вслед за появлением фотографии (1839 г.) хотя
простейшие способы получения перспективных изображений известны за 350 лет до н.э., а
теория перспективы разрабатывалась в эпоху Возрождения.
Изначально использовалась наземная фотографическая съемка для решения задач
архитектуры, при изысканиях железных дорог, при попытках составления топографических
планов. Но несовершенство технических средств получения и использования фотоснимков
ограничивало их применение.
С появлением летательных аппаратов активизировалась работа по совершенствованию
съемочных камер, разрабатывались и совершенствовались обрабатывающие
приборы,
уделялось
внимание
теоретическим основам фотограмметрии как наземной, так и
воздушной. Профессор Урмаев Н.А., в 1937г. доказал, что формулы наземной фотограмметрии
есть частный случай общих уравнений воздушной фотограмметрии. Методы инженерной
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фотограмметрии использовались при горных работах,
в маркшейдерии, геологии,
промышленном
и гражданском строительстве, в архитектуре, при изысканиях и
проектировании трасс линейных сооружений, в сельском хозяйстве и др. отраслях. При
решении этих задач использовались наземные и воздушные съемки.
Инженерные задачи решаемые методами фотограмметрии. Стремительное
развитие электронно-вычислительной техники в последние годы позволило применять
для обработки фотоснимков
цифровые технологии, что влечет за собой разработку и
использование цифровых съемочных камер, разработку теории и методики обработки
цифровых снимков.
В настоящее время области применения методов фотограмметрии при решении
инженерных задач постоянно расширяются. Это связано с появлением новых и
совершенствованием существующих фотографических и нефотографических видов съемок,
расширением возможностей космических съемок с высоким и сверхвысоким разрешением,
разработкой нового и совершенствованием существующего программного обеспечения для
обработки различных видов съемки.
Развитие методов инженерной фотограмметрии базируется на достижениях
фотограмметрической науки в целом, а также на использовании других отраслей знаний, таких
как: теория цифровой обработки изображений, компьютерное зрение, теория сигналов и
распознавание образов и др.
Основными направлениями инженерной фотограмметрии в настоящее время являются:
‒ строительство и архитектура;
‒ изыскания и проектирование линейных сооружений;
‒ гидрографические изыскания;
‒ решение горно-метрических задач;
‒ геология;
‒ сельское и лесное хозяйство;
‒ промышленные объекты;
‒ экологические вопросы и многие другие.
Для решения инженерных задач методами фотограмметрии применяют различные
съемочные камеры.
При космической съемке используют снимки с высоким и сверхвысоким разрешением
(50-60 см) со спутников ДЗЗ, оснащенных оптико-электронной
аппаратурой. К ним относятся World-View-1 (США), QuickBird (США), Eros-B (Израиль)
разрешающая способность этих снимков в панхроматическом режиме до 1м, используются и
другие, с меньшим разрешением.
По материалам космических съемок производится поиск и прогнозирование
полезных ископаемых, инвентаризация и мониторинг земли, изучение и решение задач
лесного хозяйства, транспорта, коммуникации, связи и т.д.
Съемочные камеры используемые в инженерной фотограмметрии. При аэросъемке
для решения задач картографирования, инженерных изысканий, кадастра, землеустройства
наряду с фотографическими камерами используют цифровые съемочные камеры. Их
подразделяют на
‒ неметрические Hasselblad Н2, Canon Е02 и др.;
‒ цифровые камеры среднего формата - DSS (Applanix, Канада), AIC Integral, Rolley
(Fototechnic, Германия) и др.;
‒ аэрокамеры большого формата - DMC (Z/I Imaging Corp, США), Ultracamd, Ultracamx
(Vexcel Imaging, Австрия) и др.;
‒ сканерные аэросъемочные системы - ADS-40 (Leica Geosystems, Швейцария), 3DAS-1
(совместная разработка Wehrli Associates, США и Geosystem, Украина) и др.
Съемка может производится одновременно несколькими камерами с различными
объективами.
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Для наземной съемки используют метрические и неметрические цифровые камеры.
Метрические камеры изготавливают различные фирмы. Наиболее распространенными
камерами есть такие: USA EOS, DCS1, D2000, Kodak DCS 420, 460, 520, Kodak DC 210, Nikon,
Minolta и др. Используются также камеры среднеформатные: RCD 100 (Leica Geosystems,
Швейцария), семейство камер RMK (Integraph, США), которые предназначены для съемки
небольших площадных объектов или вытянутых вдоль определенных направлений. Эти
камеры обладают сравнительно высокой разрешающей способностью, но и высокой
стоимостью.
Наряду с метрическими цифровыми камерами широко используют цифровые
фотоаппараты различных классов. Для них должна быть выполнена полная калибровка, т.е.
определены элементы внутреннего ориентирования и дисторсия объектива.
Для инженерных целей используются также видеокамеры, такие как DCK-VX9000E с
углом зрения 60°, Sony-235, Panasonic М-9000, S-VHS MOVIE с разрешением 400 точек на
дюйм.
При фотографировании с воздуха возможно выполнение видеосъемки на камеру Canon
5D Mark! с разрешением Full HD 1920x1080. Известен опыт применения подводных камер для
составления планов подводного дна, обследования подводных трубопроводов, кабелей,
подводных сооружений. Для этих целей использовались камеры фирмы «Никоно» с форматом
35мм, фокусное расстояние 35мм и 70мм. Для съемки шельфа морского дна использовались
камеры Фоторама фирмы «Ребикофф».
Для изучения микрорельефа поверхностей используют растровые электронные
микроскопы РЭМ [9].
Этот далеко не полный обзор съемочной аппаратуры для решения инженерных задач
свидетельствует о том, что за последние 10-15 лет произошли существенные изменения в
технологиях съемок, сборе и обработке данных пространственного размещения объектов,
получения их качественных и количественных характеристик.
Современные методы обработки материалов съемок. Для обеспечения заданной
точности производства работ производится расчет параметров съемки по известным
формулам. Виды съемок могут быть разнообразны в зависимости от снимаемых объектов:
нормальный, с вертикальным базисом, с наклоном оптических осей и др.
При съемке объект должен быть полностью отображен на снимке и обеспечено
дешифрирование отдельных элементов.
Программная реализация фотограмметрической обработки материалов съемок есть
решение прямой и обратной фотограмметрической засечек.
При решении прямой фотограмметрической засечки по измеренным координатам точек
на снимках и известным элементам внутреннего и внешнего ориентирования снимков
определяют координаты точек объектов, создают цифровые модели местности и рельефа.
Для решения обратной фотограмметрической засечки необходимы координаты какихлибо точек местности и измеренные координаты точек на снимках. В результате решения
обратной фотограмметрической засечки возможно определить пространственные координаты
точек местности и элементы ориентирования.
По цифровым снимкам методами фотограмметрии возможно получать ортофотоснимки
и ортофотопланы. При этом реализуется обратная фотограмметрическая засечка.
Совместное использование геодезических и фотограмметрических измерений имеет
цель достичь максимальной точности при минимальных затратах средств и труда. Области
совместного использования этих методов в строительстве - это наблюдения за
горизонтальными и вертикальными смещениями точек на различных уровнях сооружений,
для обеспечения геометрической точности технологических процессов, наблюдения за
деформациями естественных и искусственных объектов, за динамическими процессами
природной среды и др.
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Разработаны универсальные методы пространственной фототриангуляции по
метрическим и неметрическим снимкам, разработана единая система моделей геодезической
и фотограмметрической измерительной информации.
За последнее десятилетие возникли новые направления выполнения измерительных
работ дистанционным методом – это трехмерное сканирование. Появилась возможность
получать изображения моделей объектов, сооружений, застроенных территорий с
максимальной полнотой и детальностью. Наземное лазерное сканирование стало одним из
направлений
для
получения
геометрических
характеристик
крупногабаритных
промышленных объектов, горных выработок, телекоммуникационных объектов. Трехмерное
лазерное сканирование также возможно использовать для определения площадей, объемов,
деформаций сооружений, а также для съемок и документирования культурного наследия, для
охраны и реставрации памятников.
Основным измерительным прибором для трехмерного сканирования есть лазерный
дальномер, фиксирующий время прохождения луча до объекта и обратно с точностью
измеренных расстояний между точками 10-15мм. В некоторых ЗD сканах для развертки луча
в вертикальной и горизонтальной плоскостях используют вращающиеся призмы. Многие 3D
сканеры оснащены цифровыми фотоаппаратами.
Результатом работы 3D сканера есть «облако точек» с трехмерными координатами.
Положение точек определяется в сферической системе координат, а затем в геодезической.
Для этого одновременно со сканированием необходимо определять координаты каждой
станции. Для сшивки сканов надо иметь четыре точки. Высокая скорость сканера позволяет
получать наиболее полную информацию о геометрии объекта в единый физический момент
времени.
На основании сканов производится визуализация объектов в форме отдельных
фотографий, компьютерных анимаций, черно-белых или цветных ортофотопланов.
Для представления форм сооружений исторических памятников создаются
ортофотопланы. Каждую точку при этом получают в ортогональной проекции на плоскость.
Для каждой точки могут быть сохранены все три геодезические координаты, что позволяет
получать трехмерный ортофотоплан.
В зависимости от лазерных устройств все сканеры 3D делят на авиационные,
автомобильные и наземные. Авиационные лазерные сканеры снимают местность с
воздушного судна с высоты 500-1500м. Автомобильные лазерные сканеры осуществляют сбор
данных в динамическом режиме с использованием инерционной и спутниковой систем
навигации. Наземные сканеры различаются технологией сканирования и некоторыми другими
показателями.
В научных исследованиях (Павленко A.B. Новосибирск, 2006) установлена взаимосвязь
между фотограмметрическими стереомоделями и 3D моделями, полученными компьютерной
графикой.
Ведутся работы по совмещению трехмерного лазерного сканирования и цифровой
фотограмметрии. Предлагается съемку выполнять цифровой камерой, которая тщательно
калибруется. Полученные снимки трансформируют по строгим фотограмметрическим
формулам, производят пересчет координат точек скана из геодезических координат в систему
координат снимка и получают цвет для каждой точки. В результате данных лазерного
сканирования и цифровой съемки получают реальную цветную дискретную модель [7].
Развитию трехмерного моделирования в настоящее время уделяется значительное
внимание. 3D сканеры изготавливают фирмы геодезического приборостроения такие как Acter
Group, Z Corporation, Leica, Mensi, Faro и др.
Для обработки сканерной съемки используется большое количество программных
продуктов.Одним из наилучших программных комплексов считается продукт Leica Cyclone,
который имеет все необходимые инструменты для выполнения полного цикла работ в
инженерной геодезии и инженерной фотограмметрии с использованием Leica Geosystems.
Материалы авиационной лазерной съемки возможно отрабатывать на цифровых
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фотограмметрических станциях используя программные продукты Delta, Photomod, Erdos и
др.
Разрабатываются и совершенствуются отдельные модули к програмнім комплексам или
создается специальное программное обеспечение для решения конкретных задач.
Разрабатываются нормативные базы по производству работ на основе трехмерного лазерного
сканирования, стандартизованные технологии по оценке точности измерений.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что инженерная фотограмметрия
переживает бурный процесс перестройки на новые технологии получения и обработки
информации. Расширяются сферы применения методов фотограмметрии, широко
используется космическая съемка для решения глобальных и региональных вопросов.
Выводы
Краткий анализ некоторых направлений развития инженерной фотограмметрии
позволяет сделать следующий выводы:
1. Решение измерительных инженерных задач будет выполняться в большей мере
дистанционными методами.
2. Для задач, связанными с измерениями на земной поверхности, и впредь будут
использоваться космические, аэро- и наземные съемки.
3. Для съемки местности будут в основном использоваться цифровые съемочные камеры
разных форматов и с различным разрешением, лазерное сканирование с соответствующим
навигационным оборудованием.
4. Для измерительных целей объектов на земной поверхности будут использоваться
съемочные камеры наземного назначения и лазерные технологии, которые постоянно
совершенствуются.
5. Дистанционные методы получения количественной информации об объектах будут
постоянно расширять области использования.
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Ivanova L. I.
MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENGINEERING PHOTOGRAMMETRY
The main directions of development of modern engineering photogrammetry are considered in
the article. Information on the technical equipment of film work, on methods for obtaining
measurement information from survey results is given. Along with the existing technologies, the
modern direction of shooting is being considered - laser scanning.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНОЇ ФОТОГРАММЕТРІЇ
У статті розглядаються основні напрямки розвитку сучасної інженерної
фотограмметрії. Наводяться відомості про технічне оснащення знімальних робіт, про
методи отримання вимірювальної інформації за результатами схемок. Поряд з існуючими
технологіями розглядається сучасний напрямок знімальних робіт – лазерне сканування.
Ключові слова: інженерні види зйомок, фотограмметричні зйомки, лазерне сканування,
фотографічні камери, цифрові камери, 3D-камери.
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УДК 528+349.417
Боровий В. О., Зарицький О. В.
ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ЗОНІНГУ
Враховуючи результати дослідження, актуальність, обґрунтованість підходів до
створення, необхідність уніфікації та практичну складову автори вперше дійшли згоди щодо
можливості ототожнення галузі землевпорядної та містобудівної діяльності з динамічною
геоінформаційною системою (ДГІС) Зонінг.
Автори аналізують збіги та зв’язки між інформаційними системами (ІС)досліджуваної
галузі на шляху до формування комплексної системи Зонінг. В дослідженні ІС представляють
собою існуючі кадастри, статистичні звітності, комплексні види документації, архіви
інформації. Показано, що деякі ІС можуть формуватися як агрегати даних, що
представляють достатньо сильну розгалуженість на простіші відомості. Такі ІС мають
характерні особливості та значну кількість звернень до них від інших ІС.
Декомпозиційний метод на основі агрегування розглядається як модель планування
адміністративно-територіальної одиниці або як модель ДГІС. Така модель задається
набором певних множин. Показано, що в структурі ДГІС ІС взаємодіють з іншими ІС.
Ключові слова: інформаційна система, динамічна геоінформаційна система,
документація, кадастр, декомпозиційний метод.
Вступ. Для дослідження землевпорядного та містобудівного законодавства відносно
складу відомостей в діючих документаціях, інформаційних системах та кадастрах, необхідно
уніфікувати роботи зі створення видів геопросторових об’єктів та даних і оптимізувати склад
планувальної землевпорядної та містобудівної документації.
Під відомостями розуміємо всі складові операційних та геопросторових даних,
показники, семантику тощо.
Відомості з визначеним рівнем та місцем в ІС є даними та семантикою даних — first level
data, second level data, third level data, fought level data = IS.
Звертаючись до досвіду побудови Зонінгу для міста Нью-Йорк [ZoLa] [1], в одній
публічній інформаційній системі можуть взаємодіяти адресні реєстри, реєстри технічних
відомостей про об’єкти нерухомого майна, містобудівний кадастр та національна
інфраструктура геопросторових даних. Отже ДГІС Зонінг може виступати симбіозом
землевпорядної та містобудівної галузей господарської діяльності і бути ефективним
рішенням уніфікації складу діючих документацій галузі до мінімальної (і достатньої) їх
кількості.
Ці принципи можна використати для моніторингу регіональних ресурсів на будь-якому
адміністративно-територіальному рівні України, тобто значно розширити розуміння
зонування та/або Зонінгу, як це сьогодні трактується в Україні, з метою уніфікації
містобудівних та землевпорядних документацій.
Актуальність. Сформулюємо практичні проблеми для суб'єктів сфери земельної та
містобудівної діяльності:
‒ складність отримання вірних даних про координати пунктів Державної геодезичної
мережі;
‒ складність використання значних архівних матеріалів при переході до простору системи
координат УСК-2000;
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‒ матеріали топографо-геодезичних карт та планів застарілі на 15-30 років, а з переходом
на європейські стандарти ведення банку географічної інформації необхідні однозначні
інструкції до наповнення Картографо-геодезичного фонду України;
‒ зміни в адміністративно-територіальному устрої країни;
‒ помилки та спори під час розроблення, затвердження та використання планувальної
землевпорядної чи містобудівної документації місцевого рівня;
‒ дублювання відомостей про геопросторові об’єкти та дані у планувальній
землевпорядній документації по населених пунктах та містобудівній документації;
‒ повільні темпи оновлення містобудівної документації;
‒ відсутність містобудівного кадастру у якому були б розміщені всі містобудівні
документації в електронному вигляді;
‒ відсутність у відкритому доступі містобудівної документації на 75 % території [2];
‒ відсутність у відкритому доступі окремих відомостей Державного земельного кадастру;
‒ відсутність єдиних вимог до електронних документів про окремі геопросторові об’єкти;
‒ відсутність окремих державних електронних інформаційних ресурсів для просторового
планування в Україні.
Предметна область дослідження. ДГІС Зонінг – це землевпорядна та містобудівна
галузь господарської діяльності, зокрема, документація містобудування та землеустрою, яка
передбачає схеми, плани і проекти. Містобудівна документація охоплює:
Генеральна схема планування території України – документація, що визначає
пріоритети та концептуальні рішення планування і використання території країни,
вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку населених пунктів,
розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, формування
національної екологічної мережі.
Схема планування території Автономної Республіки Крим чи області – планувальна
документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України
та визначає принципові рішення розвитку, планування, забудови, використання територій
Автономної Республіки Крим чи області відповідно.
Схеми планування окремих територій України – планувальна документація окремих
територій, що відрізняється від інших певними природними чи набутими властивостями, по
яких доцільно розробляти окремі заходи просторового планування. До таких територій
віднесені території кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських
територій Карпат, територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та інших територій з підвищеним техногенним навантаженням
чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій.
Схеми планування території району – планувальна документація, яка розробляється у
розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові рішення
розвитку, планування, забудови, використання територій району.
Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає
принципові рішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території
населеного пункту.
План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та
обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон
населених пунктів.
Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну
організацію та розвиток території у крупному масштабі, що дозволяє планувати розміщення
окремих будівель та споруд.
Документація землеустрою передбачає:
Схему землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони
земель адміністративно-територіальної одиниці, які розробляються з метою визначення
перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій
у галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель,
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перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств,
розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного
призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення тощо.
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративнотериторіальних одиниць (утворень) розробляється та затверджується для закріплення на
планово-картографічних матеріалах крупного масштабу та на місцевості меж
адміністративно-територіальних одиниць з метою визначення території поширення
повноважень органів місцевої влади та самоврядування і недопущення спорів між ними.
Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природнозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного,
історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та
водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів.
Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь, розробляється з метою організації сільськогосподарського виробництва
і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для
ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та
охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних
ландшафтів.
Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб
розробляється в межах кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та
за межами населеного пункту з метою формування земельних ділянок, на яких передбачається
будівництво чи реконструкція об’єктів нерухомого майна.
Проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складається
з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та
інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального
використання та охорони, захисту від руйнівних процесів.
План земельно-господарського устрою території населеного пункту розробляється з
метою здійснення організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних
заходів щодо використання земель відповідно до цільового призначення, розподілу земель за
формами власності та користування, зокрема оренди, забезпечення режиму використання
земель у межах охоронних зон, зон особливого режиму та захисту від руйнування.
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель розробляється з
метою виявлення та обліку сформованих земельних ділянок на території окремої
адміністративно-територіальної одиниці.
Проект формування територій та встановлення меж сільських (селищних) рад
народних депутатів – вид землевпорядної документації, за допомогою яких був визначений
склад угідь за межами населених пунктів, а також визначені межі таких територіальних
утворень як сільські (селищні) ради.
Проект внутрішньогосподарського устрою колгоспів та радгоспів – землевпорядна
документація, яка застосовувалась для впорядкування земель колгоспів та радгоспів за часів
Радянського союзу. Метою розроблення цього проекту було виявлення резервів для
збільшення кількості продуктивних сільськогосподарських угідь, визначення меж
землекористувачів, наукове обґрунтування організації території, впровадження економічнообґрунтованих сівозмін, розроблення комплексу заходів щодо охорони земель від ерозії та
підвищення продуктивності земель.
Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)
розробляється з метою формування земельних ділянок сільськогосподарських угідь, що
підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв).
Перелік цих документацій з асоціативним порівнянням [2] наведений у таблиці 1.
Необхідність оптимізації складу вищенаведених документацій очевидна й також
обґрунтовує цілі нашого дослідження.
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Структура ДГІС Зонінг. Нагадаємо, що згідно [3] дано, зокрема, таке визначення
понять:
База геопросторових даних (БГД) — іменована сукупність геопросторових даних, що
відображає стан геопросторових об’єктів та їх відношень у визначеній предметній області, яка
не є геоінформаційною системою;
Інформаційна система (ІС) — кадастр, геоінформаційна система чи база
геопросторових даних;
Уніфікація інформаційних систем — формування єдиного методологічного підходу до
створення, функціонування геоінформаційних систем, зберігання геопросторових даних,
визначення ступеня їх точності, забезпечення можливості автоматизованого обміну даними
між геоінформаційними системами в режимі реального часу, усунення розбіжностей та
забезпечення достовірності геоінформаційних систем.
Таблиця 1
Перелік та співставлення землевпорядної та містобудівної документацій
№
Вид містобудівної
Вид землевпорядної документації
з/п
документації
Схема
землеустрою
і
техніко-економічні
Генеральна схема території
1 обґрунтування використання та охорони земель
України
адміністративно-територіальних одиниць
Проект землеустрою щодо організації і встановлення
меж територій природно-заповідного фонду та
іншого
природоохоронного
призначення,
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, Схема планування території
2
лісогосподарського призначення, земель водного АРК, області
фонду та водоохоронних зон, обмежень у
використанні земель та їх режимоутворюючих
об’єктів
Проект землеустрою, що забезпечує екологоСхема планування окремих
3 економічне
обґрунтування
сівозміни
та
територій
впорядкування угідь
Проект землеустрою щодо впорядкування території Схема планування території
4
для містобудівних потреб
району
Проект землеустрою щодо впорядкування території Генеральний план
5
населених пунктів
населеного пункту
План земельно-господарського устрою території
6
План зонування території
населеного пункту
Технічна документація із землеустрою щодо
7
Детальний план території
інвентаризації земель
Отже термін «уніфікація» цілком доречний в нашому дослідженні!
Провівши ітерацію аналізу законодавства (уніфікація масиву ІС), визначено
(сформовано) 20 ІС у складі ДГІС Зонінг та виконано облік їх відомостей та класифікаторів
(Табл. 2):
1. ІС Адміністративно-територіальний устрій України (ІС АТУУ)
2. ІС Генеральні плани та схеми планування територій (ІС ГПСП)
3. ІС Державне еколого-геологічне картування території України (ІС ДЕГКУ)
4. ІС Державний водний кадастр (ІС ДВК)
5. ІС Державний земельний кадастр (ІС ДЗК)
6. ІС Державний кадастр водних біоресурсів (ІС ДКВБ)
7. ІС Державний кадастр природних лікувальних ресурсів (ІС ДКПЛР)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ІС Державний кадастр природних територій курортів (ІС ДКПТК)
ІС Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин (ІС ДКРКК)
ІС Державний кадастр рослинного світу (ІС ДКРС)
ІС Державний кадастр тваринного світу (ІС ДКТС)
ІС Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (ІС
ДКПЗФ)
ІС Державний лісовий кадастр (ІС ДЛК)
ІС Державний реєстр нерухомих пам’яток України (ІС ДРНП)
ІС Земельно-кадастрова інвентаризація (ІС ЗКІ)
ІС Містобудівний кадастр (ІС МК)
ІС Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (ІС
НКАВПГ)
ІС Оцінка земель (ІС ОЗ)
ІС Топографо-геодезичні і картографічні матеріали (ІС ТГКМ)
ІС Транспорту, енергетики та зв’язку (ІС ТЕЗ)
Таблиця 2
Характеристика кадастрів та інформаційних систем,
які включено в структуру ДГІС
Загальна кількість виявлених
№ з/п Назва ІС Відомостей Класифікаторів Зв’язків з іншими
(I)
(C)
ІС (J)
1
АТУУ
41
3
9
2
ГПСП
617
19
16
3
ДВК
204
15
18
7
ДЕГКУ
609
24
17
5
ДЗК
693
63
19
6
ДКВБ
30
7
12
7
ДКПЗФ
140
11
11
8
ДКПЛР
372
1
11
9
ДКПТК
80
2
12
10
ДКРКК
539
10
9
11
ДКРС
122
5
10
12
ДКТС
173
14
14
13
ДЛК
359
22
16
14
ДРНП
76
10
8
15
ЗКІ
68
15
15
16
МК
1794
58
19
17
НКАВПГ
407
9
10
18
ОЗ
153
38
12
19
ТГКМ
2100
3
19
20
ТЕЗ
353
22
11

Технологія розробки ДГІС галузі. В основі формування складу ІС в галузі
господарської діяльності лежить принцип від загального до локального (приватного,
конкретного). Відомості, якими оперують ІС, є простими та складними. Під час дослідження
було визначено три рівні відомостей, а четвертий рівень (вищий) – це перехід у нову ІС.
Відомість, яка також є класифікатором в ІС, автоматично вважається відомістю вищого рівня.
Між ІС відбувається перехід значних кортежів відомостей 1 рівня. Сумісні за тематикою
та приналежністю до об’єкта відомості це частини єдиного цілого представлення
геопросторової інформації. Блок таких відомостей може формувати відомість 2 рівня.
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Аналізуючи склад відомостей в законодавстві, нами виявлено, що дані 3 рівня з
характерним набором особливостей (семантики, характеристики) можуть вже в новій якості
переходити до 1 рівня, що залежить від набутих додаткових особливостей при переході від
однієї ІС до іншої.
Визначення рівнів відомостей дозволить легше описувати потоки інформації в UMLдіаграмі. Це дозволить мінімізувати кількість кодів, ключів та зв’язків між потоками
інформації.
Технологія розробки ДГІС галузі (рис. 1) передбачає:
1 наповнення геопросторовими даними методом декомпозиції:
‒ аналіз відомостей, що дозволяє реалізувати кваліфіковану структуризацію по рівнях всіх
даних окремої ІС та всієї галузі господарської діяльності,
‒ ранжування інформаційних систем [4],
‒ оптимізація складу планувальної землевпорядної та містобудівної документації;
2 геометрично-правові правила для геоінформаційної системи (ГІС);
3 автоматизація процесу;
4 особливості впровадження.
XML (GML)-шаблон розгортання
UML-діаграма

Відомості
(геопросторові відомості
та семантика для ГІС)
Класифікатори
+
Правила (Геометричноправові правила для ГІС)

ІС
(ГІС)

Галузь
господарської
діяльності
(ДГІС)

Рис. 1. Основні складові динамічної геоінформаційної системи
Згідно [2] найбільш актуальними окремими об’єктами по яких важливо збирати та
надавати інформацію в електронному вигляді є:
‒ пункти Державної геодезичної мережі;
‒ земельні ділянки;
‒ житлові будинки;
‒ будівлі громадського призначення;
‒ будівлі та споруди господарського призначення;
‒ автомобільні дороги, об’єкти дорожньої мережі;
‒ залізничні шляхи та об’єкти залізничного сполучення;
‒ лінії електропередачі та об’єкти енергетики;
‒ водні об’єкти, комунікації водопостачання та водовідведення, каналізація;
‒ лінії та об’єкти теплопостачання;
‒ лінії та об’єкти зв’язку;
‒ об’єкти газопостачання;
‒ лінії наземного та підземного громадського транспорту;
‒ об’єкти благоустрою та тимчасові споруди.
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Наведений вище список відомостей у загальному вигляді представляє собою дані 3 рівня.
Деякі відомості можуть представлятися узагальненими поняттями такими, як
«територія», «земельна ділянка», «зона», «межа» і т. д. Такі відомості повинні однозначно
описуватись в UML-діаграмі. А вже конкретизовані розгалужені від них дані такі, як
«територія в межах населеного пункту», «територія гаражів», «територія водних поверхонь»,
«територія дачного товариства», «територія заповідника» тощо, маркуються додатковими
особливостями, які характерні тематичному об’єкту чи ІС взагалі.
Для цілей генерування інформації в місцях їх пропущення правила слід використовувати
в розріз рангів ІС. Всі правила, що закріплені нормативно-правовими актами для кожної ІС,
мають бути селекціоновані в один геометрично-правовий блок. Саме ця особливість виділяє
ДГІС Зонінг серед інших прикладів організації моніторингу регіональних ресурсів (Рис. 2).

Декомпозиція

Загальна характеристика
галузі господарської діяльності
Аналіз взаємодії існуючих кадастрів та ІС в галузі
господарської діяльності
Характеристика кожної ІС
Аналіз складу кожної ІС
(виявлення масиву відомостей та класифікаторів)
Ранжування масиву ІС
Визначення унікальних відомостей та
оптимізація складу кожної ІС

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5
Крок 6

Крок 6
Реалізація
скелету
БД ДГІС

Крок 1

Формування комплексу взаємодіючих ІС
Визначення окремих інформаційних систем в галузі господарської
діяльності (ІС)
Визначення масиву комплексних відомостей
(4 рівень, тотожний з самодостатньою ІС)
Визначення складних або складених об’єктів з декількох відомостей
(3 рівень), формування класифікаторів
Визначення комплексу тематичних відомостей та споріднених з
класифікатором відомостей (2 рівень)
Визначення простих (всіх) відомостей (1 рівень)

Крок 0

Семантика відомостей (атомарна одиниця ІС)

Крок 5
Крок 4
Крок 3
Крок 2

Рис. 2. Приклад застосування ДГІС Зонінг для моніторингу регіональних ресурсів
галузей господарської діяльності
Декомпозиція – як модель планування ДГІС Зонінгу. ДГІС це множина профільних
ІС, які частково або повністю представляють предметну область (Рис. 3.).

ДГІС

ІС1

ІС2

ІСX

ІС…

Рис. 3. Представлення ДГІС через профільні ІС
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Кожна ІС може складатися з одного або декількох (множини) наборів даних
(геопросторових даних). У свою чергу набір даних являє собою сукупність відомостей
(основні відомості про об’єкт – object basics OB/Information – I) та класифікаторів (classifiers –
C).
Основу системної побудови ІС становить її структура, а одним із засобів структуризації
є процедура декомпозиції (аналіз). Декомпозиція – це процес поділу систем на зручні для
обробки елементи, які приймаються за неподільні об’єкти.
Декомпозиційний метод на основі агрегування може розглядатися як модель планування
адміністративно-територіальної одиниці або як модель ДГІС. Така модель може задаватися
наступним набором множин:
A = [1:a] – множина підсистем в ДГІС.
B = [1:b] – множина відомостей, якими оперує ДГІС.
I = [1:i] – множина відомостей, якими оперують підсистеми IS.
Ca – множина класифікаторів, якими оперує підсистема ISa.
I a C I – множина даних, якими оперує підсистема ISa.
Тобто модель ДГІС являє собою математичну модель відновлення даних на основі
декомпозиції і є модифікацією інфологічного моделювання. Основою математичної моделі є
бази геопросторових даних.
Нами оброблено потужний масив законодавчих документів. В результаті встановлено,
що ІС також взаємодіють з іншими ІС в структурі ДГІС (Рис. 4).

ДГІС

ІСX

ІС1
ІС2

ІС…

Рис. 4. Взаємодія ІС в структурі ДГІС
Одночасно, під час аналізу елементів (одиниць) досліджуваної ДГІС в законодавстві
України, визначено ряд негативних характеристик функціонування та взаємодії між ІС:
‒ дублювання даних;
‒ реверсивність потоку даних;
‒ надмірну зв’язність;
‒ заплутаність зв’язків між ІС.
Висновки. Враховуючи актуальність, обґрунтованість, необхідність уніфікації та
практичну складову, галузь землевпорядної та містобудівної діяльності можна ототожнювати
з ДГІС Зонінг.
ДГІС Зонінг може охоплювати весь процес інформаційної взаємодії між кадастрами та
інформаційними системами.
Необхідність оптимізації складу вищенаведених документацій очевидна, що збігається з
нашими дослідженнями. Дослідження полягають в створенні "мембрани" з запобіжниками та
генераторами, яка буде через себе пропускати масиви відомостей та впорядковано розкладати
дані на скелет кваліфікованої БГД Зонінгу.
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Borovyi V., Zarytskyi O.
ECHNOLOGY FOR BUILDING DYNAMIC GEOINFORMATION
SYSTEM OF ZONING
For the first time, the authors agreed on the possibility of identifying the field of land management
and planning activities with dynamic geographic information system (DGIS) Zoning, taking into
account the practical component, the results of an investigation, the relevance, the validity of
approaches to creation, the need for unification.
The authors analyze the coincidences and links between the investigated branch information
systems (IS) on the formation way of zoning integrated system. The paper deals with IS as existing
cadastres, statistical reports, comprehensive types of documentation, archives of information. It is
shown that some IS can be formed as aggregates data that representing strong branching on the
simpler information. Such IS have features and a significant number of appeals from other IS
A decomposition method based on aggregation is considered as a model of the administrativeterritorial unit planning or as a model of DGIS. Such a model is given by a set of certain sets. Such
a model is given by a set of certain sets. It is shown that in the DGIS structure IS are interact with
other IS.
Keywords: information system, dynamic geographic information system, documentation, cadastre,
decomposition method.
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Боровой В. А., Зарицкий А. В.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ЗОНИНГ
Учитывая результаты исследования, актуальность, обоснованность подходов к
созданию, необходимость унификации и практической компоненты авторы впервые пришли
к согласию о возможности отождествления области землеустроительной и
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градостроительной деятельности с динамической геоинформационной системой (ДГИС)
Зонинг.
Авторы анализируют совпадения и связи между информационными системами (ИС)
исследуемой отрасли на пути к формированию комплексной системы зонирования. В
исследование ИС представляют существующие кадастры, статистические отчетности,
комплексные виды документации, архивы информации. Показано, что некоторые ИС могут
формироваться как агрегаты данных, представляющих достаточно сильную
разветвленность на более простую информацию. Такие ИС имеют характерные особенности
и значительное число обращений к ним от других ИС.
Декомпозиционный метод на основе агрегации рассматривается как модель планирования
административно-территориальной единицы или как модель ДГИС. Такая модель задается
набором определенных множеств. Показано, что в структуре ДГИС ИС взаимодействуют с
другими ИС.
Ключевые слова: информационная система, динамическая геоинформационная система,
документация, кадастр, декомпозиционный метод.
Рецензент: д.т.н., проф. Зацерковний В.І., КНУ ім. Т. Шевченко
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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
обов҆язковим перекладом назви джерела на англійську мову.
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