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ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ
УДК 623.765
Боровий В. О., Костенко О. Б., Зарицький О. В.
РАНЖУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
У статті наведено теоретичні дослідження ранжування інформаційних систем на
підмножині нормативно-правових актів.
Висвітлено проблему дублювання відомостей та оптимізації зв'язків між сегментами
галузі господарської діяльності.
Головну увагу приділено ранжуванню інформаційними систем за допомогою критеріїв,
показників оцінки та коефіцієнтів значущості. Ранжування базується на попарному
порівнянні інформаційних систем і матричному представленні результатів. Детально
описано процес складання матриць асоціації, зв'язності та домінування для визначення
критеріїв оцінки інформаційної системи. Проаналізовано вплив коефіцієнта значущості
інформаційної системи на ранг даної системи.
Показано практичність запропонованих критеріїв оцінки інформаційної системи на
прикладі динамічної геоінформаційної системи Зонінг.
Ключові слова: інформаційна система, ранжування, коефіцієнт значущості, матриця
асоціації, матриця зв'язності, матриця домінування, Зонінг.
Вступ. В дослідженні інформаційні системи (ІС) представляють собою існуючі кадастри,
статистичні звітності, комплексні види документації, архіви інформації. Також 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.
Під час виявлення елементів (одиниць) галузі господарської діяльності, як це, наприклад,
зазначено в дослідженні галузі господарської діяльності динамічної геоінформаційної системи
(ДГІС) Зонінг [1], в законодавстві, зокрема України, може бути визначено ряд негативних
характеристик функціонування та взаємодії між ІС:

дублювання даних;

реверсивність потоку даних;

надмірну зв’язність;

заплутаність зв’язків між ІС.
Якщо провести ранжування наявних ІС, то можна визначити, в якій ІС ті чи інші
відомості формуються вперше. Завдяки оптимізації зв’язків з ІС вищого рангу, уникаючи
дублювання даних, "першо-відомості" будуть через ключі посилатися до інших ІС.
Метою статті є визначення можливості провести більш кваліфіковану та жорсткішу
декомпозицію галузі господарської діяльності, наприклад для завдань моніторингу
регіональних ресурсів.
Теоретичні засади. На практиці для ранжування частіше всього застосовується числове
подання упорядкованої послідовності строгого порядку у вигляді натуральних чисел. Для
цього використовується числова послідовність, коли найбільш переважній ІС приписується
найменше число і по зменшенні переваг до інших ІС приписуються послідовно зростаючі
числа. Числа в цьому випадку називаються рангами [2].
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Крім відносин строгого порядку між ІС, існує відношення еквівалентності. В результаті
упорядкування може утворитися нестрогий порядок. Для відносин нестрогого порядку
доведено існування числової системи з відносинами нерівності та рівності між числами, що
описують властивості ІС. Бідь-які дві цифрові системи для нестрогого порядку пов'язані між
собою монотонним перетворенням. Отже, ранжування за умови еквівалентних ІС представляє
собою вимірювання на порядковій шкалі.
При багатокритеріальній оцінці та ранжуванні формуються критерії, показники оцінки,
коефіцієнти значущості, що характеризують ІС [3].
Ранжування ІС в галузі господарської діяльності має включати такі етапи:
 визначення множини нормативно правових-актів (Z);
 визначення множини ІС (IS);
 визначення множини критеріїв (Cr), які характеризують кожну ІС;
 виявлення відносної важливості критеріїв експертом або групою експертів галузі
господарської діяльності;
 оцінювання приватних критеріїв;
 застосування єдиного правила для одно- або багатокритеріальної оцінки та
ранжування ІС.
ІС характеризується кількістю зв’зків (J) з іншими ІС, множиною відомостей (I),
множиною класифікаторів (Cl).
В основі ранжування лежить попарне порівнянні всіх ІС. Парне порівняння представляє
собою процедуру встановлення переваг ІС при порівнянні всіх можливих пар.
На відміну від ранжування, в якому здійснюється упорядкування всіх ІС, парне
порівняння ІС представляє собою більш просту задачу. При порівнянні пар ІС можливо або
відношення строгого порядку, або відношення еквівалентності. Звідси випливає, що парне
порівняння, так само як і ранжування, є елементом послідовності у порядковій шкалі.
В результаті порівняння пар ІС експерт заявляє, що перша ІС вища за другу, або навпаки,
або вони є еквівалентними.
Якщо порівняння пар ІС проводиться окремо за різними показниками або порівняння
здійснює група експертів, то за кожним показником або експертом складається своя таблиця
результатів парних порівнянь.
Таким чином утворюється пакет таблиць. Порівняння всіх можливих пар не дає повного
упорядкування ІС. Тому виникає задача ранжування ІС за результатом їх парного порівняння.
Рішення цієї задачі можливе за певних умов.
Результати ранжування завжди можна представити у вигляді матриць парних порівнянь.
Таке представлення є зручним для проведення обробки результатів групового ранжування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки відбір ІС здійснюється з
урахуванням декомпозиції операційних даних в частині законодавчої обґрунтованості
відомостей цих ІС-м [4], то і критерії ІС мають формуватися згідно положень нормативноправових актів.
Множина критеріїв Cr визначається за допомогою матриці асоціації, матриці зв'язку,
матриці домінування.
Матриця асоціації M A  a k ,l mn , де:
m – кількість проаналізованих законів, які описують відомості ІС;
n – кількість ІС в галузі господарської діяльності;
ak ,l – елемент матриці, в якому експерт вказує значення "1", якщо в законі є хоча б одна згадка
про ІС або її відомості, значення "0" – закон безпосередньо не стосується даної ІС;
k = 1, 2, …, m;
l = 1, 2, …, n.
Кожен l-рядок відповідає окремій ІС. Значення елементів l-рядка підсумовуються
m
k 1 ak ,l a1,l  a2,l  ...  am,l . Чим більшою кількістю законів обслуговується l-інформаційна

6

система, тим більше значення критерію асоціації. Критерієм асоціації для кожної ІС є
m
відношення суми обслуговуючих законів конкретної ІС ( k 1 ak ,l ) до суми всіх законів галузі
господарської діяльності (



m
k 1

Z k ). Коефіцієнт K lA (1) є математичним представленням

критерію асоціації





m

K

A
l

k 1
m

ak ,l

,

Z
k 1 k

(1)

Критерії оцінки ІС слугують порівнянням, яке можна представити через суму балів
(елементів l-рядка матриці) або через відношення суми елементів l-рядка з показником "1" до
суми всіх елементів l-рядка матриці (у кількісті m).
Відношення, на відміну від системи балів, є менш залежним від кількості прийнятих
законів або законів, що втратили чинність.
Матриця зв'язку M J   jk ,l nn , де:
n – кількість ІС в галузі господарської діяльності;
m
jk ,l – елемент матриці, в якому експерт вказує значення "1", якщо в законодавстві ( k 1 Z k )
зазначено зв'язок між ІС або їх відомостями, значення "0" – зв'язок не визначено;
k = l = 1, 2, …, n.
Кожен k-рядок відповідає окремій ІС. Значення елементів k-рядка підсумовуються
n
k 1 jk ,l  j1,l  j2,l  ...  jn,l . Чим більше зв'язків у окремої ІС, тим більше значення критерію
зв'язності. Критерієм зв'язності для кожної ІС є відношення суми встановлених зв'язків
n
n
конкретної ІС з іншими ( k 1 jk ,l ) до суми всіх ІС галузі господарської діяльності ( k 1 IS k ).
Коефіцієнт K kJ (2) є математичним представленням критерію зв'язності





n

K

J
k

k 1
n

jk ,l

IS k
k 1

,

(2)

Матриця домінування M D  d k ,l nn , де:
n – кількість ІС в галузі господарської діяльності;
d k ,l – елемент матриці, в якому експерт, визначивши, хоча б одну згадку у законодавстві (



m
k 1

Z k ) стосовно взаємодії відомостей між ІСА та ІСВ має представити як "1" на користь

домінуючої одної ІС та як "0" проти іншої;
k = l = 1, 2, …, n.
Операція домінування: якщо ІСА домінує над ІСВ, тоді ²Ñ A  ²Ñ B  1 , а ²Ñ B  ²Ñ A  0 .
Якщо факт домінування безпосередньо не встановлено експертом (прямо пов'язане з
критерієм зв'язності), то позначка "0" ставиться для двох ІС.
Кожен k-рядок відповідає окремій ІС. Значення елементів k-рядка підсумовуються
n
l 1 d k ,l d k ,1  d k ,2  ...  d k ,n . Чим більше ненульових елементів наведеної суми, тим більше
значення критерію домінування. Критерієм домінування для кожної ІС є відношення суми
n
встановлених попарних домінувань конкретної ІС над іншими ( l 1 d k ,l ) до суми всіх ІС галузі
господарської діяльності (



n
k 1

IS k ). Коефіцієнт K kD (формула 3) є математичним

представленням критерію домінування
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n

K

D
k

l 1
n

d k ,l

,

IS k
k 1

(3)

Під домінуванням ІСА слід розуміти, що ІСА використовує відомості, які вже
зберігаються в ІСВ. Експерт краще визначить критерій домінування, якщо ІСА та ІСB
згадуються в одному і тому ж законі Z k .
Кількість класифікаторів ІС та кількість відомостей, якими оперує ІС не формують
множину критеріїв для ранжування. Вони не будуть впливати на ранг ІС, так як їх кількісні
показники прямо залежать від позиції ІС в процесі функціонування галузі господарської
діяльності, через що вони є другорядними критеріями.
Тепер, провівши оцінку критеріїв ІС, визначимо правило багатокритеріальної оцінки та
ранжування ІС як добуток коефіцієнтів асоціації ( K lA ), зв'язності ( K kJ ) та домінування ( K kD ).
В результаті добутку цих коефіцієнтів знайдемо коефіцієнт значущості ІС ( K kR )
K kR  K lA  K kJ  K kD ,

(4)

Найбільший коефіцієнт значущості відповідає першому рангу, а найнижчий коефіцієнт –
останньому рангу за шкалою ранжування ІС.
ІС з найнижчим коефіцієнтом важливості слугують підґрунтям для функціонування
вищих ІС.
Важливо пам'ятати, що ранги ІС визначають тільки порядок розташування ІС за
показниками порівняння. Ранги як числа не дають можливості зробити висновок, на скільки
або в скільки разів переважає один об'єкт в порівнянні з іншим. Якщо, наприклад, ранг ІС
дорівнює три, то звідси не слід робити висновок, що ІС, що має ранг, рівний одиниці, в три
рази краще, ніж ІС, що має ранг, рівний три.
Аналіз (апробація) теоретичного блоку. На прикладі ДГІС Зонінг[5] проранжуємо ІС,
які стосуються земельно-кадастрової та містобудівної діяльності.
Множина законів Z (в статті сукупність законів не є повною) формується з ряду таких
нормативно-правових актів:
Z 1 – Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами;
Z 2 – Про охорону культурної спадщини;
Z 3 – Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини;
Z 4 – Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини;
Z 5 – Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України;
Z 6 – Про охорону археологічної спадщини;
Z 7 – Про охорону навколишнього природного середовища;
Z 8 – Про зону надзвичайної екологічної ситуації;
Z 9 – Про охорону атмосферного повітря;
Z10 – Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
Z11 – національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної
діяльності";
Z12 – Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів;
Z13 – Положення про Державну еколого-геологічну карту України масштабу 1:200000;
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Z14 – Порядок функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та
абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що
руйнують озоновий шар;
Z15 – Земельний кодекс України;
Z16 – Про землеустрій;
Z17 – Про Державний земельний кадастр;
Z18 – Порядок ведення Державного земельного кадастру;
Z19 – Класифікація видів цільового призначення земель;
Z 20 – Про оренду землі;
Z 21 – Про використання земель оборони;
Z 22 – Про оцінку земель;
Z 23 – Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
Z 24 – Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
(крім земель населених пунктів);
Z 25 – Методика нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
Z 26 – Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність;
Z 27 – Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;
Z 28 – Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів
1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:50000, 1:1000000;
Z 29 – Про регулювання містобудівної діяльності;
Z30 – Про Генеральну схему планування території України;
Z31 – Про основи містобудування;
Z32 – Про архітектурну діяльність;
Z33 – Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;
Z34 – Порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту;
Z35 – Порядок ведення реєстру містобудівних умов та обмежень;
Z36 – Про об'єкти підвищеної небезпеки;
Z37 – Про благоустрій населених пунктів;
Z38 – ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
Множина інформаційних систем IS представлена такими ІС (в статті представлений
скорочений склад ІС):
IS1 – Адміністративно-територіальний устрій України (ІС АТУУ); IS2 – Генеральні плани та
схеми планування територій районів (ІС ГПСП); IS3 – Державне еколого-геологічне
картування території України (ІС ДЕГКУ); IS4 – Державний земельний кадастр (ІС ДЗК); IS5
– Державний кадастр водних біоресурсів (ІС ДКВБ); IS6 – Державний кадастр родовищ і
проявів корисних копалин (ІС ДКРКК); IS7 – Державний реєстр нерухомих пам’яток України
(ІС ДРПУ); IS8 – Земельно-кадастрова інвентаризація (ІС ЗКІ); IS9 – Містобудівний кадастр
(ІС МК); IS10 – Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
(ІС НКАВПГ); IS11 – Оцінка земель (ІС ОЗ); IS12 – Топографо-геодезичні і картографічні
матеріали (ІС ТГКМ).
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Наступним етапом складемо матрицю асоціації (рис. 1), матрицю зв'язку (рис. 2),
матрицю домінування (рис. 3).
Z\IS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Рис. 1. Результат заявленої експертом матриці асоціації ІС з законодавчою базою ДГІС
Зонінг: для зручності відображення зафарбованій чарунці відповідає значення "1", пуста
чарунка – "0".
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Рис. 2. Результат заявленої експертом матриці зв'язності ІС між собою в ДГІС Зонінг
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Рис. 3. Результат заявленої експертом матриці домінування однієї ІС над іншою в ДГІС
Зонінг
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Згідно складених матриць (рис. 1–3) визначаємо критерії оцінки ІС. Результати
обчислення цих критеріїв (1)–(3), відображені в таблиці 1.
Таблиця 1
Результуюча таблиця критеріїв оцінки ІС для ДГІС Зонінг
Код ІС



m
k 1



K lA

ak ,l

n

j

k 1 k ,l

K kJ



n

l 1

d k ,l

K kD

IS1

23

0,6053

11

0,9167

1

0,0833

IS2

30

0,7895

11

0,9167

8

0,6667

IS3

22

0,5789

9

0,7500

4

0,3333

IS4

38

1,0000

11

0,9167

10

0,8333

IS5

17

0,4474

7

0,5833

4

0,3333

IS6

18

0,4737

9

0,7500

3

0,2500

IS7

24

0,6316

9

0,7500

5

0,4167

IS8

27

0,7105

11

0,9167

2

0,1667

IS9

37

0,9737

11

0,9167

11

1,0000

IS10

18

0,4737

10

0,8333

6

0,5000

IS11

20

0,5263

10

0,8333

7

0,5833

IS12

25

0,6579

11

0,9167

0

0,0000

За формулою 4 визначаємо коефіцієнт значущості для кожної досліджуваної ІС (табл. 2).
Далі привласнюємо послідовно зростаючі ранги для ІС, починаючи з найбільшого і
закінчуючи найменшим коефіцієнтом значущості (табл. 3).
Таблиця 2
Коефіцієнти значущості ІС для ДГІС Зонінг
Код
ІС
IS9

ІС МК

Коефіцієнт
значущості
0,8925

IS4

ІС ДЗК

0,7639

IS2

ІС ГПСП

0,4825

IS11

ІС ОЗ

0,2558

IS7

0,1974

IS5

ІС ДРПУ
ІС
НКАВПГ
ІС
ДЕГКУ
ІС ЗКІ
ІС
ДКРКК
ІС ДКВБ

IS1

ІС АТУУ

0,0462

IS12

ІС ТГКМ

0,0000

IS10
IS3
IS8
IS6

Назва ІС

12

0,1974
0,1447
0,1086
0,0888
0,0870

Таблиця 3
Результат ранжування ІС для ДГІС Зонінг
Ранги ІС в
ДГІС
Зонінг
Ранг 1

Код ІС

Назва ІС
(абревіатура)

IS9

ІС МК

Ранг 2

IS4

ІС ДЗК

Ранг 3

IS2

ІС ГПСП

Ранг 4

Ранг 6

IS11
IS7,
IS10
IS3

ІС ОЗ
ІС ДРПУ, ІС
НКАВПГ
ІС ДЕГКУ

Ранг 7

IS8

ІС ЗКІ

Ранг 8

IS6

ІС ДКРКК

Ранг 9

IS5

ІС ДКВБ

Ранг 10

IS1

ІС АТУУ

Ранг 11

IS12

ІС ТГКМ

Ранг 5

З практики даної земельно-кадастрової та містобудівної діяльності така послідовність
рангів ІС є логічною. Під час експертного оцінювання між IS7 та IS10 не було виявлено
очевидних зв’язків, зокрема серед відомостей. Цікавим є той факт, що саме IS7 та IS10 в
результаті ранжування виявилися еквівалентними ІС.
Висновки: В результаті дослідження представлено систему ранжування ІС на
підмножині нормативно-правових актів та запропоновано такі критерії оцінки ІС: критерій
асоціації, критерій зв'язку, критерій домінування.
Практичність критеріїв доведена прикладом ранжування складових такої галузі
господарської діяльності, як ДГІС Зонінг, яка описана 38 нормативно-правовими актами та 12
інформаційними системи, що аналізувались.
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Боровой В.А., Костенко А.Б., Зарицкий А.В.
РАНЖИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТРАСЛЕЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье подаются теоретические исследования ранжирования информационных систем
на подмножествах нормативно-правовых актов.
Освещена проблема дублирования сведений и оптимизации связей между сегментами
отрасли хозяйственной деятельности.
Главное внимание уделяется ранжированию информационных систем с помощью
критериев, показателей оценки и коэффициентов значимости. Ранжирование базируется на
попарном сравнении информационных систем и матричном представлении результатов.
Подробно описан процесс составления матриц ассоциации, связности и доминирование для
определения критериев оценки информационной системы. Проанализировано влияние
коэффициента значимости информационной системы на ранг данной системы.
Показано практическую суть предложенных критериев оценки информационной системы
на примере динамической геоинформационной системы Зонинга.
Ключевые слова: информационная система, ранжирование, коэффициент значимости,
матрица ассоциации, матрица связности, матрица доминирования, Зонинг.
Borovyi V.O., Kostenko O.B., Zarytskyi O.V.
RANGING OF INFORMATION SYSTEMS OF ECONOMIC ACTIVITY SECTORS
Theoretical studies of the ranking of information systems on subsets of normative legal acts are
submitted.
The issue concerning information duplication and optimizing connections between segments of
economic activity sectors is highlighted.
Much attention is given to ranking of information systems by criteria, indicators of evaluation and
significance coefficients. The ranking is based on a pairwise comparison of information systems and
a matrix representation of results. The process of association, junction and domination matrix
compiling for determining the information system criteria of evaluation is described in detail in this
article. The influence of significance coefficient of the information system on the rank of this system
is analyzed.
The practical essence of the proposed criteria for evaluating the information system is shown on
the example of the dynamic geoinformation system of Zoning.
Keywords: information system, ranking, significance coefficient, association matrix, junction
matrix, domination matrix, Zoning.
Рецензент: д.т.н., проф. Зацерковний В.І., КНУ ім. Т.Шевченка
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Боровий В.О., Зарицький О.В., Кінь Д.О.
ТЕХНОЛОГІЯ КООРДИНАТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ТРАНСФОРМУВАННЯ
ПРИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБОТАХ
У статті досліджується проблема точності для отримання координат при переході
від систем СК-42 та СК-63 у систему координат WGS-84 та навпаки. Розглядається
проблема відмінності параметрів Гельмерта у різних програмних продуктах, а також
наводяться результати перетворень координат, застосовуючи дані параметри.
Аналізується запропонована технологія координатного перетворення та трансформування.
Результати дослідів враховуватимуться, розглядаючи питання переходу між УСК-2000 та
СК-42, СК-63.
Ключові слова: система координат, точність, трансформування, параметри
Гельмерта, датуми, проекція Гаусса-Крюгера.
Постановка проблеми. З радянських часів в Україні залишилася велика кількість
архівних картографічних матеріалів на територію нашої країни. У державних установах ці
картматеріали зберігаються та поширено використовуються у сфері земельних відносин, що
пояснює значний обсяг землевпорядних даних у системах координат 1942 (СК-42) та 1963
роках (СК-63). Саме ці системи координат, СК-42 та похідна від неї СК-63, були
фундаментальними для створення місцевих систем координат на території тодішньої УРСР.
Наприклад, ще до впровадження УСК-2000, розграфлення та номенклатура
топографічних і кадастрових планів була орієнтована на місцеві системи координат (місцева
I, місцева II, похідні від СК-42). В місті Харкові і досі діє місцева I, похідна від СК-42.
З початком введення Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000,
землевпорядні роботи продовжують виконуватись в системі координат СК-63 [1], порушуючи
принципи впровадження системи координат УСК-2000, затвердженні Постановами Кабінету
Міністрів України [4, 5], та порушуючи Порядок [3], який визначає механізм використання
УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою. Це пов’язано з унеможливленням
використання строгого математичного перетворення між радянськими низькоточними та
теперішніми високоточними системами координат.
Між системами координат для зручного та правильного їх використання при
землевпорядних, геодезичних та інших робіт у сфері земельних відносин повинна бути
інтеграція, яка представлена математичним ключем переходу з однієї в іншу систему. Якщо
така умова виконується, то цю систему координат можна назвати повноцінною та
інтегрованою, що дозволяє не замислюватись над процесом перетворень та трансформацій
координат. А найголовніше – досягти високої точності площі, периметру та інших
властивостей геометричних елементів земельних ділянок.
Аналіз попередніх досліджень. Вирішення проблеми взаємозв’язку УСК-2000 з іншими
системами є результатами досліджень багатьох вітчизняних авторів: Ю. О. Карпінського, О.
В. Кучера, І. С. Куриляка, М. М. Тарапатова, Г. П. Герасимова, А. В. Задемленюка, О. Ф.
Дяченко, С. І. Федорюк, Я. О. Косиці, Я. М. Костецької, М. С. Звягіної, Д. М. Мельника, В. Р.
Черлінки, С. Г. Савчук і т. д.
У роботах М. М. Тарапатова та Г. П. Герасимова названа важлива причина виникнення
труднощів із перетворенням та трансформуванням координат з низькоточних у високоточні
системи координат: засекреченість ключів та параметрів переходу між ними [2, 7].
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У роботах В. Р. Черлінки, С. Г. Савчука йдеться про необхідність зробити
трансформаційне поле загальновідомим для точної прив’язки топографічної основи через те,
що підібрати дослідним шляхом параметри переходу між СК-42, СК-63, МСК-Х (де Х —
номер регіону) до УСК-2000 неможливо. Пояснюється таке рішення, наприклад, масштабною
трансформацією координат, яка виникає при переході на ненульову висоту поверхні відносно
місцевих СК і на площину проекції Гаусса-Крюгера тощо [8, 6].
Актуальність. Несвідоме відношення до впровадження нової системи координат та
малоефективний або відсутній контроль виконавчих органів влади пояснює актуальність
виниклої проблеми щодо єдності та цілісності даних в сфері земельних відносин.
Мета статті: проаналізувати можливості інтеграції системи координат УСК-2000 з
існуючими системами координат при здійсненні геодезичних робіт із землеустрою,
використовуючи спеціалізовані програмні засоби; з’ясувати, наявність строгих зав’язків між
системами координат різних еліпсоїдів.
Виклад основного матеріалу дослідження. У землевпорядній практиці
використовують 2 шляхи для отримання координат в УСК-2000:
- І спосіб – перетворення даних з архівних, що зберігаються у системах СК-42 та СК-63;
- ІІ спосіб – отримання координат з використанням даних глобальних навігаційних
супутникових систем, які працюють у системі координат WGS-84.
Раніше було визначено[1], що ключі переходу або мають емпірично строгий зв'язок, або
отримані внаслідок застосування трансформаційного поля, що пояснює, різницю між
перетворенням та трансформуванням між системами координат (рис. 1). Для досліджень
цікавим буде розгляд саме трансформування координат: аналіз певних математичних методів,
аналіз рівномірності та конфігурації опорних точок та ін.

Рис.1. Технологія координатного перетворення та трансформування між основними
системами координат та їх похідними, що застосовуються в Україні
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У І способі не існує строгих ключів переходу від систем координат СК-42 та СК-63 у
систему УСК 2000 та навпаки. Трансформування координат виконується із застосуванням
локальних ключів, отриманих при використанні трансформаційного поля з опорними точками,
що мають відомі координатами у обох координатних системах. Найчастіше при цьому
будують мережу за рівнянням Делоне. Точність перетворення координат при застосуванні
локальних ключів залежить від параметрів трансформування, таких як: математична модель,
місцезнаходження та конфігурація опорних точок, точність вихідних координат.
У ІІ способі при застосуванні параметрів Гельмерта існує строгий зв’язок із системами
ITRS/ITRF2000 та WGS-84. Параметри Гельмерта активно використовуються в світовій
практиці [9, 10]. На жаль, досліджуючи питання перетворення та трансформування координат
для визначення чіткого зв’язку між системами координат, виникають розбіжності,
застосовуючи різні джерела інформації з вказаними параметрами Гельмерта [11], які наведені
у таблиці 1.
Відповідно до рис. 1 авторами було розглянуто два шляхи перетворення просторових
геодезичних та прямокутних координат: складний та простий (рис. 2 а, б). Простий варіант
означає використання параметрів відповідних еліпсоїдів, а складний, окрім цього, ще сім
параметрів Гельмерта. Перетворення координат контролювалось як у середині кожного з
варіантів, так і між собою.
а)

б)

Рис. 2. Шляхи перетворення координат у системах WGS-84 та СК-42: а) – складний;
б) – простий
Вихідними даними для проведення експерименту були координати базової станції
мережі «NGC-NET» в системі координат СК-42 та WGS-84, які наведено у таблиці 2. Так як в
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дослідженні використовуються просторові прямокутні координати, то у таблиці 3 значення
різниць взяті до 8-ого знаку з метою збереження точності вихідних координат. У цій таблиці
зображено різниці координат отриманих двома шляхами, що демонструє досить велику
відмінність у системі координат СК-42 у порівнянні з WGS-84. Наприклад, за даними Mapinfo
1001 виникають значні відхилення. Різниці координат у WGS-84 майже однакові. Більш
оптимальні Delta Digital 5.0 та ERDAS IMAGINE.
Таблиця 1
Вихідні дані для експерименту
Просторові геодезичні
B
L
50 02`11,86452" N
36 14`43,71188" E
50 02`11,59100" N
36 14`37,96630" E
Просторові прямокутні
X
Y
****600,135
****030,494
****624,883
****906,859

СК42
WGS84

СК42
WGS84

№

H
204,914
218,505
Z
****649,664
****568,948

Таблиця 2
Параметри Гельмерта для переходу від СК-42 в WGS-84
Параметри Гельмерта
Джерело
ΔX

ΔY

ΔZ

ωx

ωy

ωz

m

даних

1

23,92 -141,27 -80,90

0

0,35

0,82

-0,00000012

ГОСТ 517942001

2

23,92 -141,27 -80,90

0

-0,35

-0,82

-0,00000012

Mapinfo 1013

3

27,00 -135,00 -84,50

0

0

-0,0000026

0,0000002263

4

24,00 -123,00 -94,00

-0,00000096

0,000001212

0,00000063

0,0000011

5

25,00 -141,00 -78,50

0

-0,35

-0,736

0

Trible NL 2.90

6

24,00 -123,00 -94,00

-0,02

0,25

0,13

0,0000011

Mapinfo 1001

7

25,00 -141,00 -78,50

0

0

0

0

Delta Digital 5.0

ERDAS
IMAGINE
ERDAS
IMAGINE

Таблиця 3

№

B, с

Різниця між простим та складним переходом
просторових геодезичних координат від СК-42 в WGS-84
WGS-84
СК-42
Джерело
даних
L, с
H, м
B, с
L, с
H, м

1

0,000059640

0,000352330

-0,005

-3,69086127

0,54503985

0,501

2

0,000052680

0,000308750

-0,004

-3,07125635

-0,52167844

-0,884

3

0,000058110

0,000306200

-0,004

-3,53077312

0,0113744

-0,195

4

0,000045570

0,000273170

-0,004

-3,92737166

0,01032745

-0,205

5

0,000056880

0,000303110

-0,004

-2,99100452

-0,46700587

-0,373

6

-0,023578050

0,000281290

-0,004

-4,05319485

0,11400843

-2,489

7

0,000059500

0,000323600

-0,004

-3,28103385

0,01171747

-0,193
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ГОСТ 517942001
Mapinfo 1013
ERDAS
IMAGINE
ERDAS
IMAGINE
Trible NL 2.90
Mapinfo 1001
Delta Digital
2017

Висновок. Диференціація значень параметрів Гельмерта в різних програмних засобах
ускладнює автоматизацію обробки та аналізу даних для трансформаційного поля.
Потребує уваги відсутність методичного забезпечення щодо критеріїв відбору опорних
точок для побудови даного поля, наприклад, вибір оптимальної рівномірності точок на заданій
ділянці та їх конфігурації, що підвищить точність виконаних геодезичних та землевпорядних
робіт.
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1.

Боровой В.А., Зарицкий А.В., Конь Д.А.
ТЕХНОЛОГИЯ КООРДИНАТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И
ТРАНСФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТАХ
В статье исследуется проблема точности для получения координат при переходе от
систем СК-42 и СК-63 в систему координат WGS-84 и наоборот. Рассматривается проблема
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отличия параметров Гельмерта в разных программных продуктах, а также приведены
результаты преобразования координат, применив данные параметры. Анализируется
предложенная технология координатного преобразования и трансформирования.
Результаты исследований будут учитываться, рассматривая вопрос перехода между УСК2000 и СК-42, СК-63.
Ключевые слова: система координат, точность, трансформирование, параметры
Гельмерта, датумы, проекция Гаусса-Крюгера.
Borovyi V.O., Zarytskyi O.V., Kin D.O.
TECHNOLOGY OF COORDINATE TRANSFORMATION AND TRANSFORMATION IN
GEODESIC AND LAND-BUILDING WORKS
In this article, the accuracy problem for obtaining coordinates is investigated in the
transformation from the systems CS-42 and CS-63 to the coordinate system WGS-84 and vice versa.
The proposed technology of coordinate transformation is analyzed. The problem of the differences
Helmert parameters into different software products is considered, and also the results of coordinate
transformation are presented, using these parameters. The results of investigations will be taken into
account when considering the problem of coordinate transformation
UCS-2000 and CS-42, CS63.
Key words: coordinate system, accuracy, transformation, Helmert parameters, datums, GaussKruger projection.
Рецензент: д.т.н., проф. Бурачек В.Г., ПВНЗ УНТ
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ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
УДК 623.463.5.001.57(06)
Шапран Ю.Є.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
У статті наведено аналіз методів оцінки ефективності контролю технічного стану
радіотехнічних систем морського транспорту, визначені їх недоліки та переваги.
Обґрунтовано, що найбільш перспективним є комбінований метод оцінки ефективності.
Визначено місце контролю радіотехнічних систем у системі забезпечення потрібного
технічного стану морського транспорту. Запропоновані основні вимоги до методів
оцінювання ефективності контролю технічного стану радіотехнічних систем морського
транспорту. Розроблена задача оцінки потенційної ефективності застосування системи
контролю технічного стану радіотехнічних систем морського транспорту, яка дозволяє
отримати кількісні оцінки узагальненого комплексного показника ефективності контролю.
Обґрунтовано введення обмежень і допущень для спрощення розв’язання цієї задачі.
Ключові слова: ефективність, контроль, технічний стан, радіотехнічні системи,
морський транспорт.
Актуальність проблеми. До морського транспорту відноситься будь-яке судно, здатне
пересуватися водною поверхнею (морів, океанів і прилеглих акваторій), а також просто
перебувати на плаву та виконувати при цьому певні функції, пов'язані з перевезенням,
зберіганням, обробкою різних вантажів; перевезенням та обслуговуванням пасажирів [1, 2].
Морським транспортом перевозиться більша частина вантажів у всьому світі. Це
обумовлено перевагами такого транспорту: відносно низька собівартість перевезень; велика
вантажопідйомність, що дозволяє перевозити значні партії вантажу; практично відсутні
обмеження на пропускну здатність.
Доставка вантажів морським транспортом характеризується своєю універсальністю,
надійністю та невисокою ціною. Такий спосіб перевезення вибирається для зниження
собівартості транспортування вантажу, особливо ефективний при перевезенні великих обсягів
[3].
Основним недоліком морського транспорту є потрібність у наявності обладнаних портів.
Основною проблемою морського транспорту України є значний моральний і фізичний
знос транспортних засобів і портового обладнання. Середній термін експлуатації суден
України перевищує 15 років, і з огляду на їхній технічний стан переважна більшість західних
портів забороняє таким суднам вхід на внутрішній рейд.
У відповідності до законодавства України потрібно забезпечувати технічний нагляд та
судноплавний нагляд за морськими суднами незалежно від форм власності судна і його
власника [2].
Основним елементом морського транспорту, який відповідає за безпеку мореплавства,
охорону людського життя та навколишнього природного середовища, є радіотехнічні засоби
(РТЗ), до яких відносять: суднові засоби зв'язку, електро-радіонавігаційні прилади,
радіотехнічні прибори пошукової техніки та мореплавних інструментів [4].
Таким чином, для забезпечення безаварійної експлуатації РТЗ морського транспорту
необхідна відповідна система контролю їх технічного стану, яка задовольняє визначеним
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показникам ефективності. Отже, розробка та удосконалення методів оцінки ефективності
контролю технічного стану РТЗ морського транспорту є актуальною науковою задачею.
Аналіз літератури. Методи оцінки ефективності будь-яких технологічних процесів
завжди конкретні, так як для застосування кількісних методів досліджень завжди необхідний
математична модель. Загальних методів побудови моделей, а, отже, і методів оцінки
ефективності не існує та в кожному конкретному випадку модель створюється виходячи з
цільової спрямованості завдань дослідження, з урахуванням необхідної точності рішень
(одержаних результатів) та достовірності використаних вихідних даних [5 – 8]. На основі
опису методології оцінки ефективності та етапів процесу оцінки ефективності пропонується
класифікація методів оцінки ефективності за такими класифікаційними ознаками: по способу
постановки завдання [5]; за формою показника ефективності [7]; за методом оцінювання
ефективності (методом обчислення значень показника ефективності) [8].
За методом оцінювання ефективності, тобто обчислення значень показника
ефективності, методи оцінки ефективності поділяються на: теоретичні; дослідні; об'єднані.
Теоретичні методи оцінювання ефективності передбачають створення математичного опису
системи дослідження та процесу її функціонування. На основі цього опису оцінювання
ефективності може бути проведено аналітичними методами або методом статистичних
випробувань. Конкретна реалізація аналітичних методів істотно залежить від обраної
математичної моделі досліджуваної операції. Подання залежності показників ефективності від
факторів, що впливають в аналітичному вигляді для складних систем, пов'язане з суттєвими
труднощами. Тому для складних систем застосування тільки аналітичних методів при
оцінюванні ефективності їх функціонування виявляється можливим лише при істотних
припущеннях моделі.
Метод статистичних випробувань полягає у безпосередньому моделюванні технічних
систем при дії на них випадкових збурюючих факторів та обробці отриманих результатів
методами математичної статистики. Цей метод є спільним без будь-яких серйозних обмежень.
Застосування того чи іншого методу оцінювання ефективності залежить від етапів проведених
досліджень (етапів життєвого циклу: розробка, виробництво, випробування та експлуатація) і
тієї інформації про технічну систему якою володіє дослідник. Як правило, ні теоретичні, ні
дослідні методи не дозволяють провести всебічні дослідження ефективності функціонування
складних систем. Тому, у даний час все більшою мірою використовуються комбіновані методи
оцінювання ефективності, спільно використовують аналітичні методи, метод статистичних
випробувань моделей і натурні випробування реальних систем. Головна мета, яка досягається
з допомогою комбінованих методів, полягає у використанні всієї інформації про імовірнісні
характеристики системи, для більш точного оцінювання ефективності та отримання оцінок
значень показників ефективності з необхідною точністю, але при можливо меншому числі
експериментів з системою та її моделлю.
Метою статті є розробка пропозицій щодо удосконалення методів оцінки ефективності
системи контролю технічного стану радіотехнічних засобів морського транспорту.
Основна частина
З точки зору теорії операцій контроль технічного стану РТЗ морського транспорту можна
розглядати як операцію, яка проводиться у рамках системи забезпечення їх потрібного
технічного стану (рис. 1) з метою підтримання постійної готовності до застосування (при
цьому ймовірність використання справних засобів повинна бути максимальною чи не менше
заданого рівня).
Метою функціонування системи забезпечення потрібного технічного стану РТЗ
морського транспорту полягає у підтриманні у готовності (справності) складових блоків і
елементів РТЗ для безаварійної та безвідмовної експлуатації морського транспорту.
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Система забезпечення технічного стану
РТЗ морського транспорту

Система управління
технічним станом РТЗ
Система
контролю РТЗ

Об’єкт
контролю
Парк засобів
контролю

Система обслуговування
засобів контролю

Система управління
обслуговуванням
засобів контролю

Апаратура
обслуговування
засобів контролю

Сили та апаратура
обслуговування
засобів контролю

Пересувні та
стаціонарні
підрозділи контролю

Персонал
підрозділів
контролю

Зовнішні (природо-кліматичні)
впливи

Рис. 1. Система забезпечення потрібного технічного стану РТЗ морського транспорту
Розробити систему контролю технічного стану РТЗ морського транспорту – значить
задати множину вхідних до неї об'єктів, виділити розглянуте коло властивостей цих об'єктів і
встановити характер відносин між ними.
При цьому слід враховувати, що морський транспорт експлуатується у досить агресивній
середі для радіоелектронних елементів – складових РТС (вода + сіль + постійний підвищений
рівень вологості).
Основними компонентами системи контролю технічного стану РТЗ морського
транспорту є:
– об'єкт контролю;
– засоби контролю;
– сили та апаратура обслуговування засобів контролю.
Об'єктом контролю є РТЗ морського транспорту.
До засобів контролю слід віднести вимірювальну та контрольно-діагностичну апаратуру,
яка застосовується (планується до застосування) при контролі технічного стану РТЗ морського
транспорту.
До сил і апаратури обслуговування засобів контролю відносять технічні засоби
(ресурси), які виділяються для нормального функціонування системи управління технічним
станом РТЗ морського транспорту. До них відносять персонал як пересувних, так і
стаціонарних лабораторій вимірювальної техніки [8].
Управління технічним станом РТЗ морського транспорту здійснюється відповідним
органом (від керівництва судна до Міністерства транспорту) на підставі організаційних
вказівок вищих ланок управління, за допомогою нормативних і керівних документів [1, 2].
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До методів оцінювання ефективності контролю технічного стану РТС морського
транспорту пропонується віднести наступні вимоги:
– метод повинен забезпечувати отримання оцінок значень показників ефективності при
максимально можливому скороченні обсягу, тривалості та вартості випробувань системи;
– метод повинен дозволяти отримувати значення показників ефективності у всьому заданому
діапазоні умов і способів застосування системи, утому числі й при таких умовах і способах,
які не можуть бути реалізовані при натурних випробуваннях із-за істотних обмежень;
– оцінки значень показників ефективності повинні бути отримані з точністю та достовірністю
не гірше заданих (потрібних).
Отже, для задачі оцінки ефективності застосування тієї чи іншої системи контролю
технічного стану при експлуатації РТЗ морського транспорту метод оцінки ефективності
повинен бути формалізованим, оскільки результатом оцінки ефективності виступає числове
значення показника ефективності. Для конкретизації методу оцінки ефективності за формою
показника ефективності, який розробляється на остаточному етапі постановки задачі та
передує моделювання, необхідно класифікувати показники ефективності та виявити переваги
і недоліки різних форм. Переваги комбінованих методів вже розглянуто вище, а для задачі
оцінки ефективності застосування системи контролю технічного стану при експлуатації РТЗ
морського транспорту пропонується наступний розподіл завдань між складовими частинами
методу:
– дослідна (експериментальна) частина методу полягає у зборі вихідних даних шляхом
спостережень;
– подальша обробка даних може здійснюватися методом статистичних випробувань, що
дозволить суттєво зменшити обсяг спостережень, так і витрати ресурсів і часу;
– при введенні потрібних і достатньо обґрунтованих обмежень і припущень при розробці
математичної моделі, а також використання вихідних даних отриманих дослідними методами,
ефективність операції може бути оцінена аналітичними методами, які дають більшу наочність,
і мають ясний фізичний зміст.
Так як управлінська діяльність контролем технічного стану РТЗ морського транспорту
та умови проведення строго регламентовані нормативною документацією та керівними
документами, ефективність операції характеризується ефективністю застосування активних
засобів. Говорячи про ефективність технічної системи, яка використовується як активний засіб
операції, мають на увазі потенційну ефективність. Потенційна ефективність операції, що
характеризується корисним обміном, визначається як ефективність при ідеальному способі
використання активних засобів, тобто вибору найкращої стратегії [7] і залежить від якості
активних засобів.
Процес дослідження ефективності застосування системи контролю технічного стану при
експлуатації РТЗ морського транспорту пропонується представити у вигляді трьох етапів:
– постановка задачі;
– отримання результатів шляхом моделювання або (чи) натурного експерименту;
– аналіз отриманих результатів і обґрунтування висновку.
Перші два етапи, постановка задачі та отримання результатів, є оцінкою ефективності
операції. Другий етап, отримання результатів, прийнято називати завданням оцінювання
ефективності, яка включає в себе наступні основні процедури:
– побудова математичної моделі операції та її машинна реалізація;
– оцінка якості моделі та планування експериментів на ній;
– обчислення значень показників ефективності для всіх стратегій із використанням моделі.
На третьому, завершальному, етапі процесу дослідження ефективності операції
здійснюється аналіз результатів, отриманих у процесі оцінки ефективності операції, тобто
рішення задачі вибору стратегій з множини допустимих. Завдання оцінки ефективності можна
трактувати як окремий випадок задачі вибору коли безліч стратегій містить один елемент.
Таким чином, оцінювати ефективність операції необхідно для рішення задачі вибору, так як
тільки на основі цілком певних результатів цей вибір здійснимо. Проте завдання оцінки
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ефективності існує й має практичний зміст, а якщо мова про оцінку ефективності застосування
активних засобів операції при гранично-вигідному обміні, тобто найкращої стратегії їх
застосування, завдання зводиться до оцінки потенційної ефективності активних засобів
операції.
Оцінка потенційної ефективності застосування системи контролю технічного стану при
експлуатації РТЗ морського транспорту дає результати, що дозволяють порівнювати різні типи
такої системи при умові найкращих стратегій застосування для кожного типу.
Науковим апаратом досліджень ефективності операцій є методологія теорії
ефективності. Під методологією оцінки ефективності розуміють її наукову сутність,
сукупність використовуваних методів, загальну методику й схему досліджень, принципи,
якими керуються у процесі досліджень при прийнятті та реалізації рішень [7]. Методика та
загальна схема оцінки ефективності операції описують послідовність дій при оцінці
ефективності та деталізують укрупнені етапи постановки задачі та отримання результатів
(оцінювання ефективності). Постановка задачі є вихідним етапом досліджень, у результаті
якого описуються мета, стратегії та умови завдання. Мета операції є ідеальне уявлення
бажаного результату операції. Вона визначає способи і форми дій, їх характер, системну
упорядкованість, а також засоби досягнення та інтегрує дії в систему "мета – засіб –
результат". Найкращою стратегією застосування системи контролю технічного стану при
експлуатації РТЗ морського транспорту буде стратегія, яка, з найменшим збитком для
готовності транспорту до застосування, що дозволить своєчасно та якісно здійснити
обслуговування.
Умовами задачі оцінки ефективності системи контролю технічного стану РТЗ є
некеровані фактори, які впливають на компоненти операції й обумовлені впливом зовнішнього
середовища – морської стихії. Ці фактори, звичайно є одним з основних джерел
невизначеності, але при оцінці ефективності системи контролю технічного стану РТЗ
морського транспорту ці фактори мають детермінований характер, так як перелік
характеристик факторів, що впливають та межі області їх зміни строго регламентовані
вимогами нормативної документації [2].
Постановка задачі на початковому етапі відбувається на вербальному рівні – експлікація
понять, а остаточно конкретизується – описується формалізовано при виборі показників
ефективності, виборі найкращої стратегії (при оцінці потенційної ефективності системи
контролю технічного стану) і обґрунтуванні обмежень на умови.
Застосування системи контролю технічного стану РТЗ морського транспорту є складним
процесом, що характеризується безліччю властивостей засобів контролю (обслуговуючої
системи) і парку РТЗ (об'єкта контролю), а також стратегіями контролю при експлуатації.
Тому задача оцінки потенційної ефективності застосування системи контролю технічного
стану РТЗ морського транспорту, що складається в одержанні кількісних оцінок узагальненого
комплексного показника ефективності W запишемо наступним чином:









при W g, Соб , Tоб , u 0 , v : g  g тр i K гi  K гiтр ;
д
v  v д ; Tоб  Tоб
;

знайти: Соб ,

де g і

g тр

– реальний і необхідний цільові ефекти контролю технічного стану РТЗ відповідно;

v і v д – реальна та допустима область значень зовнішніх впливових факторів (умов

функціонування засобів контролю) відповідно;
д
– реальний і допустимий час контролю технічного стану РТЗ за допомогою
Tоб і Tоб
засобів контролю відповідно;
Соб – вартість витрат на контролю технічного стану РТЗ (обслуговування) морського
транспорту визначеного порту (регіону);
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u0

– оптимальна стратегія застосування засобів контролю технічного стану РТЗ
морського транспорту визначеного порту (регіону);
i – кількість типів РТЗ морського транспорту визначеного порту (регіону);
K гi і K тр – реальний і необхідний коефіцієнти готовності i-го типу РТЗ морського
гi

транспорту за результатами контролю їх технічного стану.
У такій постановці вирішити поставлену задачу складно із-за великої розмірності.
Так, у даний час в Україні експлуатується близько 106 різних засобів РТЗ, які підлягають
контролю. При цьому число можливих станів РТЗ більше 20, можливе число варіантів
застосування засобів контролю та методів контролю РТЗ становить понад 10. Тобто задача
буде мати розмірність 108  109 , а з урахуванням програмної реалізації моделі операції –
1013  1015 машинних операцій.
Тому пропонується ввести наступні обмеження та допущення.
1. За об'єкт контролю приймемо парк РТЗ морського транспорту визначеного порту
прив’язки (регіону розташування), який потрібно контролювати під час експлуатації для
забезпечення безаварійної та безвідмовної експлуатації транспорту. Номенклатура та кількість
РТЗ регіону прийняті незмінними. До характеристик якості контролю РТЗ задані вимоги:
– до достовірності контролю (ймовірність прийняття вірного чи невірного рішення; помилки
контролю 1-го та 2-го роду тощо);
– до оперативності контролю (періодичність контролю РТЗ, тривалість контролю або
відновлення);
– до коефіцієнту готовності РТЗ за результатами контролю технічного стану.
2. Засоби контролю у сукупності розглядаються як єдиний активний засіб в операціях з
обслуговування парку РТЗ. Характеристики та склад засобів контролю прийняті незмінними,
у ході операцій з обслуговування не модернізуються, а тільки відновлюються. Мається на
увазі, що можливості різних варіантів засобів контролю однакові за охопленням номенклатури
РТЗ.
3. Облік впливу якості управління на ефективність системи контролю технічного стану
РТЗ морського транспорту здійснюється за допомогою обраної стратегії, невизначеність у
поведінці органів управління відсутня.
4. Вплив збурюючих факторів на контроль технічного стану РТЗ морського транспорту
враховується із використання порядкових шкал і критерію придатності розглянутих засобів
для роботи в задані умовах.
Наступним і остаточним етапом оцінки ефективності системи контролю технічного
стану РТЗ морського транспорту є моделювання операції на основі обраного показника
ефективності прийнятих обмежень і допущень на стратегії та умови задачі. У результаті
моделювання адекватно відображаються істотні для цілей дослідження властивості реального
об'єкта. При проведенні досліджень на моделі отримують результат дослідження з точністю
необхідної для цілей дослідження та залежить від прийнятих обмежень і допущень при
моделюванні.
Загальна схема оцінки ефективності на відміну від методики досліджень операцій
описує, крім послідовності дій при оцінці ефективності, цикли дослідження. Загальна схема
оцінки ефективності повністю збігається із загальною схемою досліджень ефективності.
Постановка задачі, що включає етапи опису мети, стратегій і умов передує етап моделювання
операції. Якщо ж моделювання не дає необхідного результату (необхідної для цілей
досліджень точності результату), то здійснюється перехід до етапу постановки задачі через
процедуру її уточнення. Це складається з процедур коригування мети, покращення стратегій
та уточнення умов, після чого знову може бути розпочато моделювання.
Ще однією складовою методології оцінки ефективності є загальні принципи дослідження
ефективності, які дозволяють в умовах дії невизначених факторів, що впливають, забезпечить
постановку задачі, моделювання операції та отримання результатів з точністю, що задовольняє
цілі досліджень. Таких принципів три:
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– гарантованого результату;
– стохастичного детермінізму;
– послідовного зняття невизначеності.
Принцип гарантованого результату заснований на тому, що порівняння та вибір
потрібних рішень може здійснюватися тільки на основі гарантованих значень показника
ефективності з урахуванням всієї невизначеності, при якій приймається рішення. Іноді
принцип гарантованого результату називають "позицією крайнього песимізму" і застосовують
переважно у так званих конфліктних ситуаціях, тобто в умовах поведінкової невизначеності.
Поняття гарантованого результату залежить насамперед від прийнятого показника
ефективності та передбачає, що абсолютна гарантоване значення показника дає оцінку
показника, нижче за яку значення показника ні в одній з можливих реалізацій бути не може.
Отже, така гарантія поширюється й на кожну реалізацію окремо.
Принцип стохастичного детермінізму полягає в активному цілеспрямованому
використанні явища стохастичного детермінізму використовуючи стійкість результатів
масових випадкових явищ. Загальні форми такої стійкості знайшли своє вираження в законі
великих чисел і граничних теоремах теорії ймовірності.
Третій принцип послідовного зняття невизначеності застосовується в умовах, коли немає
повної інформації про випадкові та детерміновані механізми, що лежать в основі
досліджуваних явищ, коли ряд явищ не володіє властивістю статистичної стійкості. Цей
принцип використовується тоді, коли неможливо забезпечити гарантії (зняти всю
невизначеність) на основі тільки перших двох принципів. При оцінці ефективності системи
контролю технічного стану РТЗ морського транспорту застосування третього принципу не
доцільне, так як зняття невизначеності забезпечується застосуванням перших двох.
Висновки
Підвищення оцінок ефективності контролю технічного стану РТЗ морського транспорту,
і як наслідок, підвищення ефективності експлуатації суден можливо шляхом удосконалення,
модернізації та розробки нових показників (оцінок), які враховують термін перебування в
експлуатації (поточний стан) і особливості контролю, діагностування та прогнозування
технічного стану за допомогою засобів контролю.
Наступні публікації будуть направлені на удосконалення системи показників
ефективності контролю технічного стану РТЗ морського транспорту.
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Шапран Ю.Е.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
В статье проведен анализ методов оценки эффективности контроля технического
состояния радиотехнических систем морского транспорта, определены их недостатки и
достоинства. Обосновано, что наиболее перспективным является комбинированный метод
оценки эффективности. Определено место контроля радиотехнических систем в системе
обеспечения требуемого технического состояния морского транспорта. Предложены
основные требования к методам оценки эффективности контроля технического состояния
радиотехнических систем морского транспорта. Разработана задача оценки потенциальной
эффективности применения системы контроля технического состояния радиотехнических
систем морского транспорта, которая позволяет получить количественные оценки
обобщенного комплексного показателя эффективности контроля. Обоснованно введение
ограничений и допущений для упрощения решения этой задачи.
Ключевые слова: эффективность, контроль, техническое состояние, радиотехнические
системы, морской транспорт
Y. Shapran
PROPOSALS ON IMPROVING METHODS FOR ESTIMATION OF EFFICIENCY OF
THE SYSTEM OF CONTROL OF THE TECHNICAL STATE OF RADIO ENGINEERING
MEANS TRANSPORT SEA
The article analyzes methods for assessing the effectiveness of monitoring the technical state of
radio engineering systems of transport sea, identifies their shortcomings and advantages. It is
substantiated that the most promising is the combined method of effectiveness evaluation. The place
of control of radio engineering systems in the system of providing the required technical condition of
transport sea is determined. The main requirements to methods for assessing the effectiveness of
monitoring the technical state of radio engineering systems of transport sea are proposed. The task
of an estimation of potential efficiency of application of the control system of a technical condition of
radio engineering systems of transport sea which allows to receive quantitative estimations of the
generalized complex indicator of efficiency of the control is developed. It is justified to introduce
restrictions and assumptions to simplify the solution of this problem.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ НАВІГАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДНОВОДІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ
СИСТЕМ
Для підвищення безпеки судноводіння застосовуються різні суднові системи. Відповідно
вимог Міжнародної морської організації (IMO) різноманітні судна повинні бути обладнані
навігаційними системами, які відповідають за автоматичну прокладку маршруту руху судна
за допомогою радіолокаційних засобів. Тому важливе місце серед технічних засобів
навігаційного забезпечення судна займають радіолокаційні системи, які відповідають за
попередження зіткнень судів, навігаційну безпеку судноводіння, а також визначення
географічних координат місцеположення судна. Широке застосування суднових РЛС
дозволяє здійснити безпеку плавання судна за рахунок виявлення різних об'єктів за курсом в
умовах обмеженої видимості, а також визначення оптимального курсу в районах
інтенсивного судноплавства.
Тому в статті розглянуті особливості навігаційного забезпечення суден в сучасних
умовах, а також наведено напрямки розвитку в сучасних умовах. Крім цього, наведено аналіз
існуючих суднових радіолокаційних систем і їх роль в навігаційному обслуговуванні судна.
Визначено процеси, які впливають на якість прийому радіолокаційного сигналу в радіотракті.
З урахуванням виявлених особливостей та недоліків навігаційного забезпечення визначено
наукове завдання подальших досліджень та визначені шляхи її вирішення.
Ключові слова: навігаційне забезпечення, судноводіння, радіолокаційні системи,
радіолокаційний сигнал, навігаційна безпека.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливішими
практичними завданнями. Серед технічних засобів навігаційного забезпечення судна
особливе місце займають системи прокладання безпечного курсу, які визначають відстань між
судами при управлінні, а також щодо інших морських об'єктів на основі використання
суднових РЛС. Дані суднових РЛС завчасно здійснюють виявлення різних морських об'єктів і
визначають відстань до судна в умовах обмеженої видимості [1–3].
Крім цього, суднові радіолокаційні засоби у відкритому морі дозволяють 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], з тим щоб
повністю оцінити ситуацію і забезпечити безпеку судноводіння. При цьому, необхідно
врахувати всі умови, що впливають на ефективність здійснюваного їм спостереження для
графічного прокладання радіолокаційних вимірювань і обробки радіолокаційної інформації
[3–8].
Особливістю суднових РЛС, є відображення інформації від систем радіолокаційного
прокладання або засобів автоматизованого радіолокаційного прокладання (ЗАРП), які
здійснюють виведення на індикаторі або маневреному планшеті навігаційних даних і
навігаційної обстановки, що дозволяє [7–9]:
 завчасно виявляти різні судна (морські об'єкти) і визначити їх координати;
 визначити рівень небезпеки зіткнення і прогнозування руху щодо курсу судна;
 своєчасна оцінка ситуації і вироблення рішення для маневру розходження суден, контроль
виконання маневру судном;
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 забезпечення навігаційної безпеки плавання судна відповідно до національних і
міжнародних вимог.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури [1–11] показав, що поряд з
позитивними властивостями суднові РЛС мають ряд недоліків пов'язаних з точністю
визначення координат морських об'єктів, а також похибки вимірювань поточних параметрів.
Всі ці недоліки пов'язані з радіолокаційним обладнанням і зокрема з умовами функціонування
радіосистеми, які впливають на характеристики серед яких можна виділити основні, такі як
[10, 12]: 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.
Для якісного радіолокаційного спостереження необхідно постійне функціонування РЛС,
яка дозволяє визначити морський об'єкт відразу ж після його появи на екрані радіолокатора.
Тому ефективність використання суднових РЛС залежить від району плавання, якості
виявлення і обробки радіолокаційного сигналу, дальності виявлення морських об'єктів,
метеорологічних умов, поширення радіохвилі на тропосферній ділянці, взаємного положення
і відносної швидкості зближення [11, 13, 14].
Радіолокаційне спостереження у відкритому морі здійснюється в сантиметровому
діапазоні хвиль (λ = 3 см, λ = 10 см), що дозволяє визначати дальність на відстані 1, 2, 4, 6, 8,
12, 24, 32, 64 миль в залежності від обраних великих і дрібних шкал [14–16]. При цьому
необхідно враховувати, що один і той же луна-сигнал краще виявляється на шкалах дрібного
масштабу (великої дальності), ніж на шкалах великого масштабу (малої дальності), бо в
дрібному масштабі луна-сигнал займає на екрані радіолокатора площу меншу, а яскравість
його більше [15–18]. Рішення про вибір того чи іншого режиму роботи шкал приймається
виходячи з конкретних умов навігаційного обслуговування судна. Вимоги ІМО щодо
визначення морських об’єктів наведено у табл. 1 [19, 20].
Таблиця 1.
Вимоги ИМО щодо визначення морських об’єктів судовими РЛС
Морської об’єкт
Характеристика
Дальність виявлення
морського об’єкту над
(морські мілі)
рівнем моря
λ = 10 см
λ = 3 см
Берегова лінія
Висота до 60
20
20
Берегова лінія
Висота до 6
8
8
Берегова лінія
Висота до 3
6
6
Судно
валової
10
11
11
вместімостю >5000
Судно
валової
5
8
8
вместімостю >500
Невеликі
судна
з
4
5
3,7
радіолокаційним
відбивачем
Навігаційний буй з
3,5
4,9
3,6
радіолокаційним
відбивачем
Навігаційний буй
3,5
4,6
3,0
Невелике судно до
2
3,4
3,0
10 м без
радіолокаційного
відбивачем
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Формулювання цілей статті. В результаті спостереження за радіолокаційним
визначенням судна (морських об'єктів), необхідно оцінити наявність небезпеки судноводіння
при проходженні. При цьому, судновий радіолокатор має ряд обмежень [21], які пов'язані з
можливістю оцінки ситуації і з реалізацією аналізу первинної (необробленої) і вторинної
(обробленої) інформації [19–22].
Тому об’єктом дослідження є процес врахування впливу тропосферного шару на
приймання радіосигналу в судових радіолокаційних системах, а предметом дослідження буде
суднові радіолокаційні системи.
Виклад матеріалів дослідження.
1. Управління рухом з використанням радіолокаційних засобів та особливості
реалізація концепту системи е-Навігація.
Первинна радіолокаційна інформація дозволяє завчасно, часто значно раніше зорового і
слухового спостереження, не тільки виявити інші судна (морські об'єкти), а й попередньо з
достатньою для початкової стадії точністю виявити наявність небезпеки зіткнення [20, 21].
Отримана в результаті обробки кількісна інформація про напрямки ліній відносного руху
(вторинна радіолокаційна інформація), визначається щодо швидкості, дистанції найкоротшого
зближення, часу до моменту найкоротшого зближення, курсу і швидкості інших суден
(морських об'єктів), дозволяє повністю оцінити ступінь небезпеки судноводіння [22]. При
цьому, необхідно враховувати, що зібрана і оброблена інформація про параметри руху
спостережуваних морських об'єктів, виявляється дещо застарілою (інформація зйомки
здійснюється із запізненням близько 1 хвилини) [15, 18, 20–22]. Крім цього, суднові РЛС
призначені не тільки забезпечувати своєчасне виявлення суден, але і визначати характер їх дій,
а це досягається з використанням різних моделей прогнозування руху суден.
На сучасному етапі системи судноводіння активно використовують геоінформаційні
технології, що дозволяє автоматизувати управління суден [8–11]. При цьому, архітектура
інформаційно-керуючої системи судна є структурою взаємопов'язаних різних технічних
засобів (в тому числі і радіотехнічних систем), спеціалізованого і загального програмного
забезпечення, з'єднаних між собою спеціального обчислювача з можливістю візуалізації даних
і виведенням різних даних на інформаційне табло (дисплей) [12]. Впровадження та
використання інформаційних технологій дозволили реалізувати концепт, який отримав назву
е-Навігація (e-Navigation - електронна навігація) [13]. Даний концепт передбачає широке
застосування телекомунікаційних систем для обміну інформацією в режимі реального часу з
бортів суден і береговими службами, завдяки чому відбувається координація управління
судами в акваторіях морських портів і розподіл руху по заданих маршрутах в
автоматизованому режимі (рис.1) [14].
Крім цього, з моменту реалізації інтегрованих навігаційних систем дозволило
використовувати дані з різних навігаційних пристроїв для формування електронної навігації.
Це надає можливість підвищення навігаційної безпеки мореплавання і підвищити
ефективність морського руху за обраними маршрутами.
Таким чином, можна констатувати факт того, що інтегровані навігаційні системи
являють собою єдиний комплекс для ефективного використання всіх функціональних
можливостей координатно-тимчасових систем. При цьому переважно збільшуються
можливості вирішення навігаційних завдань судна в порівнянні з окремими навігаційними
системами судна, які полягають в такому [15]:
 підвищення функціональної інтеграції радіонавігаційної і радіолокаційної інформації;
 можливість повторного огляду отриманих параметрів з різних суднових радіотехнічних
систем в разі виходу з ладу одного з електронних пристроїв;
 виконання вимог з управління судном при мінімальній завантаженості з високою
ймовірністю виконання поставленого навігаційного завдання;
 здійснення управління судном з використанням РЛС різних діапазонів;
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 забезпечення безпеки й надійності даних за рахунок надлишкового підключення різних
навігаційних датчиків і дублювання мережевого з'єднання;
 забезпечення можливості оперативного заміщення суднової навігаційної станції при
виникненні відмови робочої станції;
 можливість забезпечення моніторингу акваторій з підвищеною вірогідністю навігаційних
перепон;
 реалізація настройки навігаційних завдань під певні умови (відкрите море, маневрування
в умовах обмежень, проходження вузькості);
 можливості використання електронних карт, відображення на них необхідних
навігаційних даних в тому числі і прогнозу погоди з використанням додаткових суднових
станцій.
Таким чином, слід зазначити, що концепт е-Навігація дозволить здійснити комплексне
управління технічними засобами судноводіння для забезпечення безпеки судноводіння в
складних умовах експлуатації в реальному часі. Однак, необхідно врахувати розглянуті вище
недоліки, які виникають в суднових РЛС і визначити шляхи їх усунення.
2. Особливості визначення навігаційної безпеки судноводіння суден за допомогою
радіолокаційних систем. Ефективне використання суднових РЛС для безпеки судноводіння
піддається реалізації тільки при врахуванні всіх можливих експлуатаційних і технічних
характеристик радіолокаційної апаратури, а також зменшення (або облік) зовнішніх впливів
при їх реалізації в різних метеоумовах [16]. При цьому, виявлення луна-сигналу морського
об'єкта в різних обставинах в значній мірі залежить від настройки суднових РЛС і, зокрема,
від якісного прийому радіолокаційного сигналу [17]. Це дає можливість реалізувати
максимальну чутливість приймача і дозволяє виявляти морські об'єкти на максимальній
дальності [18]. Слід також пам'ятати, що недостатнє посилення радіолокаційного сигналу
може привести до втрати виявлення невеликих морських об'єктів, що дають слабкі відлуннясигнали, а надмірне посилення може привести до втрати контрасту зображення і утруднить
спостереження [19]. При цьому, слабка яскравість ускладнює спостереження, а надмірна –
викликає расфокусування зображення на екрані. Крім цього, в інтегрованих системах
необхідно також враховувати особливості знесення судна через течію і дрейфу справжнього
стану, яка не відтворюється на екрані індикатора з певними змінами і похибками лагу [20].
Для отримання високої роздільної здатності по дальності Dmin РЛС використовує режими
роботи станції з випромінюванням малої тривалості зондувальних імпульсів [21]. Це дає
можливість відобразити на екрані таку яскравість, що встановлює лінії, які мають злегка
помітну характеристику. Після цього можна «працювати» із зображенням щодо дальності
морських об'єктів, а також їх фокусування [22]. Однак навіть при застосуванні надкоротких
зондуючих імпульсів, це не вирішує можливості зведення до нуля мінімальної дальності
виявлення через наявність «мертвої зони», яка залежить від висоти встановлення антени і
довжини волноводного тракту [22, 23].
Особливістю суднових РЛС, є те, що радіосистема працює в обмеженому діапазоні хвиль
і характеризується тим, що в прийнятому сигналі, що несе інформацію про спостережуваний
об'єкт, останній відбивається не повністю. Тому застосовують три найбільш поширені
радіолокаційні моделі (РЛМ), що представляють спостережуваний морський об'єкт [5, 20, 21].
Аналіз робіт [1–10, 16–19] показав, що найбільш проста характеристика об'єкту залежить від
його геометричних розмірів. Таким чином, морські об'єкти можна розділити на протяжні,
точкові і зосереджені. Розглянемо їх принципи визначення більш конкретно.
Так як завдання класифікації морських об'єктів зводиться до визначення кінцевої
сукупності точок, то необхідно розглянути на скільки кожна з точок об'єднується в об'єкти,
близькі по передбачуваних їх характеристикам. При вирішенні такого завдання, перш за все,
необхідно встановити, які характеристики об'єктів в створюваній класифікації вважаються
найважливішими, а також сформулювати критерії за яким характеризується об'єкт [21–23].
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Проведені дослідження в роботах [3–8, 10–17], показали, що морські об'єкти
характеризуються параметром відбитих від них радіолокаційним сигналом ефективної площі
розсіювання (ЕПР). В даному випадку ЕПР визначає ряд геометричних характеристик, які
описують розміри і конфігурацію цих об'єктів. Тобто ЕПР застосовується для опису
властивостей радіолокаційних моделей морських об'єктів. Тому ЕПР є похідною від
геометричних параметрів. Відповідну класифікацію РЛМ доцільно проводити на базі
послідовного застосування критеріїв, які визначають певні співвідношення між їх розмірами,
параметрами конфігурації, а також між характеристиками ЕПР [18].
Незалежно від класифікації РЛМ застосовується принцип оброблюваних параметрів
луна-сигналів, які визначаються не тільки як описані геометричними характеристиками РЛМ,
але і технічними даними самої РЛС, що регламентують її можливості з точки зору
забезпечення ефективності спостереження [19]. На практиці класифікація РЛМ в залежності
від ЕПР здійснюється в залежності від обраного критерію оцінювання [20], якими можуть
бути:
 співвідношення ЕПР точкових елементів;
 взаємозв'язок ЕПР сусідніх точкових елементів (просторова кореляція);
 особливості зміни ЕПР точкових елементів в часі (тимчасова кореляція).
Розглянемо більш докладно критерії класифікації РЛМ за їх розмірами у
відповідності до суднових навігаційних РЛС і використовуються в якості датчиків
інформації в радіолокаційно-обчислювальних системах попередження зіткнень. Такі РЛС
є імпульсними некогерентними станціями, що виробляють послідовний круговий огляд
простору в горизонтальній площині суміщеної з вузьконаправленою приймальнопередавальної антеною, яка обертається [21]. У вертикальній площині діаграма
спрямованості антени (ДСА) характеризується віялоподібною формою, яка визначається
впливом на формування зондуючого і відбитого полів підстильної поверхні моря. При
цьому, діаграма видимості суднових РЛС без урахування загасання енергії зондуючого і
відбитого полів в тропосфері, а також без урахування впливу підстильної поверхні моря
описується виразом [17, 22]
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(1)

де Pпер – імпульсна потужність РЛС;
0 – ЕПР морського об’єкту спостереження;
А – КПД антенно-хвильового тракту;
h A , h 0 – відповідно висота антени та об'єкту спостереження над поверхнею моря;

Рпр – порогове значення виявлення радіолокаційного сигналу на вході приймача РЛС;

 – робоча довжина хвилі РЛС;
1

G 4 0 ,  0 

– коефіцієнт посилення антени (потужності) за напрямком;
0 , 0 – азимут і кут місця об'єкту в полярній системі координат, пов'язаної з точкою
положення антени РЛС.
Далі розглянемо характеристики зони видимості РЛС, які визначають її потенційну
роздільну здатність за координатами, в залежності тільки від параметрів зондуючого поля,
формованого передавальним пристроєм і антеною системою РЛС. Вплив пристроїв обробки і
відображення луна-сигналів в РЛС на характеристики її зони роздільності зручно розглядати
окремо. Вимірювання координат спостережуваного об'єкту (відстані D0 і азимуту φ0) в
суднових навігаційних РЛС проводиться за величиною тимчасової затримки прийнятого луна-
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сигналу щодо моментів початку випромінювання зондуючого імпульсу і проходження антен
нульового відліку напрямків. Тому що розглядається зона роздільності РЛС, яку можна
трактувати як деяку область навколо її антени-простору, при розташуванні в межах якої
точковий об'єкт та значення потужності відбитого від нього сигналу на вході приймача РЛС,
що відраховується в заданий момент часу, буде не нижче технічно заявленим показникам.
Для визначення характеристик цієї області простору введемо поняття зони видимості
антени РЛС, під якою будемо розуміти зону видимості РЛС при одноразовому зондуванні
простору. Межі зони видимості антени РЛС встановлюються діаграмою видимості антени
(ДВА), для якої також буде справедливо співвідношення (1.1), але замість параметрів φ0 і ψ0 в
нього слід підставити φD і ψD – тобто азимут і кут місця, відлічувані від центральної лінії ДНА
в полярній системі координат. Якщо напрямок центральної лінії ДНА задати величинами φц і
ψц то параметри φ0, ψ0 і φD, ψD можна пов'язати співвідношеннями [17, 22]
φD= φ0– φц; ψD= ψ0– ψц .

(2)

Звідси зону дозволу можна розглядати як частину зони видимості антени РЛС, визначену
між двома відповідними одночасно положенню в просторі переднього і заднього фронтів,
зондуючого імпульсу. У певний момент часу кожна з цих поверхонь проходить через точки
простору, в яких миттєве значення потужності фронту зондуючого імпульсу має величину,
достатню для того, щоб від заданого точкового об'єкта на вхід приймача РЛС, вийшов лунасигнал, рівний порогу його виявлення.
Таким чином, в загальному випадку зона дозволу РЛС буде визначатися певною
геометричною фігурою, яка називається об'єктом РЛС, розміри якого в обраній системі
координат, можна характеризувати протяжністю по дальності ΔDp і кутовими параметрами Δφр
і Δψp в горизонтальній і вертикальній площинах. Позначивши відповідні розміри РЛМ
величинами ΔD0, Δφ0 і Δψ0 критерій приналежності останньої до класу точкових аналітично
можна уявити виразами [20]
ΔD0<<ΔDp; Δφ0 << Δφр ; Δψ0 << Δψp .

(3)

Якщо для даної РЛМ хоча б одна з умов (3) не виконується, то її слід віднести до класу
розподілених. Якщо хоча б в одному з умов (3) замість знаку «<<» стоїть знак «≈»
(порівнянно), то РЛС буде відноситися до класу зосереджених, а при знаку «>>» - до класу
протяжних.
У разі класифікації поверхневих РЛМ за їх розмірами, в якості зони дозволу можна
розглядати площу, утворену при перетині зондуючих ліній РЛС з поверхнею, в якій лежать
точкові елементи даної РЛМ. Аналогічно для лінійних РЛМ в якості зони дозволу РЛС можна
використовувати смуги.
3. Обґрунтування та напрямки розвитку радіолокаційних систем судноводіння.
Для забезпечення автоматизації процесів управління судном необхідно мати
безперервну і достовірну інформацію про морські об'єкти в акваторії [17]. Дану інформацію
можна отримати за допомогою засобів, що входять в підсистему збору і обробки
радіолокаційної інформації (РЛІ).
Процес отримання відомостей про морські об'єкти, що знаходяться в зоні видимості РЛС,
називається обробкою РЛІ. Така обробка дозволяє отримувати дані про координати цілі,
параметри її траєкторії, час локації тощо. В процесі прийому РЛС як правило відбувається
вплив на сигнал, що призводить його до спотворення. У зв’язку з цим в процесі обробки
виникають завдання виділення корисних сигналів і отримання необхідних відомостей в
умовах зовнішніх впливів.
На етапі первинної обробки РЛІ відбувається виявлення корисного сигналу в шумах. Цей
процес складається з декількох етапів [18]: виявлення одиночного сигналу; виявлення пакета
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сигналів; формування повного пакету сигналів; визначення дальності до морського об'єкту та
його азимут.
Всі ці етапи реалізуються з використанням оптимальних алгоритмів, заснованих на
критеріях мінімуму помилок прийняття рішення і результатів вимірювання. Таким чином,
операції, що здійснюються при первинній обробці, може виробляти РЛС самостійно.
Однак крім тропосферної зміни на РЛС впливає підстилаюча водна поверхня, яка істотно
змінює енергетику радіолокації: по-перше, радіохвилі між РЛС і об'єктом можуть
поширюватися як прямолінійно, так і відбиваючись від водної поверхні; по-друге, схвильована
поверхня може екранувати об'єкт.
Розглянемо особливості поширення радіохвиль. Найбільш проста і широко використана
модель врахування впливу водної поверхні двопроменева. Вважається, що радіохвиля
поширюється у вигляді двох променів: РЛС - морський об'єкт (промінь-1) і «РЛС - поверхня морський об'єкт» (промінь-2) (рис.2). Різниця шляхів за променями 1 і 2, виражена в довжинах
хвиль (фазового зсуву) і залежить від висоти антени, висоти об'єкта і дистанції між РЛС і
морським об'єктом.

Рис. 1. Двопроменева модель врахування впливу водної поверхні
Як відомо, фаза дзеркально відбитої хвилі завжди змінюється на 180°, а зрушення фаз
двох когерентних (жорстко пов'язаних з фазою) коливань, які прийшли в деяку точку різними
шляхами, прямо пропорційне хвильовому числу.
Приймемо поверхню води дзеркальною, а коефіцієнт відбиття радіохвиль в
сантиметровому діапазоні рівним одиниці. Тоді амплітуда результуючої хвилі в точці об'єкту
буде виражатися формулою

Е р  2Епр sin2h A h 0 / D .

(4)

Формування результуючої напруженості Ер до напруженості Епр поля прямої хвилі
називається інтерференційним множником

Ф  Е р Е пр  2 sin2h A h 0 / D .

(5)

Як відомо, потужність прямо пропорційна квадрату напруженості поля, тому сумарна
потужність падаючої хвилі у об'єкта дорівнює Рнад = Рнад Ф2 .
У свою чергу приймається, що потужність в антені РЛС дорівнює Р надФ4, так як
інтерференційний множник повинен враховуватися двічі: в точках опромінення об'єкта і точці
прийому відбитого сигналу. Отже, максимальна дальність дії РЛС з урахуванням впливу
підстильної поверхні води дорівнює:
  Dmax Ф ,
Dmax

(6)

де Dmax – описується виразом (1) для випадків первинної і вторинної радіолокації.
Отже, потужність радіосигналу з урахуванням загасання в атмосфері буде обчислити як
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Рпр  Рпр exp 0,46D .

(7)

Тоді максимальна дальність дії РЛС (в активному режимі) буде обчислюватися:
  Dmax exp 0,23Dmax  .
Dmax

(8)

Таким чином, підстилаюча водна поверхня викликає зміни у полі опромінення у
вертикальній площині в Ф-раз, яке відповідно до виразу (5) набуває пелюстковий характер.
При гладкому відбиванні водною поверхнею, нерівності відповідають наступній умові:
h   8 sin  ,

(9)

де  - кут ковзання, де інтерференційний множник Ф в максимумі пелюсток подвоюється, а в
мінімумі доходить до нуля.
При жорсткій поверхні глибина мінімумів зменшується, а максимуми згладжуються, як
показано штриховою лінією.
З огляду на значення синуса в вираженні (9) для множника Ф, особливо для випадку
низько розташованих об'єктів, можна знехтувати синусоїдальним характером його зміни і
прийняти рівність множника його аргументу, тобто
Ф  4h Ah 0 / D .

Тоді рівняння максимальної дальності дії РЛС для низько розташованих об'єктів,
наприклад знаків навігаційного огородження, з урахуванням загасання в атмосфері
прийматиме наступний вигляд:
  8 cSэф 44 h 4A h 40 / 4 exp  0,115a 3Dmax
  .
Dmax

(10)

Другий фактор - екранування об'єкту гребнями хвиль, що призводить до зменшення ЕПР
малих суден в основному внаслідок екранування бортових обводів. Ще більш впливає ефект
екранування при радіолокації знаків навігаційного огородження, висота яких порівнянна з
висотою морських хвиль. Наприклад, для віхи висотою 2,5 м, розташованої за гребнем хвилі
висотою 1,2 м, ЕПР зменшується приблизно в 4 рази.
4. Аналітичний огляд впливу морського середовища на приймання
радіолокаційного сигналу при управлінні судном. У процесі поширення радіосигналу над
підстилаючою поверхнею особливу роль відіграють процеси мінливості її форми під дією
тропосферних явищ, таких як вітер, випадання опадів тощо. Поверхні, схильні до
короткочасних змін форми під дією вітру, являють собою сукупність часток, що
переміщаються під впливом поля швидкостей і тиску в турбулентної атмосфері [15].
В основу формування механізмів хвилеутворення на поверхнях рідини є
дрібномасштабні флуктуації тиску повітря в турбулентному примежовому шарі, які не можуть
безпосередньо вдавлювати і спучувати поверхню, так як сили зчеплення між ними великі [16].
При цьому, під дією вітру морські бризки, відриваються від поверхні, переносяться (у
відповідності зі своєю масою) на більші чи менші відстані. При падінні вони вдаряють і
підкидають інші бризки, які також перелітають. Регулярні вихори в повітряному потоці біля
поверхні викликають появу періодичних морських валиків, які починають рости по висоті і
вносять турбулентність в потік повітря, так як з підвітряного боку (в зоні тіні) утворюється
приєднаний вихор - круговий рух повітря, причому у поверхні води в западині вектор
швидкості повітряного потоку спрямований проти цього вектора у гребені морської хвилі.
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В результаті дії вітру в улоговині хвилі, «вигнання» моря на гребінь, виникає
несиметричний профіль морської хвилі. Швидкість вітру, необхідна для зародження цієї хвилі,
становить (за М. А. Веліановим) 4÷5 м/с [17]. Геометричні характеристики таких хвиль різні
для різних умов морської води. Фазова швидкість цих хвиль 20 см/год. при швидкості вітру 5
м/с і зростає втричі при швидкості вітру 12 м/с [18].
У діапазоні швидкостей вітру 13÷16 м/с (існують протягом 1 % всього часу) на поверхні
води утворюються більш великомасштабні хвилі. У діапазоні швидкостей вітру 8 ÷ 12 м/с
(існують протягом 10 ÷ 12 %, всього часу) висота хвиль досягає 50 ÷ 75 см [19]. Надалі, при
досить вже значно менших швидкостей вітру: 4 ÷ 8 м/с (існують протягом 85 ÷ 90 % всього
часу), висота піщаних хвиль зростає внаслідок впливу приєднаного вихору, що утворюється
при куті у вершини несиметричної хвилі, що дорівнює приблизно 6° [20].
Найбільшому впливу атмосферної турбулентності притаманна водна поверхня. Морська
поверхня являє собою поверхню, утворену складними хвильовими коливаннями [21–23].
До теперішнього часу склалося чотири способи її опису [18–22]:
 за шкалою візуальної оцінки в практиці кораблеводіння (шкали Дугласа, Бофорта і ін. [2–
12]);
 за шкалою (також в основному візуальної оцінки) бальності хвилювання;
 детермінований опис в рамках теорії трохоїдальних хвиль;
 статистичний опис поверхні моря як випадкового процесу.
Наведемо деякі дані, що відносяться до трьох останніх способам опису поверхні.
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Рис. 2. Характеристики морського хвилювання
Характеристики морського хвилювання за другим способом запозичені у Л. Ф. Тітова
[5–9]. Залежність I ÷ IV на рис. 2. позначає відношення висоти h хвилі до її довжині Λ і
відповідно до рівнів 1/15; 1/20; 1,25 і 1/30. Арабські цифри 1 ÷ 8 показують бальность в
окреслених областях h.
Гідродинамічна теорія трохоїдальних хвиль (третій спосіб опису поверхні моря)
дозволяє встановити зв'язок довжини хвилі з її періодом і швидкістю. Відповідно до цієї теорії
елементи рідини в хвилі роблять кругові рухи з лінійною швидкістю
Vл  h 0 g / 2 ,

(11)

де g – прискорення вільного падіння;
h 0 и  – відповідно висота (між западиною і гребенем) та довжиною хвилі.
Завдяки тому, що фаза вектору лінійної швидкості частинок рідини на поверхні
змінюється на 180° від гребеня до підошви хвилі, частка рідини в хвилі переміщається, по
замкнутій траєкторії, а гребінь хвилі набуває поступальну (фазову) швидкість:
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Vф  gТ / 2 ,

(12)

де Т – період хвилі.
Скориставшись формулою (12), можна встановити зв'язок між періодом і довжиною
морської хвилі, а також між її фазової швидкістю і довжиною:
Т  2 / g , Vф  g / 2

(13)

За формулами (11) і (12) розраховані значення Vф і Т (табл. 2).
З таблиці випливає, що з ростом довжини морської хвилі  зростає період Т та
швидкість Vф розповсюдження хвиль.
При збільшенні крутизни хвилі виникає такий кут у вершині, при якому гребінь хвилі
стає нестійким і обрушується, створюючи дрібні світи (краплі, піну, бризки) - на поверхні
моря. Цей граничний кут, обчислений Г. Лембом при вирішенні задачі про стійкість хвилі,
виявився рівним приблизно 120° [12].
Таблиця 2
Співвідношення між швидкістю, довжиною і періодом морських хвиль
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Відзначимо, що всі наведені дані відносяться до одновимірного морського хвилювання,
коли викривлення поверхні відбувається в одному напрямку. При наявності лише згаданих
вище відомостей про форму морської поверхні повністю вирішити задачу розсіювання
радіохвиль на ній не вдається, тому що в дійсності морська поверхня має набагато більш
складну, причому недетерміновану форму. При цьому, четвертий спосіб опису морської
поверхні – статистичний, що вимагає більш детального дослідження і оцінки.
5. Постановка наукового завдання та шляхи його вирішення. На сьогодення
безперервно збільшується число суден та морських об’єктів, що постійно потребують
навігаційного забезпечення, тоб то, точного визначення їх місцезнаходження, курсу і
швидкості руху [20]. Сучасний рівень і особливо перспективи розвитку судових систем
характеризуються значним розширенням зон руху і зростанням їх швидкості. Із зростанням
обсягу, необхідності в оперативному обслуговуванні та визначенні і значущості транспортних
завдань підвищуються вимоги і до навігаційного забезпечення [21]. Підвищення ефективності
використання суден за рахунок вибору оптимальних маршрутів вимагає вельми частих
навігаційних визначень з високою точністю у будь-який момент часу незалежно від
метеорологічних умов [22]. Особливості судноводіння викликають необхідність навігаційних
визначень за обмежений час або в реальному масштабі часу. Збільшені вимоги до якості
вирішення задачі навігації рухомих морських об’єктів, технологій побудови сучасних
навігаційних пристроїв привели до широкого впровадження високоточних і надійних судових
радіолокаційних систем прокладки маршрутів [23]. На даний момент лише тільки судові РЛС
та САПР мають таки властивості, що задовольняють встановленим вимогам, які висуваються
Міжнародними та національними морськими організаціями [9–12]. В першу чергу це
стосується наступного [13–17]:
можливості виконання навігаційних визначень в будь-якому місці та у будь-який час
доби незалежно від стану метеоумов;
швидко виявляти, тобто можливості виконання навігаційних визначень, що
обчислюється в обмежений період часу;
точності визначень морських об’єктів для вибору оптимальних, найбільш економічних і
безпечних траєкторій шляхів та курсів судноводіння.
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Недоліком існуючих судових РЛС є те, що радіолокаційна апаратура судна не дає
достатньо якісну радіолокаційну інформацію в умовах впливу морського середовища, що
приводить до погіршення навігаційних визначень [23] та зростання похибок
місцезнаходження морських об’єктів.
Разом з розвитком судових РЛС ведуться розробки зі створення інтегрованих систем
навігації судна, як сучасної системи навігаційного забезпечення [23]. При цьому дані системи
орендуються на інтегруванні супутникових навігаційних систем, радіонавігаційних та
радіолокаційних пристроїв та інерційного навігаційного обладнання. Однак помилки що
закралися при прийманні радіосигналів, які пов’язані з особливостями розповсюдження
радіосигналів в атмосфері Землі (іоносферні та тропосферні флуктуації) над водною поверхнею
не враховуються в даних радіосистемах [12]. Крім того, суднові інерційні навігаційні системи
дають також низькі данні щодо визначення навігаційних параметрів судна.
При цьому, одночасно зростають вимоги щодо підвищення точності, безпеки
судноводіння, забезпечення безперервності роботи навігаційних засобів в умовах існування
природних і штучних завад, маневрування судів, затінювання антен засобів радіонавігації і
можливого погіршення якості навігаційних сигналів [13].
Найважливішим напрямком при забезпеченні безпеки руху судноводіння є визначення
місцеположення різних морських об’єктів за допомогою судових радіолокаційних систем та
здійснення спільної обробки радіосигналів з іншими радіоелектронними засобами систем
навігації судна [14]. При цьому, об’єднання (інтеграція) устаткування в єдиний
функціонально, структурно і конструктивна взаємозв’язаний навігаційний комплекс дозволяє
повніше використовувати надмірність навігаційної інформації, що є на судні, завдяки чому
з’являється можливість підвищення точності, безпеки судноводіння, безперервності і
надійності навігаційних визначень, розширення круга вирішуваних завдань і поліпшення
якості їх виконання [15, 23]. Це дає можливість підвищити навігаційне забезпечення
судноводіння та реалізувати концепт Е-навігація на якісно новому рівні та врахувати
особливості морського регіону.
На підставі проведеного аналізу виникають деякі питання що пов’язані з особливостями
розповсюдження радіолокаційних хвиль. Це необхідно зробити для усунення протиріччя між
вимогами що висовуються до безпечного судноводіння та функціонування навігаційної
апаратури судна в умовах впливу на приймання радіосигналів РЛС та забезпечення високої
якості навігації для рухомих морських об’єктів [16, 23].
Вказане протиріччя лежить в основі актуального науково-прикладного завдання що
полягає якісному проведенні навігаційного забезпечення судноводіння на основі підвищення
точності вимірів в судових радіолокаційних пристроїв з врахуванням тропосферного впливу
на радіосигнал. Тому метою дисертаційної роботи є розробка науково-методичного апарату
підвищення точності вимірів в судових радіолокаційних пристроїв для забезпечення якісної
безпеки судноводіння.
Необхідність розв’язання поставленого завдання та досягнення мети роботи необхідно
виконати деяку структурно-логічну послідовність дій щодо проведення наукових досліджень.
Для вирішення поставленого науково-прикладного завдання потрібно вирішення
наступної сукупності завдань:
провести аналіз перспективних напрямків розвитку судових радіолокаційних систем
навігації;
визначення особливостей розповсюдження радіохвиль над морською поверхню та
визначення властивостей в тропосферному шарі що впливають на них;
вдосконалення підходу до приймання радіосигналів в судових радіолокаційних
системах;
розробити науково-практичний підхід до врахування тропосферного впливу на
приймання радіосигналу в судових радіолокаційних системах;
розробка науково-практичних рекомендацій щодо приймання радіосигналу в судових
радіолокаційних системах та її імітаційна перевірка.
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Висновки.
1. Досвід використання судових РЛС показує, що високоточне координатно-часове
забезпечення судна є однією із складових в досягненні бажаного результату. Всебічне
використання судових радіолокаційних систем в навігаційному комплексі в сукупності з
іншими системами навігаційного забезпечення судна дають можливість забезпечити новий
якісний рівень вирішення завдань щодо визначення місцезнаходження різних морських
об’єктів та руху судна по заданому курсі в різних умовах.
2. На основі аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку перспективних систем
навігаційного забезпечення виявлено, що найбільш доцільним є для визначення різних
морських об’єктів є використання радіолокаційних систем, що дозволяють інтегрувати данні
навігаційних сигналів в існуючих системах. При цьому відносно модернізації цих систем
направлені на поліпшення якості приймання радіолокаційних сигналів та їх тактико-технічних
характеристик.
3. Встановлено, що на роботу радіолокаційних систем впливає не тільки тропосферний
шар, але й морська поверхня, яка призводить до неоднорідності приземний шар тропосфери,
що призводить до зміни радіолокаційного сигналу. Тому для підвищення якості
функціонування радіолокаційних систем на борту судна необхідно врахувати вплив на стан
розповсюдження радіохвиль до морського об’єкта.
4. Для вирішення навігаційних завдань і задоволення сучасних вимог IМO виникає
необхідність оптимального і ефективного використання на різних етапах руху за курсом
судові радіолокаційні системи, які можуть виконувати завдання як прокладки курсу, так і
виявлення та визначення координат морських об’єктів. Крім того, судові РЛС можуть також
застосовуватися при комплексуванні різних навігаційних даних..
5. В зв’язку з цим необхідно вирішення завдань, що пов’язані з оперативним зменшенням
похибок вимірювання радіосигналів на основі поправок для судових радіолокаційних систем.
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Трофименко И.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ
НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОВОЖДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Для повышения безопасности судовождения применяются различные судовые системы. В
соответствии с требованиями Международной морской организации (IMO) ризноминитни
суда должны быть оборудованы навигационными системами, которые отвечают за
автоматическую прокладку маршрута движения судна с помощью радиолокационных
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средств. Поэтому важное место среди технических средств навигационного обеспечения
судна занимают радиолокационные системы, которые отвечают за предупреждения
столкновений судов, навигационную безопасность судовождения, а также определения
географических координат мисцяположення судна. Широкое применение судовых РЛС
позволяет осуществить безопасность плавания судна за счет выявления различных объектов
по курсу в условиях ограниченной видимости, а также определение оптимального курса в
районах интенсивного судоходства.
Поэтому в статье рассмотрены особенности навигационного обеспечения судов в
современных условиях, а также приведены направления развития в современных условиях.
Кроме этого, приведен анализ существующих судовых радиолокационных систем и их роль в
навигационном обслуживании судна. Определены процессы, которые влияют на качество
приема радиолокационного сигнала в радиотракта. С учетом выявленных особенностей и
недостатков навигационного обеспечения определены научная задача дальнейших
исследований и определены пути ее решения.
Ключевые слова: навигационное обеспечение, судовождения, радиолокационные системы,
радиолокационный сигнал, навигационная безопасность.
Trofimenko I.V.
DETERMINATION OF PERSPECTIVE DIRECTIONS OF NAVIGATION SUPPORT
DEVELOPMENT SHIPPING WITH THE USE OF RADAR SYSTEMS
Various ship systems are used to improve the safety of navigation. In accordance with the
requirements of the International Maritime Organization (IMO), riznominate vessels should be
equipped with navigation systems, which are responsible for automatic routing of the ship's route by
radar. Therefore, an important place among the technical means of navigational support of a ship is
occupied by radar systems, which are responsible for preventing collisions of ships, navigational
safety of navigation, and determining the geographical coordinates of the ship's mission position.
The wide use of ship radar allows for the safety of the vessel's navigation by identifying various
objects at a course in conditions of reduced visibility, as well as determining the optimal course in
areas of intensive navigation.
Therefore, the article deals with the features of navigational support of ships in modern conditions,
and also shows the directions of development in modern conditions. In addition, an analysis of
existing shipborne radar systems and their role in navigational service of the vessel is given. The
processes that influence the reception quality of the radar signal in the radio path are determined.
Taking into account the revealed peculiarities and shortcomings of navigation support, the scientific
task of further research is determined and ways of its solution are determined.
Key words: navigation support, navigation, radar systems, radar signal, navigation safety.
Рецензент: д.т.н., професор Богомья В.І., ДУІТ
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УДК 338. 656.61:338.1(477)
Войченко Т.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ВНУТРІШНІМ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ
У статті розглянуто підходи і специфіка тарифоутворення на перевезення вантажів
підприємствами внутрішнього водного транспорту. Особливу увагу приділено витратному
методу формування тарифів, який дозволяє проводити ефективну політику ціноутворення.
Представлений порядок встановлення тарифів, запропоновано впровадження узгодженої та
гнучкої системи формування конкурентної тарифно-цінової політики перевізників, що
сприятиме залученню споживачів транспортних послуг, здешевленню ціни перевезення та
покращенню фінансових результатів діяльності транспортних підприємств.
Ключові слова: перевезення внутрішнім водним транспортом, вантажоперевезення,
тариф, витрати на перевезення, тарифна політика.
Аналіз сучасного стану проблеми. Роль тарифної політики на транспорті з переходом на
ринкові відносини різко підвищилася. Рішення проблеми ефективного тарифного
регулювання вимагає в якості одного з необхідних умов розробку чіткої і несуперечливої
тарифної політики, яка визначає на досить тривалий період пріоритети тих чи інших сфер
перевізної діяльності. При цьому ринок послуг підприємств внутрішнього водного транспорту
(ВВТ) повинен розглядатися як важлива складова частина загального транспортного ринку.
Іншою неодмінною умовою є формування достатньої нормативно-методичної та
інформаційної бази, що визначає умови тарифікації, особливо в сфері застосування вільних
тарифів, і представляє собою сукупність: методик розрахунку тарифів; системи обліку, що дає
змогу перевірити правильність розрахунків; форм галузевої фінансової звітності; правил
реєстрації тарифів і порядку розрахунків зі споживачами.
Постановка проблеми. В нових умовах тарифи на перевезення вантажів ВВТ стали
формуватися перевізниками самостійно на основі витрат, попиту і пропозиції. Проте багато
судновласників використовують тарифні ставки затвердженого в 1989 році Прейскуранта №
14-01 з урахуванням розрахованих підприємством коефіцієнтів подорожчання. Однак база, на
якій заснований Прейскурант, застаріла, не відображає реальні витрати перевізників і не
враховує сучасну ситуацію на ринку послуг ВВТ. У підсумку, в галузі існує необхідність
розробки нової системи тарифоутворення, яка буде враховувати нові ринкові відносини, зміну
структури виробництва товарно-матеріальних цінностей в країні, конкуренцію між
підприємствами транспорту, взаємозв'язок суміжних видів транспорту, удосконалить і
впорядкує процес встановлення тарифів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Встановлення рівня транспортних тарифів актуальна економічна проблема, що має в умовах переходу до ринку не тільки галузеве, а й
державне значення. Вирішенню цієї проблеми на транспорті завжди приділялася велика увага,
про що свідчать фундаментальні дослідження і численні праці вчених-економістів
О.П.Чупрова,
С.Г.Струмилина,
Т.С.Хачатурова,
А.П.Абрамова,
А.В.Крейнина,
М.С.Вульфсона, Ю.Б.Маковського та ін. В працях зарубіжних фахівців Д.Бауерсокса,
Д.Бенсона, Р.Бернштейна, Дж.Гатторна, М. Портера, Дж.Уайтхеда та ін. найбільший інтерес
представляють спільні концептуальні підходи до управління конкурентоспроможністю
галузевих комплексів економіки і підприємств, логістичної організації їх роботи в ланцюгах
постачань і транспортування. Завдяки роботам цих вчених і практиків закладений фундамент
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наукових знань в області тарифікації перевезень вантажів і пасажирів, що враховує не тільки
дію ринкових регуляторів (наприклад, через прояв закону вартості), а й специфічний характер
функціонування видів транспорту, важливу роль державного регулювання як засобу
забезпечення цілісності економічного і соціального простору країни.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). З огляду на особливості економічної
ситуації, прагнення регіонів до автономізації, а також неприйняття і невірну інтерпретацію
регіонами та іншими господарюючими суб'єктами державної тарифної політики,
обґрунтування рівня тарифів ВВТ залишається важливою науковою і практичною задачею.
Виклад основного матеріалу. Роль ВВТ в загальній транспортній системі України в
перспективі багато в чому буде визначатися ступенем його конкурентоспроможності,
пов'язаної з вартісними показниками перевезень, зокрема, тарифами. Ринкова орієнтація
економіки вплинула не тільки на рівень вантажних тарифів, але і на структуру витрат, що
включаються в тарифні ставки. Проблема обґрунтування рівня вантажних тарифів і їх
регулювання тісно ВВТ в цьому відношенні має свої особливості. Методичні рекомендації по
контролю і регулюванню тарифно-цінової політики підприємств - природних монополістів і
підприємств, які виконують роботи (послуги), пов'язані з перевезеннями в цілях забезпечення
раціонального розподілу доходів ВВТ між учасниками перевізного процесу, а також щодо
розвитку і вдосконалення ринкових механізмів у взаємодії перевізників по регіонах і
напрямками перевезень досі не розроблені.
Безумовно, для впорядкування процесу тарифоутворення і дотримання правил оформлення
транспортних документів судноплавні компанії повинні керуватися положеннями
Прейскуранта, які відносяться до назви вантажу, тарифної номенклатури, тарифним
відстаням, визначення маси вантажу, крім правил, що визначають конкретний спосіб
розрахунку і величину провізних платежів.
Підприємства ВВТ працюють в умовах дефіциту перевезень. При наявності в галузі
надмірної кількості господарюючих суб'єктів, зайнятих перевізної діяльністю, першочерговим
завданням
будь-якої
транспортної
організації
стає
забезпечення
своєї
конкурентоспроможності за рахунок впровадження гнучкої тарифної політики і підвищення
якості перевезень. Тарифи на послуги ВВТ є різновидом цін, і практика їх формування та
застосування підпорядковується загальним закономірностям ціноутворення в умовах ринку.
Разом з тим, транспортні тарифи мають і свої особливості. Всю безліч способів
встановлення цін (тарифів) можна звести до трьох взаємозалежних методів, орієнтованих на
собівартість, попит або конкурентів. Для того щоб врахувати безліч чинників, що впливають
на рівень тарифів, основні методи формування тарифів повинні бути об'єднані в один
комбінований метод. Спочатку необхідно розрахувати базовий тариф, заснований на
собівартості, потім порівняти його з очікуваннями споживачів і тарифами підприємств
конкурентів [1]. Такий підхід допоможе уникнути конфлікту між фінансистами і
маркетологами, який може виникнути при виборі між двома підходами - витратним і
вартісним. Встановлюючи тариф витратним підходом, підприємство транспорту оперує
рівнем рентабельності і можливістю зниження собівартості для встановлення тарифів, які
будуть оптимальними з точки зору вантажовласників і конкуренції. Тарифи слід
розраховувати і встановлювати перевізнику для кожного конкретного перевезення. Порядок
встановлення тарифів на перевезення вантажів представлений на рис. 1.[2]
В умовах низького попиту підприємства ВВТ змушені збільшувати тарифи під дією
зростання витрат через брак сучасних вантажно-розвантажувальних комплексів і суден,
погіршення умов судноплавства, зростання цін на паливно-енергетичні ресурси та ін. При
низькій якості перевезень це викликає негативну реакцію клієнтів. Оскільки рівноважна ціна,
а отже, і попит на послуги ВВТ визначаються в основному витратами на доставку вантажів, в
інтересах транспорту забезпечити зниження цих витрат. Для цього необхідно ретельно
проаналізувати і вивчити склад витрат основної діяльності перевізників за допомогою системи
управлінського обліку, що в даний час практично не використовується.
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Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища транспортного підприємства
Визначення планового обсягу перевезень на основі замовлень клієнтів

Розрахунок базових тарифів на основі собівартості перевезень

Корегування тарифів з врахуванням конкуренції та інтересів споживачів

Зниження тарифів для підвищення
конкурентоздатності
Відмова від
бажаного рівня
рентабельності
перевезень

Підвищення тарифів при наявності
конкурентних переваг
Встановлення диференційованих
тарифів з врахуванням відмінностей в
умовах перевезення і кон'юнктури
ринку в окремих сегментах

Пошук
резервів
зниження
витрат

Пошук додаткових обсягів перевезень

Складання і аналіз плану доходів,
витрат і прибутку при плановому
обсягу перевезень

Пошук резервів зниження витрат

Рис. 1. Порядок встановлення тарифів на перевезення вантажів ВВТ

В сучасних умовах облік витрат - найважливіший інструмент управління підприємством.
Необхідність управління витратами зростає в міру того, як ускладняються умови
господарської діяльності і зростають вимоги до рентабельності. Підприємства ВВТ повинні
мати чітке уявлення не тільки про рентабельність різних видів перевезень, але і про
ефективність кожного прийнятого рішення та його вплив на фінансові результати, а також на
величину витрат.
У практичній діяльності підприємств використовуються два методу прямого розрахунку
цін: на основі середніх витрат, тобто за сукупністю всіх елементів витрат, і на основі
маржинальних витрат, тобто на базі оцінки додаткових витрат на додаткові послуги [3]. Слід
зазначити, що точне визначення собівартості за окремими видами перевезень на основі вибору
правильного підходу до розподілу непрямих витрат дозволяє отримувати достовірну
інформацію про те, наскільки насправді здійснення того чи іншого перевезення вигідно для
підприємства, яка його рентабельність і, відповідно, який рівень тарифу є найбільш
виправданим. Нехтування питаннями впровадження ефективних систем розподілу непрямих
витрат нерідко призводить до того, що виникають суттєві диспропорції в структурі перевезень
і ціновій політиці підприємства, а це, в свою чергу, тягне за собою погіршення фінансових
результатів діяльності.
Використовуючи поділ витрат на постійні та змінні, можна вивчити взаємозв'язок між
об'ємом перевезень, витратами і прибутком, отримувати інформацію про прибутковість або
збитковість перевезень в залежності від їх обсягу, розраховувати критичну точку обсягу
перевезень, тобто вирішувати стратегічні завдання управління підприємством [4]:
П = G(Т - Впит
зм ) - Впост ,
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(1)

де П – плановий прибуток, грн.;
G – плановий обсяг перевезень, т,
Т – плановий тариф, грн./т,
В пит
зм – питомі змінні витрати, грн./т;
Впост – планові постійні витрати, грн.
У міжнародній практиці така система обліку витрат отримала назву «директ-костинг» [5].
Вона дозволяє проводити ефективну політику ціноутворення. У деяких ситуаціях при
недостатній завантаженості потужностей залучення додаткових замовлень може бути
виправдано навіть в тому випадку, коли плата за них не покриває загальних витрат по їх
виконанню. Знижувати ціну на такі замовлення можна до граничної собівартості, розрахувати
значення якої дозволяє система «директ-костинг». В результаті застосування такої системи
обліку витрат, собівартість стає більш наочною, а статті витрат - краще контрольованими,
розширюються аналітичні можливості обліку, причому спостерігається процес тісної
інтеграції обліку та аналізу. На цій основі будується система контролінгу. Аналіз «поведінки»
змінних і постійних витрат в залежності від зміни обсягів перевезень дає можливість
економічно грамотно оперативно приймати рішення з управління, використовуючи ставки
маржинального доходу, оптимізувати структуру перевезень.
Для організації поточного контролю, регулювання, прийняття управлінських рішень,
бюджетування та тарифоутворення облік витрат слід проводити з точки зору місця
виникнення витрат, яким має вважатися кожне судно. Створення місць витрат на суднах
необхідно для підвищення якості розрахунку собівартості перевезення.
Використання методу «директ-костинг» на підприємствах галузі застосовується вкрай
рідко, при цьому його можливості використовуються лише частково. Основним напрямком
удосконалення застосовуваного в деяких організаціях «директ-костинг» є використання
розвиненого «директ-костинг». Різниця полягає в поділі постійних витрат на прямі і непрямі.
З огляду на специфіку галузі, доцільно виділити постійні витрати: прямі витрати судна
(амортизація, ремонт та інші постійні); непрямі витрати по утриманню допоміжного флоту;
непрямі витрати на утримання апарату управління.
Для цього необхідно деталізувати статтю «Інші витрати судна», розділяючи їх на змінні, що
залежать від обсягу роботи (судновий зв'язок та ін.), і постійні (страхування, огляд суден
Регістрами, дезінфекція, дезінсекція та дератизація та ін.). Використання системи розвиненого
«директ-костинг» за рахунок багатоступінчастого обліку сум покриття постійних витрат
дозволить сформувати більш досконалу базу даних для подальшого гнучкого
тарифоутворення, аналізу управлінських рішень і витрат підприємства. Додаючи до
собівартості перевезення суму покриття, транспортне підприємство може встановити базовий
тариф:
Тб  Sпер (1 + k пок ) ,

(2)

де Тб – базовий тариф, грн./т;
Sпер – собівартість перевезень, грн./т,
kпок – коефіцієнт покриття, який враховує відшкодування постійних витрат і прибуток
підприємства:
k пок  Впост  П/Взм ,

(3)

де Взм – змінні витрати перевізника, грн.
Для того щоб порівняти базовий тариф з тарифами конкурентів, необхідно врахувати
витрати споживачів транспортних послуг і порівнювати загальну суму витрат
вантажовласників на доставку вантажу даним підприємством, підприємствами-конкурентами
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або суміжними видами транспорту. Економічні витрати споживача включають витрати по
зберіганню вантажів, заморожування оборотних коштів за час доставки і зберігання у вигляді
оплати за користування кредитом на ці цілі, вартість упаковки, оцінку втрати вантажу при
доставці і зберіганні.
Слід мати на увазі, що при високих ставках банківського відсотка для вартісних вантажів,
що вимагають критих і опалювальних складів, сезонність і короткий період роботи обумовлює
великі додаткові витрати вантажовласника, що істотно звужує сферу раціонального
застосування ВВТ, а іноді навіть «з'їдає» економію клієнта на тарифі в порівнянні з
транспортом цілорічної дії. Значення базової ціни при цьому може бути навіть менше
граничної собівартості з урахуванням витрат споживача, тобто таке перевезення ВВТ
недоцільне. Надбавка до ціни конкурентів можлива, коли клієнт економить свої транспортні
витрати або підприємство-перевізник має конкурентні переваги (менший термін доставки,
краща якість). Більшість потенційних клієнтів зацікавлене лише в найменшій вартості
послуги. Однак необхідно домогтися від клієнта розуміння того, що насправді необхідно не
просто скорочення транспортних витрат або тривалості перевезення, а гарантії своєчасної
доставки вантажу в потрібне місце при високій якості перевезення та обслуговування. Іншими
словами, клієнтові потрібно запропонувати досить привабливий «транспортний пакет»,
причому він повинен бути більш привабливим, ніж пропоновані іншими підприємствамиперевізниками. При цьому витрати на перевезення «від дверей до дверей» не повинні бути
більше, ніж при доставці суміжними видами транспорту або конкурентами. В результаті
перевізник повинен запропонувати або кращі умови транспортування, або більш вигідні
ставки, що зробить перевезення конкурентоспроможним:
Т  G  Вдод ≤ Т кон G  Вкдод ,

(4)

де Вдод – додаткові витрати вантажовласника при доставці досліджуваним підприємством і
конкурентами, грн.; Ткон – тариф конкурентів, грн./т
Економію витрат клієнтів, в порівнянні з іншими схемами доставки, визначити досить
важко, хоча це завдання піддається вирішенню. Воно знаходиться або шляхом маркетингових
досліджень, або є результатом експериментальної зміни рівня тарифу. Кращий спосіб
створення конкурентної переваги - зосередження на найкращому задоволенні запитів клієнтів.
Необхідно враховувати, що зниження цін при боротьбі з конкурентами можна розглядати як
невдале рішення, що не орієнтоване на довгостроковий розвиток підприємства. Цінова війна це гра з від'ємною сумою виграшу, яка знижує прибутковість всіх її учасників.
Надзвичайно гнучким і корисним інструментом може і повинна бути система знижок з цін
[6]. Завдання знижок - створення додаткових стимулів для споживача транспортної продукції
з метою укладення договору перевезення. Використання знижок веде до зниження ціни
придбання та, відповідно, до збільшення премії споживача. Ця премія є різницею між
економічною цінністю послуги для споживача і ціною, по якій йому цю послугу вдалося
купити. Розмір наданої знижки не повинен перевищувати отриманий від неї економічний
ефект, який зазвичай виражається в зниженні собівартості, збільшенні доходів і прибутку.
Якщо підприємство надає знижки більшості своїх клієнтів, слід розглянути питання про
зниження рівня тарифів. Інакше у вантажовласників складеться враження, що підприємство
не може продати свої послуги і готово піти на будь-які поступки, щоб роздобути клієнта.
На ВВТ використовується наступна система знижок [7]:
- при укладенні договору на значний обсяг перевезень;
- при рівномірному протягом навігації пред'явленні вантажу;
- при перевезенні на початку навігації (квітень, травень);
- при прискоренні оплати і передоплати;
- для вантажопотоків в зворотному напрямку.
Якщо перевезення вантажу вимагає додаткових витрат або особливих умов (наприклад,
нестандартні, великовагові, небезпечні вантажі), або його необхідно здійснити в найкоротші
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терміни, то судновласник може встановлювати надбавки до тарифу, які повинні покривати
додаткові витрати. Для вартісних вантажів частка транспортних витрат у ціні незначна, і
зростання ціни перевезення не зробить істотного впливу на ціну товару на ринку.
Орієнтуючись на цінність кожного виду вантажу та можливу його кінцеву вартість,
перевізник може збільшувати і зменшувати тарифи за його перевезення. Це буде
відображатися в зростанні або зниженні рентабельності даного перевезення. Так проявляється
цінова диференціація при перевезенні вантажів різної цінності. Підхід до кожного власнику
вантажу, до кожного навіть незначного і одноразового вантажопотоку, повинен бути
індивідуальним, особливо в умовах конкуренції і дефіциту перевезень. Гнучка тарифна
політика - це нормальна реакція на діяльність в умовах ринку, а часто і просто суттєвий
елемент в боротьбі за виживання [8].
В останні роки транспортні підприємства, ще не орієнтуючись на якісь тонкі розрахунки
або цінову конкуренцію, змушені досить часто підвищувати ціни, навіть усвідомлюючи, що їх
зростання викличе невдоволення у замовників і когось з них може відлякати. Найбільш
важливою обставиною, що викликає підвищення тарифів, є зростання вартості палива, який
веде до стрімкого зростання витрат підприємства і зниження рівня рентабельності. З цієї
причини підприємства не вирішуються давати навіть постійним клієнтам довгострокові
зобов'язання щодо стабільності тарифів. При змінах у витратах виробництва і ринковій
кон'юнктурі, щоб мати правові можливості підвищення тарифів, в договорах перевезення та
контрактах повинні бути включені спеціальні пункти про можливе зростання тарифів,
наприклад, пов'язаних з подорожчанням палива і паливно-мастильних матеріалів. З огляду на
те, що на ринок і збут транспортних послуг впливає безліч мінливих чинників (політична,
економічна, кон'юнктурна та інша нестабільність), перед підприємством-перевізником
виникає необхідність постійної роботи з тарифами і управління ними за допомогою
регулярного врахування мінливої обстановки та внесення змін до діючих тарифів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Конкурентоспроможність будь-якого
виду транспорту при інших рівних умовах визначається рівнем цін, тарифів за пропоновані
послуги з транспортування вантажів. Принципи та методи тарифоутворення на ВВТ не
відповідають ринковим відносинам. В результаті тарифи не відшкодовують витрати водного
транспорту. Проблема обґрунтування рівня тарифів на вантажні перевезення і цін на
транспортні послуги, їх регулювання тісно пов'язане з формуванням відповідної нормативнометодичної та інформаційної бази, включаючи розробку механізму їх розрахунку і
встановлення коридору - мінімальних і максимальних значень тарифів. Вирішення цієї
проблеми особливо важливо в умовах організації функціонування міжнародних транспортних
коридорів. Тому вдосконалення тарифоутворення на ВВТ, розробка нових науковообґрунтованих методів і підходів до ціноутворення з урахуванням адекватного відображення
інфляційних процесів в країні має важливе значення для підвищення ефективності роботи і
розвитку транспорту і країни в цілому, підвищення їх конкурентоспроможності.
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Войченко Т.А.
ОСОБЕННОСТИ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ ВНУТРЕННИМ
ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В статье рассмотрены подходы и специфика тарифообразования на перевозку грузов
предприятиями внутреннего водного транспорта. Особое внимание уделено затратному
методу формирования тарифов, который позволяет проводить эффективную политику
ценообразования. Представлен порядок установления тарифов, предложено внедрение
согласованной и гибкой системы формирования конкурентной тарифно-ценовой политики
перевозчиков, которая будет способствовать привлечению потребителей транспортных
услуг, снижению цены перевозки и улучшению финансовых результатов деятельности
транспортных предприятий.
Ключевые слова: перевозки внутренним водным транспортом, грузоперевозки, тариф,
расходы на перевозку, тарифная политика.
Voichenko Т.
PECULIARITIES OF TARIFF FORMATION FOR CARRIAGE IN INLAND WATER
TRANSPORT
In the article approaches and specificity of tariff formation for cargo transportation by enterprises
of inland water transport are considered. Particular attention is paid to the cost-effective method of
tariff formation, which allows for an effective pricing policy. The procedure for setting tariffs is
presented, the introduction of an agreed and flexible system for the formation of a competitive tariff
and price policy for carriers is proposed, which will help attract transport service consumers, reduce
the transportation price and improve the financial performance of transport enterprises.
Keywords: transportation by inland waterway, freight, tariff, transportation costs, tariff policy.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УДК 338.656

Войченко Т.О.

ФАКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Стаття присвячена класифікації факторів реалізації стратегії зростання транспортних
підприємств, які виконують важливі функції в процесі модернізації національної
транспортної системи, підвищенні її ефективності і конкурентоспроможності на світовому
рівні. Виділено особливості управління реалізацією стратегії зростання транспортних
підприємств, які мають комплексний характер і направлені на вдосконалення методів і
механізмів управління елементами транспортної системи в контексті розвитку української
економіки.
Ключові слова: фактори зростання, транспортні підприємства, стратегія зростання,
потенціал зростання.
Аналіз сучасного стану проблеми. Вирішальна роль в забезпеченні поступальної
тенденції розвитку економіки України відводиться забезпеченню економічного росту і
підвищенню ефективності діяльності в інфраструктурних галузях економіки і, перш за все, на
транспорті. Це є одним з головних пріоритетів сучасної структурної політики держави,
спрямованої на підвищення конкурентних переваг транспорту та його організацій, які
формують економічний простір і в значній мірі визначають економічне зростання країни в
цілому. У цих умовах перехід національних транспортних компаній, що здійснюють внутрішні
і міжнародні перевезення в фазу інвестиційної активності та економічного зростання, потребує
вдосконалення внутрішньофірмового менеджменту.
Постановка проблеми. У той же час цілий ряд проблем, безпосередньо пов'язаних з
якісною і кількісною оцінкою економічного зростання транспортних підприємств, визначення
меж стійкого і збалансованого зростання при різних сценаріях розвитку, оцінки параметрів,
що визначають ці межі з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів, не знайшли
системного відображення в сучасній економічній літературі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові школи стратегічного управління
розвитком організації відображені в роботах багатьох науковців, таких як: Альберт М.,
Ансофф І., Мескон М., Мінцберг Г., Мейсон Е., Портер М., Хедоурі Ф., Абалкін Л.І., Аніскин
Ю. П., Бланк І. А., Віханський О.С., Градов А. П., Герчикова І. Н., Грузинов В.П., Єфремов
В.С., Ковальов В.В., Краснокутська Н.С., Ляпунов С.І. та ін.
При розробці наукових підходів до обґрунтування класифікації факторів економічного
зростання автор використовувала праці вчених в області економіки і управління на транспорті:
А.С. Бутова, Л.Н. Буянової, В.М. Должанського, В.І. Краєва, Г.М. Курошевої, А.Н. Лазарева,
В.Г. Никифорова, О.С. Палкіної, М.М. Селезньової та ін.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження полягає в
ідентифікації факторів економічного зростання транспортних підприємств за найбільш
важливими критеріальними ознаками, які дозволяють визначити причини, які стримують
зріст, виявити внутрішні резерви підвищення ефективності діяльності і прискорення темпів
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економічного зростання, обґрунтувати комплекс пріоритетних управлінських рішень,
спрямованих на формування і реалізацію потенціалу зросту транспортних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Глобалізація, трансформація національних компаній в
транснаціональні корпорації, розвиток електронної торгівлі (он-лайн, через Інтернет)
поставили нові завдання перед транспортним комплексом по швидкому і безперешкодному
переміщенню ресурсів і товарів в часі і в просторі. На сучасному етапі Україна досить глибоко
інтегрована в світову транспортну мережу. Разом з тим, за оцінками багатьох вітчизняних
експертів, потенціал експорту транспортних послуг нашої країни реалізується не повною
мірою.
З огляду на тенденції побудови світової транспортної системи з єдиним центром
управління, створення транспортно-логістичних центрів в ключових вузлах ланцюжка
постачань
і
перспективи
поглинання
національних
транспортних
компаній
транснаціональними перевізними компаніями, Україні особливо важливо стрімкими темпами
розвивати національний транспорт: модернізувати і розширити міжнародні транспортні
коридори, оновити рухомий склад і об'єкти транспортної інфраструктури, впровадити в
практику менеджменту компаній галузі стратегічне управління та інноваційні технології
транспортно-логістичного процесу, підвищити на цій основі швидкість надання, якість і
ефективність транспортних послуг, що є необхідними умовами забезпечення
конкурентоспроможності транспортного комплексу країни.
У зв'язку із загальним завданням виведення української економіки на траєкторію
інноваційного розвитку, що забезпечує максимальні темпи економічного зростання,
Транспортною стратегією до 2020 року передбачено форсований розвиток транспортної
системи країни в порівнянні з іншими галузями, що буде сприяти скороченню дисбалансу між
пропускною спроможністю транспорту і потребами економіки, створенню нових і
максимальному використанню діючих конкурентних переваг, розвитку транспортних
технологій, підвищенню якості транспортних послуг, забезпеченню високого технічного рівня
транспортної системи, збільшенню швидкості вантажного сполучення в середньому на 1520%, а в основних міжнародних транспортних коридорах - на 20-30%, зниженню транспортних
витрат в економіці, підвищенню конкурентоспроможності, безпеки і стабільності
транспортної системи України і реалізації транзитного потенціалу країни, розвитку ринкових
відносин в транспортному комплексі та підвищенню інвестиційної привабливості
транспортних компаній, відновленню і посиленню позицій українських компаній-перевізників
на міжнародному ринку транспортних послуг [1, 2].
На державному рівні для реалізації Транспортної стратегії України, пов'язаною із
здійсненням великих інвестиційних програм (в тому числі у формі державно-приватного
партнерства) з будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, рухомого складу, щорічно
виділяються значні бюджетні кошти, яких разом з тим недостатньо для забезпечення
оновлення транспортного комплексу країни: середньогалузевий коефіцієнт зносу основних
виробничих засобів продовжує збільшуватися, як і раніше сучасний стан транспортної
інфраструктури і рухомого складу є головним стримуючим фактором зростання
вантажоперевезень. З огляду на той факт, що можливості державного бюджету обмежені,
очевидна необхідність залучення приватних інвестицій в галузь, як вітчизняних, так і
зарубіжних. Отже, комплементарним імперативом досягнення встановлених цілей є висока
інвестиційна активність транспортних компаній, що пов'язане з реалізацією стратегії
зростання, адекватної вектору національного галузевого стратегічного розвитку. Беручи до
уваги складні умови, в яких функціонують в даний час вітчизняні транспортні компанії, як
загальні, характерні в цілому для національної і світової економіки (глобалізація, зростання
динамізму ділового середовища і темпів інноваційного розвитку, підвищення рівня
невизначеності екзогенного середовища і посилення конкуренції), так і специфічні, властиві
для транспортної галузі (висока капіталомісткість, низька рентабельність, тривалі терміни
окупності інвестицій, високі операційні та фінансові ризики), що вимагає прийняття
інвестиційних рішень не в поточному режимі управління, а на стратегічному рівні, значення
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ефективного стратегічного менеджменту діяльністю економічних суб'єктів транспортного
сектора української економіки істотно зростає, стратегія зростання стає синонімом виживання
і довгострокового стійкого розвитку транспортних організацій [3].
Специфіка діяльності транспортних підприємств становить широку базу для системного
адаптивного управління їх економічним зростанням. У теоретичній основі класифікації
факторів, що визначають економічне зростання підприємств транспорту, лежать
основоположні принципи [4]:
- комплексності - означає, що будь-якому фактору зростання транспортних підприємств
властиві конкретні критеріальні ознаки;
- ієрархічності - має на увазі виділення пріоритетних класифікаційних критеріїв, які
специфікують управління реалізацією стратегії зростання транспортних підприємств з
подальшою їх деталізацією;
- багатовимірності - припускає наявність декількох рівнозначних критеріїв на певному
рівні класифікації, що призводить до одночасної дії позначених ними груп чинників;
- унікальності структурних елементів - вимагає однозначної ідентифікації виду
чинників зростання по конкретному критерію класифікації;
- множинності - означає поєднання окремими факторами зростання кількох
критеріальних ознак.
Даний методологічний підхід дозволяє усунути одномірність, еклектичність, дублювання в
класифікації факторів зросту, виділити особливості управління реалізацією стратегії
зростання транспортних підприємств.
З цих позицій особливої важливості набуває виділення і структурування ключових
чинників, що визначають рівень і динаміку зросту підприємств транспортної галузі [5]:
 в залежності від сфери виникнення:
- ендогенні (визначаються умовами функціонування внутрішнього середовища, тобто
самого підприємства, і, як наслідок, відрізняються високим ступенем керованості з боку
менеджменту компанії);
- екзогенні (обумовлені впливом зовнішнього середовища, і тому в меншій мірі піддаються
управлінню);
 за рівнями організації:
- макроекономічні (визначають економічне зростання країни в цілому);
- галузеві (враховують особливості галузі, в якій працює підприємство);
- регіональні (визначають економічне зростання регіону, з урахуванням територіальних
особливостей і специфіки регіональної політики);
- ринкові (визначають межі реалізації стратегії зростання потенціалом ринку);
- внутріфірмові (визначають внутрішні можливості підприємства щодо забезпечення
економічного зростання);
 за функціональною структурою (обумовлюють відмінність в підходах до управління
зростанням в різних сферах діяльності підприємства): економічні; організаційні; правові;
інституційні; соціальні;
 за групами впливу (дозволяє впливати на основні параметри договорів, угод, управляти
очікуваннями стейкхолдерів): держава; акціонери; кредитори/позичальники; покупці;
постачальники; співробітники; суспільство;
 за ступенем використання інвестиційного потенціалу (пропонується використовувати
для обґрунтування вибору моделі економічного зростання): інтернального; інваріантного;
досяжного;
 за горизонтом впливу (визначають планування в часі комплексу необхідних заходів):
поточні; перспективні;
 за ступенем впливу (відображають характер їх впливу на економічне зростання
підприємства): реактивні; проактивні.
Результати дослідження детермінант економічного зростання транспортних підприємств за
основними класифікаційними ознаками узагальнені в табл.1.

52

Таблиця 1
Фактори реалізації стратегії зростання транспортних підприємств за основними
класифікаційними ознаками
Фактори, які визначають ступінь реалізації стратегії зростання транспортних підприємств
ЕКЗОГЕННІ
ЕНДОГЕННІ
Економічні:
Економічні:
 стратегія держави щодо розвитку галузі  стратегія розвитку компанії;
транспорту;
 взаємини з органами держави;
 транспортна політика держави;
 інвестиційна політика;
 промислова політика держави;
 фінансова політика;
 митна політика держави;
 політика управління витратами;
 інвестиційна політика держави;
 амортизаційна політика;
 амортизаційна політика країни;
 дивідендна політика;
 грошово-кредитна політика країни;
 кадрова політика;
 рівень економічного розвитку країни;
 стадія життєвого циклу компанії;
 ступінь інтегрованості України у світову  поточний фінансовий стан;
економічну систему;
 конкурентоспроможність;
 податкова система;
 кредитний рейтинг;
 бюджетні витрати на транспорт;
 внутрішні ризики компанії.
 інвестиційний клімат;
 стратегія розвитку компанії;
 конкуренція;
Організаційні:
 вимоги власників капіталу до прибутковості;
 інформаційна прозорість;
 фінансово-економічний стан основних споживачів  організаційна структура;
транспортних послуг;
 процесний підхід до управління;
 ризики країни, галузі та регіонів.
 рівень корпоративного управління.
Правові:
Правові:
 дієвість,
стабільність
і
рівень
розвитку  правове забезпечення діяльності.
законодавчої бази;
Інституціональні:
 незалежність судової системи від держави і  організаційно-правова форма компанії;
приватних осіб.
 кооперація (співробітництво) з іншими
Інституціональні:
компаніями
 ступінь розвиненості ринкових інститутів в країні. Соціальні:
Соціальні:
 ініціативи членів колективу;
 здатність компанії використовувати зовнішні  клімат в колективі;
зв'язки стейкхолдерів;
 соціальний пакет;
 співпраця зі стейкхолдерами;
 якість трудових ресурсів.
 формування позитивної ділової репутації в Комунікативні:
суспільстві;
 якість внутрішньофірмових взаємин;
 благодійність;
 ступінь взаємної довіри в колективі.
 соціальна відповідальність бізнесу.
Інтелектуальні:
 комунікативні:
 наявність «бази знань» в компанії;
 якість взаємовідносин зі стейкхолдерами;
 здатність трансформації накопичених
 ступінь взаємної довіри з контрагентами.
знань в нові знання.
Комунікативні:
 якість взаємовідносин зі стейкхолдерами;
 ступінь взаємної довіри з контрагентами.
Інтелектуальні:
 характеристика стейкхолдерів як носіїв знань.

Джерело: розроблено [5].
Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що до ключових факторів зростання
транспортних підприємств, що виявляється у створенні довгострокових конкурентних
переваг, слід віднести: організаційну структуру компанії, систему трансляції цільових значень
стратегічних показників на оперативний рівень управління, збалансованість цілей і ресурсів,
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стан бізнес-процесів в компанії, політику ціноутворення транспортних послуг (як показують
численні експериментальні розрахунки вартість компанії найбільш чутлива до коливань
ринкової кон'юнктури), інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень,
мотивацію і навчання персоналу [6].
Головна галузева особливість, з точки зору впливу на діяльність транспортних підприємств,
полягає у високій капіталомісткості виробництва (середній рівень капіталомісткості
перевезень більш ніж в 2 рази перевищує аналогічний показник в промисловості). Відповідно
особливу увагу необхідно приділяти інвестиціям в основний капітал та інвестиційному
менеджменту з метою підвищення рентабельності інвестованого капіталу.
Інша особливість полягає в тому, що транспортні послуги не існують в формі самостійного
речового продукту, а є продовженням відтворювального процесу інших галузей економіки,
елементом ланцюжка створення доданої вартості товарної продукції. Тому важливі часовий
період, якість і ціна доставки транспортом. Відповідно найкраще використовувати процесний
підхід до управління, що передбачає контроль якості і оцінку економічної доданої вартості
кожної операції. Процесний підхід також дозволить прискорити оборотність інвестованого
капіталу, а отже, підвищити його рентабельність і забезпечити збільшення фундаментальної
вартості компанії [7].
У той же час відтворювальний процес на транспорті має модифіковану структуру, відмінну
від інших галузей економіки, а саме: споживання і реалізація специфічної транспортної роботи
об'єднані з процесом транспортного виробництва. Відсутність запасів готової продукції і
висока капіталомісткість перевезень призводять до суттєвих особливостей в структурі витрат
транспорту, де крім амортизації досить висока частка паливних витрат. У зв'язку з цим, увагу
менеджменту також має бути направлено на енергозбереження та енергоефективність.
Транспорт має великий вплив на екологію. Тому, важливо оцінювати екологічність
транспорту при реалізації стратегії зростання.
Значний рівень операційного ризику, що відзначається на транспорті, вимагає розробки
нових підходів до ціноутворення транспортно-експедиційних послуг. Масштабні інвестиції на
тлі відносно невисокої рентабельності операційної діяльності визначають тривалі терміни
окупності інвестицій. Це обумовлює необхідність залучення в транспортну галузь
стратегічних інвесторів, зацікавлених в її довгостроковому розвитку і готових до помірних
ризиків і середнього рівня прибутковості капітальних вкладень. Нерівномірність грошового
потоку протягом року в зв'язку з дією в Україні фактора сезонності перевезень обумовлює
необхідність скорочення операційного і фінансового циклів підприємства, проведення
ефективної кредитної політики.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Практичне значення даного дослідження
полягає у тім, що на основі результатів факторного аналізу можливостей розвитку підприємств
транспорту визначені передумови, які дозволяють однозначно ідентифікувати направленість
вектору розвитку національних транспортних компаній на реалізацію стратегії зростання,
виділити і структурувати ключові фактори, які визначають рівень і динаміку зростання
підприємств транспортної галузі. Однак при розробці стратегії зростання транспортного
підприємства, як і будь якого іншого, треба пам'ятати, що стратегія зростання повинна
представляти собою сукупність декількох стратегій розвитку. Вони повинні бути узгоджені та
взаємодоповнюючі одна з одну. Тільки в цьому випадку транспортне підприємство досягне
успіху і зможе конкурувати на ринку транспортних послуг. І проблема формування стратегій
зростання транспортних підприємств є актуальною для подальшого її дослідження.
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ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РОСТА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена классификации факторов реализации стратегии роста транспортных
предприятий, выполняющих важные функции в процессе модернизации национальной
транспортной системы, повышении ее эффективности и конкурентоспособности на
мировом уровне. Выделены особенности управления реализацией стратегии роста
транспортных предприятий, имеющих комплексный характер и направленных на
совершенствование методов и механизмов управления элементами транспортной системы в
контексте развития украинской экономики.
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потенциал роста.
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FACTORS GROWTH STRATEGY TRANSPORT COMPANIES
The article is devoted classification factors implementing growth strategies for transport
companies that perform important functions in the process of modernization of the national transport
system, improving its efficiency and competitiveness at global level. Peculiarities growth strategy
implementation management of transport companies that are complex and aimed at improving
methods and mechanisms of control elements of the transport system in the context of the Ukrainian
economy.
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО
И СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ
В статье приведены экспресс-методы оценки рыночной стоимости судна, а также
эффективности его содержания в эксплуатации. Эффективность содержания определяется
по критериям условного суточного расхода топлива и расходов на одного пассажира в сутки.
Ключевые слова: пассажирское судно, проектирование, рыночная стоимость,
эффективность содержания.
Постановка проблемы. На ранних стадиях проектирования, как правило, довольно
сложно провести расчет рыночной стоимости судна в связи с отсутствием достаточного
количества данных о номенклатуре оборудования, поставщиках и судостроительном
предприятии. При этом, с одной стороны – рыночная стоимость судна является величиной
неустойчивой и подверженной колебаниям конъюнктуры рынка как самих новостроев, так
материалов и оборудования, а с другой стороны – себестоимость производимой продукции
очень сильно подвержена колебаниям в зависимости от типа и мощности судостроительного
предприятия. Однако, как заказчику, так и проектанту уже на предварительных стадиях
проектирования необходимо располагать величинами рыночной стоимости для определения
объема инвестиций при строительстве, и эксплуатационных затрат – для оценки
эффективности содержания судна в эксплуатации. В этом случае, целесообразно произвести
комплекс экспресс-оценок рыночной стоимости по относительным показателям, отражающим
уровень цен данного периода времени, используя близкие суда-прототипы, а для оценки
эксплуатационных затрат – использовать рассчитанные технико-эксплуатационные данные
проектируемого судна.
Цель работы. Разработать аналитические зависимости для экспресс-оценок рыночной
стоимости пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания (ПСВСП) и стоимости их
содержания; вывести относительный показатель, отображающий уровень эффективности
судна в эксплуатации.
Изложение основного материала.
1. Экспресс-оценка рыночной стоимости. Согласно исследований, проведенных
автором, было выяснено, что наиболее достоверные результаты для ПСВСП, вместимостью
от 150 до 250 пассажиров, дает относительный показатель стоимости С’, отнесенный к метру
кубического модуля судна:
(1)
Cp
С' 
LBD'
где Ср – рыночная стоимость судна;
D’– высота судна (от основной линии до верхней кромки самого верхнего яруса
надстройки), м.
По результатам статистического исследования, была определена формула определения
С’ от LBD’:
(2)
C'  1,4  10 5 ( LBD' ) 0.52
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Путем совместного решения уравнений (1) и (2) относительно Ср получена зависимость
для оценки рыночной стоимости ПСВСП для уровня цен периода исследований (2003-2013
гг.):
0.48
, ам. долл
(3)
C p  1,4  10 5 LBD '
Полученное значение рыночной стоимости округляется до миллиона [4].
Анализируя уровень цен на пассажирские суда внутреннего плавания, построенные на
европейских верфях начиная с 1998 г. можно отметить ежегодный рост их рыночной
стоимости на 2-4% ежегодно. Как правило, срок проектирования и строительства ПСВСП
занимает от двух до четырех лет. Таким образом, для возможности прогнозирования
стоимости судна к моменту его постройки, необходимо учесть число прогнозируемых лет nл и
процент подорожания за каждый год.
Данная экспресс-оценка не учитывает кредитование либо иные инвестиционные способы
финансирования строительства.
2. Обобщенная оценка стоимости содержания. Одним из важнейших факторов
принятия решения о строительстве либо приобретении пассажирского судна является
эффективность его содержания за определенный период времени. При оценке эффективности
содержания судна, назначения уровня фрахтовой ставки либо стоимости проезда, как правило,
выполняют комплексный расчет расходов, отнесенный к одному дню круиза либо навигации.
Для этого необходимо располагать точной информацией о структуре и уровне расходов судна
и компании – владельца либо фрахтователя. При этом, для одного и того же судна,
работающего в разных компаниях и для разных фрахтователей, структура и соотношение
доходов и расходов также будет различным и подвержены значительным колебаниям [4].
Среди всей структуры расходов, при любых схемах оперирования судном, неизменным
остаётся уровень расходов, связанных с затратами топлива, потребляемого главной и
вспомогательной энергетическими установками. В связи с этим, уровень эффективности
проектируемого судна можно оценить по показателю максимального условного
относительного расхода топлива в сутки:
Rтопл 

RГД  R ДГ
N

, усл·л·сут/пасс

(4)

где RГД – суммарный расход топлива главной энергетической установки, л·сут; RДГ –
суммарный расход топлива вспомогательной энергетической установки, л·сут.
Суммарный расход топлива энергетических установок определяется по формуле:

Ri  0,024ri Nei

, л·сут

(5)

где ri – удельный расход топлива, г/кВт·ч.
В настоящий момент для новостроев в качестве главных и вспомогательных двигателей
используются, как правило, среднеоборотные ДВС с удельным расходом топлива 200 – 185
г/кВт·ч для ДВС мощностью 700 – 1500 кВт соответственно и 220 – 200 г/кВт·ч для ДВС
мощностью 100 – 700 кВт.
Принимая средний уровень удельного расхода топлива для главной и вспомогательной
энергетических установок ri = 200 г/кВт·ч, по формулам (5), (6) был определен Rтопл для
исследуемых судов (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Условный относительный расход топлива
Название
cудна
Mozart
Bolero
Казань
Primadonna
a'Rosa Donna
Киев
Donauprinzessin
Viking Rhone
Т.Г.Шевченко
Максим Горький
Украина
Princesse de Provence
Антон Чехов
Волга
Валериан Куйбышев
Сергей Есенин
Владимир Ильич
Капитан Пушкарев
Дунай

Rтопл ,
усл. л
сут/пасс

Кк

73
69
142
69
54
81
56
65
77
49
59
52
65
52
44
53
68
29
51

4,87
4,68
4,68
4,58
4,54
4,39
4,27
4,05
3,97
3,93
3,86
3,77
3,73
3,5
3,39
3,37
3,26
3,08
2,79

Район плавания
1.3 1
1.3
2.2
1.3
1.3
2.1
1.3
1.2
2.1
2.1
1.3
1.2
2.1
1.3
2.1
2.1
2.1
2.1
1.3

Дунай-макс 2
Дунай-макс
…
Дунай-макс
Дунай-макс
…
Дунай-макс
Дунай-макс
Волго-Дон-макс
Волго-Дон-макс
Дунай-макс
Дунай-макс
Волго-Дон-макс
Дунай-макс
Волго-Дон-макс
Волго-Дон-макс
Волго-Дон-макс
Волго-Дон-макс
Дунай-макс

Усредненная
оценка
экономической
эффективности 3
0
+
+
+
+
+
0
0
0
0
+
0
-

Примечания:
1
– согласно классификации автора [4];
2
– согласно классификации Морского Инженерного Бюро [2];
3
– согласно информации, поступившей от владельцев.
Полученное по формуле (4) значение Rтопл необходимо сравнить с прототипами, либо
значениями в таблице 2.
Таблица 2
Диапазоны эффективности для ПСВСП различных категорий
Уровень комфортабельности,
Rтопл,
звезд
усл.л./пасс сут
***
30-50
****
50-70
Учитывая цены на топливо периода 2012-2015 гг. и исходя из анализа коммерческой
эффективности работающих судов, можно сделать вывод о том, что для ПСВСП у которых
Rтопл выше верхних границ диапазонов, указанных в табл. 2 коммерческая эффективность
достигается в основном за счет завышенных цен на путевки. В некоторых случаях цена
путевки может превысить ожидания туристов от комфортного отдыха и судно будет
испытывать проблемы с загрузкой пассажирами. Указанные суда, как правило, не способны
самостоятельно коммерчески эффективно работать в условиях «низкого» и иногда даже
«среднего» рынка, их эффективность может достигаться только за счет совместной
коммерческой работы с другими составляющими деятельности владельца. Для приведения
судна в указанные в табл 2 диапазоны эффективности, необходимо уменьшить массогабаритные характеристики судна и заново произвести расчет энергетического комплекса
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судна либо увеличить пассажировместимость судна в тех же габаритах и при том же уровне
комфортабельности. Для ПСВСП у которых Rтопл ниже нижних границ диапазонов, указанных
в табл. 2, будет наблюдаться недостаток факторов конструктивной комфортабельности
(теснота, отсутствие бытовых удобств и т.д.), что также будет служить отпугивающим
фактором для пассажиров. В этом случае рекомендуется увеличить суммарную площадь блока
помещений для пассажиров за счет помещений других назначений (открытых палуб) либо
уменьшить пассажировместимость.
Такой фактор оптимизации экономики судна как использование т.н. «тяжелых» или
«моторных» сортов топлива марок IFO, HFO и т.п. на современных ПСВСП как правило не
применяется по нескольким причинам, среди которых: необходимость дополнительного
оборудования для топливоподготовки, площади и энергии для него; необходимость
увеличения машинного персонала судна; необходимость проведения более частого
техобслуживания и ремонтов; грязный выхлоп. Поэтому в ЭУ ПСВСП как правило
применяется дизельное топливо марок MDO не требующее никаких подготовительных
действий и оборудования.
На ПСВСП последних лет постройки в состав судовой ЭУ активно вводятся солнечные
батареи совместно с конструктивными энергосберегающими технологиями по всему судну,
что позволяет оптимизировать топливные затраты судовой электростанции, поэтому можно
прогнозировать, что диапазоны эффективности, указанные в табл. 2 со временем будут
смещаться в сторону уменьшения.
Проведенный выше сравнительный анализ величины Rтопл с финансовым результатом
ПСВСП в эксплуатации, позволяет утверждать, что величина Rтопл является наиболее
достоверным экспресс-индикатором уровня коммерческого успеха пассажирского судна, т.е.
чем ниже величина Rтопл, в установленном диапазоне, тем выше экономическая
эффективность судна. При этом, район плавания судна не является главным определяющим
фактором. Независимо от района плавания, величина Rтопл должна укладываться в указанный
в табл 2 диапазон. Это достигается путем соблюдения баланса вместимости,
комфортабельности, массо-габаритных характеристик и мощности ЭУ, связанной с районом
плавания.
Кроме факторов, рекомендованных выше, оптимизировать экономику уже
существующего судна и несколько снизить влияние высокого Rтопл, можно путем подбора
продолжительности навигационного периода и доли чистого ходового времени в
навигационный период. Варьирование этими величинами позволяет спрогнозировать и
установить оптимальный уровень затрат, связанных с расходом топлива:

Ropt 

Н п R ГД t ход  R ДГ t загр  , усл·л·нав/пасс
Nk з nкр

(6)

где Нп – навигационный период, сут;
tход – доля чистого ходового времени в навигационный период;
tзагр – коэффициент загрузки судовой электростанции, принимается усредненное
значение, равное 0,5;
kз – коэффициент средней загрузки судна пассажирами (0,6-0,8);
nкр – предполагаемое число круизов за навигацию.
Анализ расписаний существующих ПСВСП позволяет сделать вывод о том, что на
сегодняшний день навигационный период Нп для ПСВСП работающих в бассейнах рек Дунай
и Рейн составляет в среднем 240 – 250 суток, для судов, работающих в бассейнах Днепра и
Волги – 100 – 150 суток. Чистое ходовое время tход в навигационный период находится в
диапазоне 25 – 60% (0,25-0,6) от общего времени навигационного периода – для судов
европейских рек и в диапазоне 65 – 90% (0,65-0,9) – для судов отечественных рек. В связи с
этим, можно констатировать, что пассажирские суда работающие на ВВП Украины и
Российской Федерации находятся в более неблагоприятных эксплуатационных услових по
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сравнению с судами работающими на ВВП Западной и Восточной Европы. Главные причины
подобных различий в Нп и tход заключаются в том, что на отечественных ВВП более
неблагоприятный климат, который сильно ограничивает сезонный спрос, значительные
расстояния между привлекательными пунктами захода и не слишком доступная
отечественным туристам стоимость круизов, что резко снижает загрузку судов в весенний и
осенний периоды навигации. Таким образом, уменьшение доли ходового времени в рамках
круиза (где это целесообразно и возможно), является реальным резервом снижения расходов
и оптимизации экономики судна.
3. Персонифицированная экспресс-оценка стоимости содержания.
Данная экспресс-оценка может проводиться либо как дальнейшее продолжение
обобщенной экспресс-оценки, если расчет показал величину Rтопл в благоприятном диапазоне
эффективности либо самостоятельно, при наличии необходимых входных данных.
Анализируя эксплуатационные расходы ПСВСП, можно выделить три их главных
составляющих (в порядке убывания): питание пассажиров; топливо; зарплата экипажа. Эти
три группы расходов в сумме составляют ок 65-70% всех эксплуатационных расходов по
судну (без учета ремонтов). Таким образом, величину себестоимости эксплуатации судна,
отнесенную к одному пассажиру в сутки R, можно представить в виде зависимости:
𝑅 = (𝐸 + 𝐹 + 𝑆) ∙ 𝑘𝑟 , долл/пасс сут

(7)

где E – стоимость питания одного пассажира в сутки (для периода 2014 г – 15-17 долл/пасс
сут);
𝐹 = 𝜌𝑅топл 𝑆𝑓 𝑘з – стоимость фактически потребленного топлива, долл/пасс сут;
𝑆 = 𝑆𝑐 /𝑁 – фонд заработной платы экипажа, долл/пасс сут;
ρ – плотность топлива, т/м3;
Sf – стоимость топлива, долл/т;
kЗ = 0,45…0,7 – коэффициент фактической загрузки СЭУ;
SС – заработная плата экипажа, долл/ сут;
N – пассажировместимость, чел.;
kr = 1,3…1,35 – суммарный коэффициент прочих расходов.
В случае необходимости, стоимость ремонтов и прочих эпизодических прогнозируемых
расходов, а также стоимость содержания компании, кредитование, инвестирование, уровень
прибыли и т.д. учитываются в виде надбавок к величине R исходя из данных заказчика.
Выводы.
1. Разработаны экспресс-методы оценки стоимости проектируемых ПСВСП, а также
суточной себестоимости в эксплуатации.
2. Наиболее достоверные результаты для ПСВСП, вместимостью от 150 до 250
пассажиров, дает показатель стоимости, отнесенный к метру кубического модуля судна. С
учетом данного условия, разработаны аналитические зависимости для определения рыночной
стоимости ПСВСП с учетом количества прогнозируемых лет.
3. Исследован показатель уровня эффективности проектируемого ПСВСП в
эксплуатации. В качестве показателя предложена величина максимально возможного расхода
топлива всеми механизмами судна в сутки, отнесенная к одному пассажиру - Rтопл. Величина
Rтопл является наиболее достоверным индикатором уровня коммерческого успеха
пассажирского судна, т.е. ниже Rтопл, тем выше экономическая эффективность судна.
Предложены диапазоны эффективности для ПСВСП различных категорий по фактору Rтопл .
4. Разработана аналитическая зависимость экспресс-оценки стоимости содержания
ПСВСП на одного пассажира в сутки в абсолютной денежной величине.
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ЕКСПРЕС-ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ УТРИМАННЯ
ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН ВНУТРІШНЬОГО І ЗМІШАНОГО ПЛАВАННЯ
В статті наведено експрес-методи щодо оцінювання ринкової вартості судна, а також
ефективності його утримання під час експлуатування. Ефективність утримання
визначається згідно критеріїв умовної добової витрати палива та витрат на одного
пасажира за добу.
Ключові слова: пасажирське судно, проектування, ринкова вартість, ефективність
утримання.
Semin O.O., Timoshchuk O.M.
EXPRESS-ASSESSMENT OF MARKET VALUE AND EFFICIENCY OF MAINTENANCE
OF PASSENGER VESSELS OF INTERNAL AND MIXED FLOATING
The article presents the express-methods for the assessment of the market value of the vessel, as
well as the effectiveness of its content in the operation. The effectiveness of the content is determined
by the criteria of the conditional daily fuel consumption and costs per passenger per day.
Key words: the passenger ship, design, market value, the effectiveness of the content.
Рецензент: д.е.н., професор Боняр С.М., ДУІТ
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БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
УДК 664/627.257/639.2.081
В. Сухенко, М. Муштрук
МОДЕЛЮВАННЯ СПРАЦЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ РИБОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Побудована математична модель процесу корозійно-механічного зношування деталей
обладнання в агресивних технологічних середовищах рибної промисловості. Доведена її
адекватність та запропонований спосіб практичного застосування для оцінки довговічності
деталей.
Ключові слова: корозія, знос, механічні фактори, каталізатор, втома, довговічність,
електрохімія, потенціал, обладнання, рибна промисловість.
Сутність проблеми. Аналіз матеріальних затрат на ремонт обладнання у харчовій і
переробній промисловості АПК показує, що на ліквідацію наслідків його корозійномеханічного спрацювання витрачається близько 80% усіх коштів, а питома вага річних витрат
перевищує 2% вартості основних фондів [1]. Спрацювання деталей обладнання рибної
промисловості є маловивченою специфічною проблемою. Для її вирішення необхідно
залучити сучасні методи і засоби фізико-хімічної механіки матеріалів, триботехніки,
електрохімії і матеріалознавства.
Робочі вузли машин і апаратів рибної промисловості, перероблювальні речовини й
технологічні рідини утворюють складні фізико-хімічні і динамічні системи, в яких
закономірності тертя, корозії та інтенсивність спрацювання залежать від багатьох чинників:
умов переробки сировини, хімічних і реологічних характеристик робочих середовищ,
застосованих конструкційних матеріалів і захисних покриттів, геометричних параметрів
робочих органів тощо. Оскільки більшість технологічних процесів рибопереробної
промисловості відбувається в рідинних середовищах, багато з яких є корозійно- та
поверхнево-активними, значна частина деталей обладнання зазнає дії швидкоплинних потоків
рідини, що спричиняє їх інтенсивне корозійно-механічне спрацювання. Не викликає сумніву,
що робочі органи технологічного обладнання рибопереробних підприємств повинні мати
особливо високу корозіє- та зносостійкість, тому що продукти їх спрацювання можуть
потрапити у харчові продукти і зробити їх непридатними для харчових і кормових потреб.
Умови експлуатації обладнання. Технологічне обладнання рибної промисловості
найчастіше перебуває в безпосередньому контакті з основними і допоміжними технологічними середовищами. Особливо це стосується різних технологічних апаратів і місткостей.
Склад середовищ, які використовуються в рибопереробних виробництвах, досить
різноманітний. Умовно їх можна поділити на мінеральні та органічні речовини. Так, в
рибопереробній промисловості застосовують різноманітні прісні води (артезіанську, питну з
водопроводу, дистильовану) з рН 6,5 - 7,0, а також морські води під час переробки риби
безпосередньо в умовах Світового океану (35 г NaСІ на 1 літр води), Чорного моря (18 г NаС1
на 1 літр води), Азовського моря (13 г NаСІ на 1 літр води). Водневі показники морської води
змінюються в межах рН 7,5÷8,4.
Для обжарювання риби в печах і заливання в консерви використовують рослинні олії, які
за своєю хімічною будовою є поєднанням гліцеридів, триатомних спиртів і
високомолекулярних жирних кислот. Загалом в оліях нараховують близько 40 видів жирних
кислот. Наприклад, їх вміст у соняшниковій олії досягає, % до загального вмісту: лінолевої62

62, олеїнової - 40, пальмітинової - 6,4, стеаринової - 4,6. Кількість вільних жирних кислот
залежить від тривалості та умов зберігання олії або насіння, ступеня його дозрілості й
свіжості [2].
Очевидно, що до складу олії входять такі ефективні поверхнево-активні речовини (ПАР),
як стеаринова та олеїнова кислоти, що зумовлюють адсорбувальний вплив і беруть
безпосередню участь у корозійно-механічному спрацюванні обладнання.
До складу рибного жиру з рН 2÷3 також входить велика кількість жирних, у тому числі
і поверхнево-активних, кислот, % до загального вмісту: олеїнової - більше 70, пальмітинової близько 25, лінолевої - близько 2, арахідонової - 2÷3; ейкозапентоенової - 6÷10, докозаенсоенової-10÷15 [2].
Крім того, для заливання рибних консервів застосовують соуси з рН 2÷4, які у своєму
складі мають томатну пасту, цукор, рослинні олії, сіль, оцтову кислоту, цибулю, спеції і
спричиняють швидке корозійно-механічне спрацювання технологічного обладнання [3].
Санітарна обробка обладнання проводиться неорганічними і органічними мийними та
очищувальними засобами. До неорганічних мийних засобів відносяться їдкі луги,
кальцинована сода, фосфати, силікати, а до очищувальних - неорганічні кислоти (азотна,
сірчана, соляна, фосфорна та ін.) [4]. Всі вони негативно впливають не лише на корозійнумеханічну стійкість деталей з вуглецевих сталей, але можуть також викликати міжкристалічну
корозію високолегованих іржостійких сплавів і зруйнувати високоефективні захисні покриття.
Мета і завдання роботи. На підґрунті аналізу термодинамічної системи процесу
корозійно-механічного спрацювання деталей в агресивних технологічних середовищах рибної
промисловості треба математично описати механізм зношування, оцінити адекватність і
перспективи практичного застосування математичної моделі.
Результати аналітичних і експериментальних досліджень. Механізм корозійномеханічного зношування матеріалів в агресивних харчових середовищах - електролітах рибної
промисловості може бути описаний на основі аналізу термодинамічної системи, яка зв’язує
макроскопічні параметри трибологічних об’єктів з електрохімічними характеристиками
взаємодії і руйнування конструкційних матеріалів в конкретному технологічному середовищі.
При розгляданні сталого процесу корозійно-механічного зношування металів і сплавів в
технологічних середовищах рибопереробних виробництв трибологічну термодинамічну
систему можна окреслити сукупністю деформованих об’ємів металу і продуктів зносу, які
знаходяться в контакті з агресивним середовищем. Ця система може бути поділена на дві
частини: в першій протікають лише деформаційні процеси, а друга, крім цього, зв’язана з
хімічними реакціями і зміною площі вільних поверхонь внаслідок руйнування.
При корозійно-механічному зношуванні величина розсіяної енергії визначається не
лише пластичною деформацією, але й інтенсивністю електрохімічних процесів та величиною
зміни площі вільних поверхонь. Сумісний кількісний аналіз різнорідних процесів можливий
при введенні універсальних енергетичних критеріїв з використанням методів термодинаміки
необоротних процесів. Такі процеси можна описати за допомогою дисипативної функції [7]:
i



dWдис
diS

 Ic A c ,
dt
dt

(1)

де    SK – дисипативна функція (швидкість розсіювання енергії в системі) віднесена до
одиниці поверхні контакту S K ;
T – температура системи;
di S dt  di S SKdt – зміни ентропії системи;
і
dWдис
dt

– швидкість розсіювання енергії для і - процесу, який реалізується в системі;

I
IC A C  C A C
SK

– потужність хімічної реакції;
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IC

– швидкість хімічної реакції;

AC – хімічна спорідненість реакції.

Швидкість розсіювання енергії, пов’язана з пластичним деформуванням і утворенням
нових поверхонь, складає:
dW dWпл
dWsj


.
dt
i dt
j dt



(2)

Дисипативна функція процесу пластифікації має вигляд [6]:
пл 

dW
 IdA a
dt

(3)

де: Ia  Ia SK - густина потоку дислокацій;
Aa    - хімічна спорідненість процесу утворення і переміщення дислокацій;
 - знеміцнення матеріалу;
α - кількість дислокацій в одиниці деформованого матеріалу.
Уявляючи процес зношування поверхні як відколювання частинок матеріалу по дислокаційних межах, дисипативну потужність процесу можна виразити таким чином:
dWsj
 Iso 0  Ism m ,
j dt



(4)

де: ISO  dS0 / Sk  dt i Ism  dsm / Sk  dt - швидкості зміни площі вільної поверхні оксидів і
неокисленого матеріалу;
0 i m - відповідно, робота утворення одиниці нової вільної поверхні оксидів і
вихідного матеріалу.
З урахуванням виразів (2 - 4), вираз (1) можна записати у вигляді:


  Ia
 Is00  Ism m  Ic A c .


(5)

На основі лінійного закону і співвідношень взаємності Онзагера [7] з рівняння (5)
отримуємо систему лінійних феноменологічних рівнянь:

 C 2 A c  C30  C 4  m ;


c  C 2
 C5A c  C6  0  C7  m ;


Iso  C3
 C6 c  C80  C9  m ;


sm  C 4
 C7 A c  C9 0  C10  m ,

Ia  C1

(6)
(7)
(8)
(9)

де C1 C10 - феноменологічні коефіцієнти.
Приведена швидкість зношування I повинна визначитися сумою густини потоків маси
окислених I0 та неокислених I m продуктів зносу:
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I  I0  Im .

(10)

Потоки I 0 та I m можна отримати, виходячи з рівнянь (5 – 9). Враховуючи, що I  I c  0 ,
з рівняння (7) можна визначити величину потоку окисленого металу:
I0  Ic0  0 (C2A  C5A5  C60  C7m ) ,

(11)

де ν0 - стехіометричний коефіцієнт окислу в рівнянні хімічної реакції.
Підставляючи рівняння (6) і (7) у (5) і враховуючи, що Im  Ism / C11 (де C11 - коефіцієнт,
який залежить від властивостей зношуваного матеріалу) [6], отримаємо:
m 

2

1

   
   C1    (2C30  2C 2 A c  C 4  m )

C11 m 








(12)

 (C5A c  C802  2C6 0 A c  C7  m A c  C9 0  m ).

Вся зовнішня робота, виконана над системою тертя, дорівнює:
W    f mp  L ,

(13)

де: P - питоме навантаження; fтр- коефіцієнт тертя ковзання; L - шлях тертя.
Тоді розсіяна енергія (дисипативна функція) визначиться так:
  K    f mp  V.

(14)

де: К – постійна, яка характеризує долю розсіяної енергії при зношуванні; V – швидкість
відносного ковзання частинок зношуючого середовища по поверхні тертя.
З виразів (11), (12) і (14) можна отримати швидкість зношування, приведену до одиниці
поверхні:
I  I0  Im  K1  P  V  K 2  K3 ()2 ,

(15)

де K1, K2, K3 - постійні, які включають в себе величини Ci , fтр,  0 , 0 , m ,  .
З рівняння (15) видно, що швидкість корозійно-механічного зношування лінійно залежить
від навантаження і швидкості ковзання і параболічно від знеміцнення матеріалу корозійноактивним середовищем.
З електрохімії відомо [8], що:
 

0  n  F
,
Vm

(16)

де: 0 - зміна рівноважного електродного потенціалу при зношуванні; n - валентність
металу; F - постійна Фарадея; Vm - мольний об’єм речовини.
Підставляючи вираз (16) в (15), отримаємо:
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2

I  K1  P  V  K 2

   n  F 
0  n  F
 .
 K 3 

Vm
 Vm 

(17)

У формулі (17) величини Р і V характеризують зовнішню дію на поверхню, що
зношується, а зміна потенціалу залежить від властивостей матеріалів пари тертя та
характеристик корозійного середовища. Якщо пара тертя буде складатися з різнорідних
металів або покриттів, то кожен з них має свій електродний потенціал. В цьому випадку пара
буде мати сумарний змішаний електродний потенціал [9,10].
Зміщуючи потенціал тертя пари з використанням зовнішнього джерела струму в катодну
або анодну область, можна управляти процесом корозійно-механічного зношування в деяких
межах, не змінюючи при цьому умов навантаження вузла тертя. Це зміщення також можна
здійснити зміною складу матеріалів, що труться, шляхом нанесення захисних покриттів,
зміною режимів тертя та інгібуванням технологічного середовища, що підтверджено багатьма
дослідженнями [1, 9,10].
Для перевірки правильності вибору термодинамічної моделі корозійно-механічного
зношування провели розрахунок коефіцієнтів в формулі (17) з використанням методу
найменших квадратів. При розрахунках були вибрані довірчі інтервали . для рівня імовірності
0,95. Паралельно були проведені випробування на зношування бронзових зразків (БрОЦС 55-5) по схемі «втулка-втулка» на установці торцевого тертя з вимірюванням потенціалів
поверхні тертя при занурюванні у середовище та в процесі тертя [ 1,10] за допомогою
потенціостата П-5827. Досліди проводили в середовищах рибопереробного виробництва
(таблиця). Швидкість ковзання складала 0,2 м/с, питоме навантаження 0,92 МПа. Швидкість
розгортування потенціалу при зніманні поляризаційних кривих дорівнювала 2 мВ/с.
Для перевірки адекватності моделі (17) для морської води було проведено 3 досліди
(таблиця). Оцінка середньоквадратичної похибки буде такою
S

n

 (Xi  X)2 /(n  1)  0,25 .

(18)

i 1

Вода
Чорного моря

135

Рафінований
рибний жир

25,0

11,20
11,22
11,18
0,33
0,32
0,32

10,7 10,95
10,72 10,97
10,68 10,93
0,29 0,31
0,27 0,29
0,28 0,30

розрахований

середній но всіх
експериментах

середній

нижнього

верхнього

Зміна потенціалу
при зношуванні, мВ

Технологічне
середовище

Таблиця 1
Триботехнічні та електрохімічні параметри експериментальних зразків, отримані
розрахунками та вимірюванням
Знос зразків в мг на 10 км шляху тертя

10,95

11,80

0,30

0,24

Враховуючи малу величину виборки, помножимо S на коефіцієнт Ст'юдента І. Для а =
0,05 і f – 2 його табличне значення дорівнює 4,3. Тоді відкорегована S буде: S = 0,25 ∙ 4,3 =
1,08. Тобто за результатами вимірювань S = 10,95 ± 1,08. Верхня межа зносу дорівнює
12,03 мг. Таким чином, теоретично визначений результат зносу 11,80 мг попадає в довірчий
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інтервал з імовірністю 0,95. Аналогічний хід перевірки адекватності моделі для зношування в
рибному жирі: S = 0,2, а з врахуванням критерію Ст'юдента S = 0,02- 4,3 = 0,086 » 0,09. Отже,
з імовірністю 0,95 теоретичний результат розрахунку зносу у 0,24 мг попадає в довірчий
інтервал, тому що його нижня межа дорівнює 0,21 мг.
Висновки. Результати аналітичних і експериментальних досліджень підтверджують
адекватність отриманої математичної моделі. Вони також свідчать, що технологічне
середовище може в десятки разів змінювати інтенсивність зношування матеріалів. Корозійномеханічне зношування поверхонь в агресивних технологічних середовищах рибообробних
виробництв не може розглядатися як просте сумування механічного і електрохімічного
факторів. Це більш складний процес, в якому електрохімічне розчинення служить каталізатором втомного руйнування. Тертя ж, в свою чергу, сприяє розвитку електрохімічної корозії. У
всіх цих процесах суттєву роль відіграє потенціал системи [9] та його зміщення під впливом
технологічного середовища в трибологічних системах [9,10].
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Ю. Сухенко, М. Муштрук
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНОС ОБОРУДОВАНИЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Построена математическая модель процесса коррозионно-механического износа деталей
оборудования в агрессивных технологических средах рыбной промышленности. Доказана ее
адекватность и предложен способ практического применения для оценки долговечности
деталей.
Ключевые слова: коррозия, износ, механические факторы, катализатор, усталость,
долговечность, электрохимия, потенциал, оборудование, рыба.
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MODELING TEAR OF EQUIPMENT FISH PROCESSING ENTERPRISES
A mathematical model of corrosion-mechanical wear of equipment parts in corrosive
environments technological fishing industry. We prove its adequacy and practical application of the
proposed method to assess durability of parts.
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Ю. Сухенко, М. Муштрук
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРОЗИИ ОБОРУДОВАНИЯ СВЕКЛОСАХАРНЫХ
ЗАВОДОВ
Исследовалась износостойкость и коррозионная стойкость плазменных покрытий в
жесткой воде, моделирующий транспортерно-моечную воду сахарных заводов. Показана
перспективность применения оплавления коррозионностойких и износостойких
самофлюсующиеся плазменных покрытий в узлах трения технологического оборудования
сахарного производства.
Ключевые слова: износостойкость, коррозия, завод, трения, оборудования.
Одним из перспективных направлений повышения износостойкости и коррозионной
стойкости технологического оборудования свеклосахарного производства является
применение плазменных защитных покрытий на деталях оборудования.
В настоящей работе исследовались оплавленные самофлюсующиеся покрытия
ПГ19Н01 и неоплавленные покрытия ПТЮНХ16СР3 с различными пропитками и
гранулометрическим составом размером 40-100 мкм. Исследования производились в
жесткой воде (6 мг-экв/л), моделирующей танспорерно-моечную воду сахарных заводов, в
два этапа. На первом этапе оценивалась коррозионная стойкость образцов с покрытиями при
отсутствии фрикционного контакта. На втором этапе определялась износостойкость
покрытий при абразивном изнашивании в исследуемой среде. Трение осуществлялось при
нагрузке 0,3-3 МПа и скорости скольжения 0,8 м/с о жестко закрепленные частицы абразива.
Для повышения скорости подвода кислорода к поверхности [2] электролит непрерывно
перемешивался магнитной мешалкой.
Коррозионная стойкость исследуемых покрытий оценивалась по плотности
коррозионного тока. При этом делалось допущение, что в раствор переходят только
двухвалентные ионы железа, которые определялись при помощи железосинеродистого калия.
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Рис. 1. Графики изменения электродного потенциала φ во времени τ для различных
плазменны покрытий
В результате проведенных электрохимических исследований установлено, что
выбранные покрытия обладают в жесткой воде удовлетворительной коррозионной
стойкостью. Значения электродного потенциала φ стабилизируются через 90-240 мин после
погружения покрытия в электролит (см. рисунок). Резкий сдвиг потенциала в область
отрицательных значений в первые 1-5 мин после погужения для покрытий ПТЮНХ16СР3,
пропитанного маслом (1) и герметиком (2), свидетельствует о растворении оксидных пленок
на поверхности металла. В то же время некотоое облагороживание потенциала покрытия
ПТЮНХ16СР3 (кривая 3) указывает на экранирующие свойтва продуктов коррозии,
локализирующихся в его порах. Наиболее положительный электродный потенциал,
характеризирующихся наименьшим значением плотности і тока коррозии (табл. 1) вблизи
области малых перенапряжений наблюдался для покрытия ПГ10Н01, оплавленного ТВЧ
(кривая 4).
Анализ данных таблицы показывает, что пропитка порытия ПТЮНХ16СР3 герметиком
и маслом снижает плотность тока коррозии соответственно в 1,8 и 1,2 раза по сравнению с его
значениями для того же покрытия без пропитки, что объясняется механическим
изолированием пор, приводящим к торможению коррозионных процесов.
Таблица 1
Свойства защитных покрытий
Покрытия

φ,
мВ

і,
мА/м2

1,
мм3/мм3

ПТЮНХ16СР3

Покрытия
Без пропитки

φ,
мВ

і,
мА/м2

1,
мм3/мм3

520

330

1,92

пропитанное
маслом

580

210

2,29

ПГ10Н01
после
оплавления

пропитанное
герметиком

570

180

1,89

ТВЧ

490

230

0,92

в печи

440

87

0,35

Применение в качестве пропиточных материалов полимеров (например, фторопласта)
способно, вероятно, еще в большей степени увеличить эти различия, приближая
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коррозионную стойкость неоплавленных покрытий ПТЮНХ16СР3 к стойкости оплавленного
в печи покрытия ПГ10Н01. Износостойкость I покрытий исследовалась на установке для
торцового трения по методике, описанной в работе [1].
В результате испытаний установлено, что наибольшей износостойкостью в принятых
условиях обладает покрытие ПГ10Н01, оплавленное в печи (см. таблицу). При этом его износ
в 0,35 раза ниже износа закаленной стали У8 (твердость 58HRC Э). Износ покрытия ПГ10Н01,
оплавленного ТВЧ, соизмерим с износом этой стали, а износ покрытий ПТЮНХ16СР3 без
пропитки и пропитанным маслом и герметиком соответственно в 1,92; 2,29 и 1,89 раза выше
износа закаленной стали У8. Различия в износостойкости исследуемых покрытий обьясняются
наличием значительного количества пор в покрытиях ПТЮНХ16СР3, а также их
относительно меньшей, чем у покрытия ПГ10Н01, твердостью.
Вывод
Проведенные исследования показали целесообразность применения защитных
плазменных покрытий для повышения износостойкости и коррозионной стойкости деталей
оборудования сахарной промышленности.
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Ю. Сухенко, М. Муштрук
ЗАХИСТ ВІД ЗНОСУ І КОРОЗІЇ ОБЛАДНАННЯ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ЗАВОДІВ
Досліджувалася зносостійкість і корозійна стійкість плазмових покриттів в жорсткій
воді, що моделює транспортерно-мийну воду цукрових заводів. Показана перспективність
застосування оплавлення корозійностійких і зносостійких самофлюсуючі плазмових
покриттів в вузлах тертя технологічного обладнання цукрового виробництва.
Ключові слова: зносостійкість, корозія, завод, тертя, обладнання.
M. Mushtruk, Y. Sukhenko
PROTECTION AGAINST WEAR AND CORROSION EQUIPMENT
SVEKLOSAHARNOM PLANTS
We investigated the wear resistance and corrosion resistance of plasma coatings in hard water
modeling Transporter washing water sugar mills. The prospects of applying melting corrosion and
wear-resistant coatings in plasma samoflyusuyuchi friction process equipment for sugar production.
Key words: wear resistance, corrosion, plant, friction, equipment.
Рецензент: д.т.н., професор Сухенко В.Ю., НУБіП
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Ю. Сухенко, М. Муштрук
ВЫПЕКАНИЕ ХЛЕБА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ
Проведен анализ способов выпечки хлеба. Предложена электроконтактная
энергосберегающая печь, обеспечивающая хорошее качество выпечки при сокращении
длительности процесса, которая может быть также использована для сушки пищевого
сырья и изделий.
Ключевые слова: выпечка, сушка, энергозатраты, конвективный, электроконтактный
процесс, хлебопекарные печи.
Процессы выпечки и сушки играют существенную роль в хлебопекарном производстве.
Актуальной проблемой является создание высокопроизводительных и экологически
полноценных печей, который позволяют экономно использовать топливо и сырье, а также
повышают производительность. На основании литературных источников [1-4] составлена
табл. 1, в которой приведены удельный расход энергии при выпечке хлебобулочных изделий
массой около килограмма, время выпечки и характеристики качества продукции.
Получившие массовое распространение печи конвективной выпечки, дают продукцию
хорошего качества, но имеют существенные недостатки: значительный расход энергии,
большие габариты и материалоемкость[3, 4]. Коэффициент энергетических затрат печи
«Орланди» составляет 0,292 кВ·ч/кг выпеченных изделий; печей БИ – 0,365 кВт·ч/кг, печей
ПХС – 0,446 кВт·ч/кг, печей НИИХП-0,309 кВт·ч/кг изделий в указанных печах длительное,
чем и объясняются их большие габариты. Условия работы обслуживающего персонала
тяжелые из-за больших тепловых потерь и некоторой загазованности окружающей среды.
Выпеченный хлеб быстро черствеет на открытом воздухе. При упаковке хлеба в пленку,
нарезанного ломтиками, отпадает необходимость в корке, то есть для выпечки таких изделий
полностью подойдет хлеб, выпеченный способами, которые не создают корки [1].
Поэтому целесообразно применять те печи, которые будут давать хорошее качество
мякиша изделий при меньшем времени выпечки, затрат энергии, материалом и высокой
производительности. Таким конкурентоспособным перспективным способом выпечки
является электроконтактный. Качество изделий, выпеченных при эдектроконтактном способе
выпечки, хорошее, пористость развитая и равномерная. Объем больше на 5-7%, чем при
конвективной выпечке. Вкус приятный, корки на поверхности мякиша нет. Необходимо
отметить также хорошее качество выпекаемой в таких печах бисквитной основы.
При электроконтактном способе выпечки удельный расход энергии в 2-5 раз меньше, чем
при конвективном, так как почти вся энергия идет на нагрев массы выпекаемого теста,
помещенного между электродами, по которым пропускают ток с частотой 50 с -1. Время
выпечки при данном способе в 4-10 раз меньше, чем при конвективном. Уменьшение времени
выпечки позволяет создавать конструкции печей небольших габаритов, большой
производительности и с более простым обслуживанием [2, 3].
Вместе с тем, электроконтактный способ выпечки, несмотря на множество проведенных
исследований и указанных преимуществ, не получил дальнейшего развития из-за отсутствия
удачных, перспективных и простых в производстве конструкций печей. Нами предложены
некоторые конструкции печей с электроконтактной выпечкой хлебобулочных изделий. Работа
этих печей основана на нагреве теста, проходящими по которым пропускают электрический
ток с частотой 50 с-¹. Режим выпечки регулируется изменением величины подаваемого
напряжения, расстоянием между бесконечными лентами и скоростью их движения. В этих
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печах можно получить на поверхности изделий инфракрасными лучами. В них удобно кроме
хлеба выпекать ряд кондитерских изделий, например, бисквитную основу. Качество бисквита
получается хорошим, а время выпечки сокращается примерно в десять раз.
Предложенная нами печь (рис. 1) работает следующим образом. Тесто после брожения
непрерывным потоком поступает в приемный бункер 1 загрузочного устройства. Шнековым
нагнетателем 18 через конический наконечник 17 тесто нагнетается в пространство между
движущимися лентами 4, 14 и направляющими 16.

\
Рис. 1. Электроконтактная печь
При прохождении между лентами 4, 6, 7, 11, 14 тесто нагревается под действием
подводимого через электроконтакты 12, и 15 электрического тока. Длина лент выбирается из
расчета, чтобы тесто, перемещать к выходу пекарной камеры, было полностью выпечено.
Учитывая, что тесто при нагревании начинает увеличиваться в объеме, ленты в средней части
пекарной камеры располагаются под некоторым углом к горизонту(для компенсации
объемного расширения), а при большом количестве лент можно увеличить их скорость.
Регулировку толщины изделия осуществляют рукоятками 2 через барабан 5.
Очистку лент от теста производят прижимаемые к ним ножи 8, 9, 13. Нож 9 служит также
выходным лотком для выпеченного изделия. Количество нагнетаемого теста в пекарную
камеру регулируют электродвигателем 19 и вариатором-редуктором 20, изменяя скорость
вращения его выходного вала. Режим выпечки и производительность печи регулируют,
изменяя скорости вращения шнека и движения лент, величину подводимого напряжения и
зазор между лентами на каждом участке. За счет увеличения ширины изделия можно
увеличивать производительность печи. Таки образом, возможно осуществить гибкое
регулирование режима выпечки.
Учитывая современный достижения в области внедрения агрегатов, обеспечивающих
интенсивную механическую обработку теста, применяя улучшители окислительновосстановительного действия, новые методы физического воздействия, комбинированные
химические разрыхлители, специальные ароматизаторы или ароматизированные добавки, в
печах электорконтактной выпечки можно довести продолжительность всего процесса
получения хлеба до 30-60 мин. при хорошем его качестве и полной автоматизации процесса.
Электроконтакный способ нагревания можно также использовать на этапе
предварительной сушки сырья, полуфабрикатов и продуктов, когда их влажность высока и
имеет место малое электрическое сопротивление прохождению тока. В случае применения
этого способа значительно ускоряется процесс сушки порошкообразных, пористых и
волокнистых материалов, особенно при воздействии акустических колебаний, которые могут
генерироваться динамическими сиренами, громкоговорителями, электроразрядными
аппаратами.
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Таблица 1
Удельный расход энергии и время выпечки хлеба различными способами
Способ выпечки
Удельный расход
Время выпечки,
Качество продукции и
энергии, кВт·ч/кг
мин.
особенности выпечки
Хорошее.
Корки
нет.
Объем и пористость на 57% больше, чем при
конвективной
выпечке.
ЭлектроПористость более развитая
0,077
5-18
контанктный
и
равномерно
распределенная.мякиш
очень
эластичный
и
светлый.
Вкус
нормальный
В
Нормальное. Корки нет.
электромагнитном
При нагреве обугливается.
поле
0,18-0,52
1,5-7
Объем больше на 13-15%,
сверхвысокой
чем при конвективной.
частоты
Пористость хорошая
Нормальное. Корки нет.
Объем увеличивается на
В
10-15%. Мякиш имеет
электромагнитном
0,25-0,34
15-22
пониженные структурнополе высокой
механические
свойства.
частоты
Оборудование
дорогое,
сложное
В
Хорошее.
Объем
электромагнитном
увеличивается на 10-15%.
поле
0,2-0,4
26-35
Мякиш
светлый
и
промышленной
эластичный. Пористость
частоты
повышается на 4-5%
Нормальное.
Большой
С
упек. Работа оборудования
аэродинамическим
0,45
30
отличается значительным
обогревом
шумом.
Хорошее . Равномерная
пористость. Эластичный
С обогревом
мякиш. Необходимо много
инфракрасными
0,3-0,6
15-30
излучателей. Стоимость их
лучами
высокая, срок службы
небольшой
Вывод. Электроконтактный способ выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий
обеспечивает хорошее качество выпечки, сокращает время осуществления процесса в
несколько раз по сравнению с конвективным способом, гарантирует экономию
энергетических ресурсов и является 6 перспективным для внедрения на хлебопекарных
предприятиях различной производительности
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Ю.Сухенко, М. Маштак
ВИПІКАННЯ ХЛІБА ЕЛЕКТРОКОНТАКТНИМ СПОСОБОМ
Проведено аналіз способів випічки хліба. Запропоновано електроконтактна
енергозберігаюча піч, забезпечує хорошу якість випічки при скороченні тривалості процесу,
яка може бути також використана для сушіння харчової сировини і виробів.
Ключові слова: випічка, сушка, енерговитрати, конвективний, електроконтактні процес,
хлібопекарські печі.
Y. Sukhenko, M. Mushtruk
BAKING BREAD ELECTROCONTACT WAY
The analysis of methods of baking of bread is conducted. Offered electro-pin energy saving
stove, providing the good value of baking at reduction of duration of process, which can be also used
for drying of food raw material and wares.
Key words: baking, drying, energy expenses, convection, electro-contact process, bakery stoves.
Рецензент: д.т.н., професор Сухенко В.Ю., НУБіП
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
UDC 519.7

Tupkalo V. N.

SIGNATURE CHECKING OF ROM MODULES

A method is proposed for ensuring the fault tolerance of read-only memory modules (ROMs)
based on the principle of predicting a control signature in each access cycle to memory. The
necessary conditions were found for solving the recovery problem for lost data during the scan of the
read operation.
The importance of any built-in verification method increases, if along with the solution of the
verification problem the method has some additional capabilities. The article shows that the proposed
signature method for checking the status of the programmed ROM allows, in principle, to solve the
problem of regeneration (recovery) for lost data at the time of checking the read operation.
The solution to this problem is based on the aforementioned principle of signature prediction,
expressed in the form of a signature verification rule.
Key words: memory modules, signature, work check, forecasting, digital control systems.
The need in fault-tolerant digital control systems (DCS) of different purpose calls for searching
new approaches to solving the problem of checkability of DCS functional units and, in particular,
memory modules.
Depending on the type of access operations the DCS memory units are classified as randomaccess memory (RAM) modules and read-only memory (ROM) modules. For RAMs there exists an
efficient hardware-microprogram method for checking the state during the operation pauses whose
essence reduces to preliminary reading and storing of a cell’s contents with its subsequent inversion
and with repetition of the write-read cycle to compare the results [1]. This method is inapplicable for
ROM because in this case the possibility of the write operation is excluded.
From the standpoint of functional representation of models for checking objects, a DCS ROM
is a state checking (diagnostics) object with transfer function Ψ performing a mapping Ψ: K(A) →
K(B), where K(A) is a tuple of cell addresses and K(B) is a tuple of the cells’ contents. The mapping
should be regarded here as being many-valued (surjective) because a DCS ROM may contain
different cells with the same contents. Therefore the combination of the input sequence in the form
K(A) and the output sequence in the form K(B) cannot be interpreted as ROM test in the general case.
The set A of the ROM addresses is always finite, and under sampling it can be represented by
N! (N is the number of memory cells) tuples of the same power, which are ordered. Therefore the
unitariness (determinism) principle for checking will hold if, in accordance with the well-known
concept in [2], the test is formed as a pair of tuples {K(A), K(A#B)}, where # is a superposition
(composition) operation for the sets of addresses A and contents B such that the mapping
Ψ# :K(A) →K(A#B) = K(A)#K(B).

(1)

Problem statement. In view of condition (1), the problem of synthesizing a test for checking
the states of a programmed ROM module can be stated in the following way: given the contents B of
the ROM cells, it is required to synthesize an input test action 𝐾 ∗ (𝐴) using the given set A of ROM
addresses such that the function Ψ# for the established (chosen) operation # is algorithmically
computable (a computing algorithm for the function Ψ# must necessarily exist [3]).
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It should be noted that in the context of the general problem of checking the states of the ROM
during the pauses in its operation the requirement of algorithmical computability of the function Ψ#
must be regarded as being only a necessary but not sufficient condition for test synthesis because the
mapping (1) preassigns no principle for forming the template. Therefore, proceeding from the
requirement that the unitariness principle should hold for the functional checking, we state a sufficient
condition for synthesizing the ROM test in the following way: if, in accordance with (1), the function
Ψ# is algorithmically computable, then checking the ROM state can be reduced to checking a
characteristic feature of the current (i+l)-th n-digit binary vector (A # B)i+1 of the tuple K(A # B) by
using the characteristic features of the directly preceding i-th vector (A # B) i (i = 1, 2, .., are the
memory access cycles) if the functional relationship
(A#B) i+l = Ψ# (A#B) i.

(2)

corresponds to the function computing algorithm.
We will prove that, in principle, for any contents of ROM cells the condition (2) is satisfied
guaranteeing the test checkability of the ROM according to the principle of prediction of checked
binary vectors. To this end we use the fact that the number of memory cells in the existing and newly
elaborated ROMs is a multiple of a power of two. Moreover, based on the notion of "algorithmic
solvability" [3] known from the algorithm theory we introduce the following definition.
Definition 1. An ROM test {𝐾 ∗ (𝐴); 𝐾 ∗ (𝐴#𝐵)} is said to be (algorithmically) solvable if for
its tuple 𝐾 ∗ (𝐴#𝐵) there exists a formation algorithm coinciding with the computing algorithm for the
function (2). In this case the tuple 𝐾 ∗ (𝐴) is called a solvable test action.
Theorem 1. An ROM test is algorithmically solvable if the number of test words in the tuple
K(A) is equal to | K(A) | = 2 n –1, where n = log2N and N is the number of memory cells.
Proof. First, it is necessary to prove that in the context of condition (2) there always exists a
composition operation # such that the mapping (1) is one-to-one. Indeed, since the tuple K(A) is
strictly ordered, the tuple K(A # B) = K(A) # K(B) is also strictly ordered for any cell contents, if #
is the logical operation on binary numbers (the concatenation operation ∇). For example, if A i =
0110111 and Bi = 10101, then Ai # B i = Ai ∇ B i = 011011110101. The requirement that the mapping
(l) be injective implies that |K(A)| = |K(A) # K(B)| = 2 n . Therefore, according to Definition 1, the
tuple K(A) is a solvable test action if for the tuple K(A) # K(B) there is an algorithm that gives the
answer to the question whether A j belongs to the tuple K(A) or not for any of the numbers A j ∈ K(A).
As is known from coding theory, such an algorithm exists for a sequence of numbers formed with the
help of a shifting register with feedback (in the form of polynomial number generators) [4]. In this
case the maximum number of different n-digit numbers is generated when the feedback is described
by an irreducible primitive polynomial G(x) = g n x n +g n-1 x n–1 +…+ g 1 x+1 of degree n, i.e.,
|K(A)| =2n–1 (a zero number in the tuple K(A # B) is excluded).
Based on Theorem 1, we can conclude that the method for solving the problem of checking the
state of a programmed ROM must involve the following two consecutive synthesis stages: when data
are written in the ROM, the relation (1) is fulfilled with condition B j # A j = 00...0 ∉ K(A # B) being
satisfied; and, with account of the selected polynomial G(x) for generating a test of degree n = log2N,
the set A # B is ordered so that the tuple K(A # B) is predictably checkable when checking the state
of the programmed ROM, i.e., the algorithmic computability of the function (2) is ensured. In this
case the resulting tuple K(A) is the tuple 𝐾 ∗ (𝐴). When these synthesis stages are realized, the
programmed ROM is regarded as being predictably checkable.
The proof of Theorem 1 implies that since the algorithmically solvable function for generating
the test with |K(A)| = 2n–1 is a known function generating binary numbers with the aid of a shift
register toward higher digits with modulo-two adder feedback described by an irreducible primitive
polynomial G(x) [4], the general relationship (2) for an n-digit binary notation satisfies the recurrence
relation
(A#B) i+1 =2(A#B) i ⊕ r[n][∑𝑛𝛼=1 𝑔𝛼 (𝑎𝛼 # 𝑏𝛼 )𝑖 ],
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(3)

where (i + 1) and i are, respectively, the subsequent and preceding shift cycles, r[n] is an n-digit
constant with unity only in the least significant digit, g α are the coefficients in nonzero terms of the
polynomial G(x) for generating binary numbers, and (a α # b α )i is the value of the a-th digit of the
number (A # B)i .
In view of the fact that the Boolean equivalent of the arithmetic function for adding two
identical numbers R has the form 2R = R⨁R⨁H(R+R) = H(R+R) [5] and H(R+R) is the Boolean
operation (function) producing numbers whose code characterizes the positions of carry unities in the
addition of identical numbers, we finally obtain the following expression for (3)
̂ [(A#B) i+(A#B) i] ⨁ r[n][∑𝑛𝛼=1 𝑔𝛼 (𝑎𝛼 # 𝑏𝛼 )𝑖 ],
(A#B) i+1 = 𝐻

(4)

̂ [(A#B) i+(A#B) i] is obtained by truncating the code of the number H[(A#B) i+(A#B) i] on
where 𝐻
the left (discarding the highest-order digit).
Therefore under the transition from the numbers in (4) to their signatures sg the signature
checking rule for the state of a predictably checkable ROM is written as
̂ [(A#B) i+(A#B) i] ⨁ r[n][∑𝑛𝛼=1 𝑔𝛼 (𝑎𝛼 # 𝑏𝛼 )𝑖 ].
sg(A#B) i+1 =sg𝐻

(5)

An example demonstrating the essence of the stages in the suggested technique for synthesizing
an algorithmically solvable test (see Definition 1) for checking the states of a programmed ROM with
organization 32 X 4 is presented in Tables 1 and 2. It is assumed that the tuple elements in Table 2
follow from top to bottom. The role of the operation # is played by the modulo two addition of two
digits with the same polynomial weight.
Table 1
Bj
Aj
Bj # Aj
Bj
Aj
Bj # Aj
0000
0001
0001
0001
0001
0010
0010
0010
0011
0011
0100
0100
0101
0101
0110
0110

00001
00010
00011
00100
01101
00110
01111
10000
01010
01001
10010
10101
01011
11100
01110
11000

00001
00011
00010
00101
01100
00100
01101
10010
01001
01010
10110
10001
01110
11001
01000
11110

0111
1000
1000
1000
1001
1010
1010
1011
1100
1100
1101
1101
1110
1110
1111

11111
00111
10011
10100
10110
11001
11110
01100
10001
11011
11101
10111
00101
01000
11010

11000
01111
11011
11100
11111
10011
10100
00111
11101
10111
10000
11010
01011
00110
10101

A fundamental property of an algorithmically solvable test {𝐾 ∗ (𝐴); 𝐾 ∗ (𝐴# 𝐵)} is that it can
cycle an unbounded number of times and that the tuple 𝐾 ∗ (𝐴) must not necessarily return to the initial
address after an interruption of the diagnosing process (owing to the end of a pause in the ROM
operation).
Definition 2. A test of a predictably checkable ROM is said to be enumerable if
|K(A)| = 2n–1.
The notion of an enumerable test (enumerable set [3]) relates to a typical situation when the
amount and the values of the numbers meant for storage make it possible to synthesize the test without
77

cycling. Such a test does not permit the diagnosis of the first cell addressed by the tuple K(A). We
will illustrate this situation for the example of Table 2. Let the tuple K(B) of the ROM contents be
confined to the first twelve elements in the test synthesis. The cell with address 00001 is
undiagnosable. In this case the cycling becomes possible if in the realization of condition (2) provision
is made for a checkable transition from the address 01101 to 00001. Table 2 shows directly that such
a transition exists if, with account for the checking rule (5) for predicting signatures, and depending
on the selected polynomial P(x) for generating signatures, the test tuples K(A) and K(B) are
supplemented with subsequent three (boldfaced) elements (P(x) = x 4 +x 3 +1), or with four (marked
by asterisks) elements (P(x) = x 3 +x+1). As a result, the set becomes cyclically enumerable.
Moreover, as is seen from Table 2, there can be several cyclically enumerable tests and they are
characterized by different lengths (redundancy). The question of redundancy is decided at the stage
when the operation # and the polynomials G(x) and P(x) are chosen. Neither is it excluded that the
generation polynomial G(x) can be irreducible.
Table 1
K(B)
K(A)
K(B)#K(A)
K(sg(B#A))
K(sg(B#A))
b4b3b2b1
a 5 a 4 a 3 a 2 a1
G(x) = x 5 +x 2 +1 P(x) = x 4 +x 3 +1
P(x) = x 3 +x+1
0000
00001
00001
0001
001
0001
00011
00010
0010
011
0001
00100
00101
0101
110
0011
01001
01010
1011
101
1111
11010
10101
0110
011
1110
00101
01011
1010
100
1100
11011
10111
0100
000
0101
01011
01110
1111
010
1100
10001
11101
1111
101
1000
10011
11011
1001
001
0100
10010
10110
0101
001
0001
01101
01100
1101
001
0111
11111*
11000
1010
Oil
0100
10101*
10001
0010
100
0001
00010*
00011
0011
010
1011
01100
00111
0111
101
1000
00111
01111
1110
011
1001
10110
11111
1101
110
0110
11000
11110
1100
111
1000
10100
111000
1110
100
0101
11100
11001
1011
010
1010
11001
10011
0000
111
1110
01000
00110
0110
100
0010
01111
01101
1100
000
1101
10111
11010
1000
000
1010
11110
10100
0111
010
0011
01010
01001
1000
111
0010
10000
10010
0001
110
0010
00110
00100
0100
111
0110
01110
01000
1001
110
1101
11101*
10000
0011
101
The importance of any built-in checking method increases if, along with the solution of the
checking problem, the method possesses some additional potentialities. In particular, we will show
that the suggested signature method for checking the state of a programmed ROM makes it possible,
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in principle, to solve the regeneration (recovery) problem for lost data at the time when the read
operation is checked. The solution of this problem is based on the above-mentioned signature
prediction principle expressed in the form of the signature checking rule (5) and the proof of the
following assertions.
Theorem 2. If the numbers Ai, and their signatures sgA i are elements of the field GF(2m), then
the result of the summation Ai ⨁ sgsgAi, is the zero element of this field in the case when the
generating polynomial for signatures has the form P(x) = x m + x m–1 +1.
Proof. Because, [6]
sgAi (x) = M

–1

[Ai (x)modP(x)],

where M –1 is the inversion of the matrix M of nonzero coefficients of the irreducible primitive
polynomial for generating signatures, we have
sgsgAi (x) = M

–1

{M

–1

[Ai (x)modP(x)]} modP(x)= M

–1

M

–1

[Ai (x)modP(x)].

Therefore the relation
M

–1

M

–1

[Ai (x)modP(x)] = Ai (x).

can hold if for degP(x) > deg Ai (x) the product M –1M –1 is a unit matrix. The condition that the
numbers and their signatures belong to the field GF(2 m ) implies that the order of this matrix is equal
to m–1.
Theorem 3. An algorithmically solvable (cyclically solvable) test for an ROM with
organization N × m is recovering if the operation # is the modulo two addition and the polynomial
for generating signatures has the form P(x) = x m + x m–1 +1.
Proof. Based on the rule (5) for ROMs, Definition 1 implies that in each i-th access cycle the
standard signature sg(Ai+1 # Bi+1) is predicted, and in the (i+l)-th cycle the current value of the
signature sg(Ati+1 # Bi+1) is determined from the test address Ati+1 ∈ K(A). Therefore, as is known, the
superposition
sg(Ai+1 # Bi+1)s = sgAsi+1 +1 # sgBsi+1
is possible if the operation is the modulo two addition [3]. Hence, we have
sg(Ai+1 ⨁ Bi+1)s ⨁ sgAti+1= sgBsi+1 ,

(6)

and, in view of the assertion of Theorem 2, the code of the number Bsi+1 can be recovered (sgsgBsi+1
= Bsi+1) only in the case when degP(x) > degBsi+1 and P(x) = xm+xm–1+ l.
Recovery. The proof of Theorem 3 implies that at the time of the checking (comparison) we
have sg(Ai+1 ⨁ Bi+1)s = 0100 for the standard signature, i.e., it is the value of the right-hand side of
the inequality. Because the value of the current chosen address Ati+1= 11011 is known, the signature
sg Ati+1= sg(1101) = 1001 is also known. Therefore, based on relation (6), we have sgBsi+1 = 0100 ⨁
1001 = 1101, and Theorem 2 implies sgsgBsi+1 = sg[sg(l 101)] = 1100. i.e., the true contents of the
cell with address A i+1 = 11011 is recovered.
Let us estimate hardware expenditures required to perform the recovery of the contents of ROM
cell as compared to the implementation of the checking alone (realization of the rule (5)) and let us
find out, for instance, how these expenditures relate for the above- mentioned ROM with organization
32 × 4 in the case when Hamming’s code (information redundancy for recovery) is used.
According to the assertion of Theorem 3, the checking rule (5) must have the form
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sg(Ati+1 ⨁ Bi+1)

=
⏟

̂ [(A⨁B) i+(A⨁B) i] ⨁ r[m][∑𝑛𝛼=1 𝑔𝛼 (𝑎𝛼 ⨁ 𝑏𝛼 )𝑖 ],
sg𝐻

(7)

𝜀={0,1}

where 𝜀 = {0,1} is the checking result: 1 – error is not detected; and 0 – error is detected; n is the
number of digits in the representation of the number A ⨁ B.
Since the right-hand side of (7) is the standard signature for the access cycle i + l predicted in
the i-th access cycle:
sg(Ai+1 ⨁ Bi+1)s= sgAi+1 ⨁ sgBsi+1)s,
it follows from (6) and (7) that
sgBsi+1 =sg(Ai+1⨁Bi+1)s⨁sgAti+1=
̂ [(A⨁B) i+(A⨁B) i]⨁r[m][∑𝑛𝛼=1 𝑔𝛼 (𝑎𝛼 ⨁ 𝑏𝛼 )𝑖 ]⨁ sgAti+1,
=sg𝐻

(8)

Formula (7) implies that for the zero contents Bi+1 we have
̂ (A i+A i)⨁r[m][∑𝑛𝛼=1 𝑔𝛼 𝑎𝛼 ].
sgAti+1=sg𝐻

(9)

Therefore, based on the assertion of Theorem 2, for 𝜀 = 0 the substitution of (9) into (8) results
in
̂ [(A⨁B) i+(A⨁B) i] ⨁
Bsi+1= sg{sg𝐻
̂ (𝐴𝑖 + 𝐴𝑖 )⨁r[m][∑𝑛𝛼=1 𝑔𝛼 𝑎𝛼 ] =
⨁r[m][∑𝑛𝛼=1 𝑔𝛼 (𝑎𝛼 ⨁ 𝑏𝛼 )]⨁sg𝐻
̂ [(𝐴⨁𝜀𝐵)i+(𝐴⨁𝜀𝐵)𝑖 ]⨁𝑟[𝑚] [∑𝑛𝛼=1 𝑔𝛼 (𝑎𝛼 ⨁𝜀𝑏𝛼 )]}.
= sg{sg(Ai+1 ⨁ 𝐵i+1)s⨁sg𝐻

(10)

The comparison of (7) and (10) shows that to recover the information distorted in the cell with
address A i+1 the checking module synthesized in accordance with (7) must be supplemented with
two-input logic elements AND whose number is determined by the word length m of the memory
cell. Besides, according to (10), to the output of the comparison unit for the standard (predicted) and
current signatures an additional combination unit (a signature operator sg before the curly bracket)
for producing signatures with the same number m of inputs and outputs must be attached. As is known
[5], for the polynomial P(x) = x4+ x3+1 and m=4 this unit must implement the system of Boolean
functions Y = y 4 y 3 y 2 y 1 where y 4 = s4 = b 4 ; y3= s 3 = b 3; y 2 =s 2 =b 2 ; y 1 = s 4 ⨁ s 1 = b 1 ; S = s 4 s 3 s 2 s 1
is the code of the result of the modulo two addition (the operation in curly brackets in (10)); and b j
are the digits of the recovered number Bsi+1. The weights of digits in the code of the number S increase
from right to left.
Thus, the unit for producing sgsgBsi+1 contains three one-digit communication lines and one
two-input modulo two adder.
For the above case of four-digit ROM with organization 32×4 there exists a Hamming (8, 4)
code [4] capable of correcting all single errors and detecting all double errors (the minimum code
distance is equal to 4). In this case the four data digits are supplemented with the same number of
checking digits. Consequently, when data redundancy is introduced for checking and recovering only
single errors based on Hamming’s (8, 4) code, it is required to pass from 32×4 to 32×8 ROM, i.e., a
100% additional ROM capacity is needed to store the Hamming-coded data.
Thus, in contrast to the well-known signature checking methods for ROM devices (e.g., see [7],
[8]), the signature checking of ROM based on the predictability principle for the checking signature
in the (i+ l)-th read cycle with account of the value of the cell address determined by the signature of
the result read in the foregoing i-th cycle requires no additional memory for storing the standard
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signatures. In this case the originally stored data can be recovered without using the information
redundancy.
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В. Н. Тупкало
ПРОВЕРКА ПОДПИСИ ПЗУ МОДУЛЕЙ
Предложен способ обеспечения отказоустойчивости модулей памяти только для чтения
(ПЗУ) на основе принципа прогнозирования контрольной сигнатуры в каждом цикле доступа
к памяти. Найдены необходимые условия для решения проблемы восстановления для
потерянных данных во время проверки операции чтения.
Важность любого встроенного метода проверки возрастает, если наряду с решением
проблемы проверки метод обладает некоторыми дополнительными возможностями. В
статье показано, что предлагаемый метод подписи для проверки состояния
запрограммированного ПЗУ позволяет, в принципе, решить проблему регенерации
(восстановления) для потерянных данных в момент проверки операции чтения.
Решение этой проблемы основано на вышеупомянутом принципе предсказания подписей,
выраженном в форме правила проверки подписи.
Ключевые слова: модули памяти, подпись, проверка работы, прогнозирование, системы
цифрового управления.
В. М. Тупкало
ПЕРЕВІРКА ПІДПИСИ ПЗУ МОДУЛІВ
Запропоновано спосіб забезпечення відмовостійкості модулів пам'яті тільки для читання
(ПЗУ) на основі принципу прогнозування контрольної сигнатури в кожному циклі доступу до
пам'яті. Знайдено необхідні умови для вирішення проблеми відновлення для втрачених даних
під час перевірки операції читання.
Важливість будь-якого вбудованого методу перевірки зростає, якщо поряд з вирішенням
проблеми перевірки метод володіє деякими додатковими можливостями. У статті показано,
що пропонований метод підписи для перевірки стану запрограмованого ПЗУ дозволяє, в
принципі, вирішити проблему регенерації (відновлення) для втрачених даних в момент
перевірки операції читання.
Вирішення цієї проблеми грунтується на вищезгаданому принципі передбачення підписів,
вираженим у формі правила перевірки підпису.
Ключові слова: модулі пам'яті, підпис, перевірка роботи, прогнозування, системи
цифрового управління.
Рецензент: д.т.н., професор Азарсков В.М., НАУ
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THE FEATURES OF SELECTION OF APPLICANTS FOR THE "HUMAN-MACHINE"
SYSTEM BASED ON METHODS OF ESTIMATION OF PSYCHOLOGICAL
PROPERTIES

Based on the analytical review of the properties of human-machine interaction in a single
system "Human-Machine" the article suggests methods for selecting employees for various tasks.
This will improve the quality of the work done at the enterprises by highly qualified specialists
considering their individual properties.
Keywords: “human-machine” system, applicants, evaluation methods, candidate selection,
criteria selection.
Theme actuality. In the modern world different approaches are used to increase labor
productivity in production, including the selection of highly skilled personnel who have not only
accumulated knowledge but also acquired skills [1]. To resolve this issue, a selection of candidates
(selection of applicants) having certain properties related to the decision of tasks of the technological
process of the enterprise is carried out. One of the many tests available is the use of a wide range of
tests and interviews with applicants [2]. In addition, you can also use different methods and specific
techniques, created on the basis of engineering psychology, and borrowed from other sciences [2, 3].
Therefore, the management of an enterprise hires a specialist that has engineering and technical
knowledge and solving complex tasks, having skills, in front of him. At the same time there is a
serious question for employers: how to select among the many candidates of the right person who has
qualitative characteristics and can cope with the tasks.
Analysis of the subject area. The analysis of literature [1, 2] showed that, regardless of the
technological process of the enterprise (see Fig. 1), isolated stages of the technological chain of this
process can be distinguished. In this case, each stage can be characterized by certain properties
(parameters), depending on the functioning of the industrial object. It allows to allocate several groups
of specialist engineers (technologists) having certain characteristics.
In connection with the fact that the engineering staff solves a set of serious problems such as:
logistics, the use of resources and their distribution, production of new products, as well as the
distribution of new products to suppliers. In this case, there are problematic issues: which way to
increase production capacity. The solution to this problem lies in different planes. First of all this is
due to the change in the technological chain (process) on the basis of changes in the improvement of
technical devices and systems. Another way is to select candidates who will carry out more productive
tasks. Therefore the actual scientific task is connected with the development of mechanisms for the
selection of applicants for the accomplishment of tasks in the system "man-machine" at the enterprise.
The purpose of the article. In this regard, the purpose of the article is to develop a mechanism
for evaluating and selecting candidates for work in the enterprise in accordance with the technological
structure among the engineering staff.
Presentation of the main material
Analysis of Figure 1 showed that in accordance with the technological chain in the performance
of a production process it is possible to identify several groups that have their own "unique"
properties. This is primarily due to physical (physiological) loads, as well as mental loading, as well
as automated or automatic work. It puts forward its requirements, the operating conditions of the
characteristics.
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Fig.1. A typical structural scheme of production

In work [5], author N. Chulkov noted that the work can be divided into three types: mental
labor, physical labor and mixed labor. This builds on the understanding of which selection criteria
should be applied to certain types of work. In the production process you can also use this
classification. In the future this will allow applicants to be evaluated and trained (if necessary) in
accordance with their "own" "unique" properties.
As noted in his work [1] Denisov VG, human activity can be estimated in accordance with
various methods that determine the properties of the applicant. Conditionally it is possible to divide
these methods into psychological, physical, mathematical, informational. It is supposed that at the
initial stage it is necessary to use psychological methods to identify the most suitable candidate for a
given place of work in the enterprise, since it is psychological methods that are more effective to
obtain the desired result [1].
Depending on the kind of activity and conditions certain requirements are put forward for the
candidate for a certain position. In addition, it should be noted that the applicant is influenced by the
requirements and characteristics, as well as the ability to work in certain conditions. Taking into
account the previous abilities and characteristics of the applicant, the selection group (Human
Resource or HR-group) makes a decision on the assessment in accordance with its psychological
properties
The mathematical and informational method is more intelligent and used for the scientific team
and therefore in this article are not considered as they are more intelligent methods.
Sources of literature [3, 4] showed that psychological methods are divided into types:
observation (observation, self-observation, psychological portrait), and survey methods
(conversation, surveys, questionnaires), psychodiagnostics, and many others. In this case, at the initial
stage, the employer or recruitment manager (selection group) must use the observation method. This
gives the initial testing stage to reveal certain qualities in the observed. This can be done with the help

83

of both technical means of surveillance, as well as during an interview or conversation. The purpose
in the first case, is the definition of features when observing a person.

Hand work
Mechanical work
Work on the conveyor
Work on semi-automatic and automatic production

Розумова праця
Management work

Variety of
mental labor

Types of human activity

Variety of
physical labor

Physical work

Operational work
Creative work
The work of teachers, doctors, students, post-graduate students,
doctoral students

A mixed form of mental and physical labor

Fig.2. Types of human activity
These features include [3, 4, 5]:
 pantomime (peculiarities of walking, posture, gesticulation, stiffness);
 linguistic behavior (silence or talkativeness, verbal or laconicism, stylistic peculiarities,
meaningfulness, speech culture, tempo of speech, pauses in speech);
 behavior in relation to other people;
 presence of contradictions in behavior;
 behavioral manifestation of the attitude towards himself (appearance, his own things, his
disadvantage, as well as his abilities) and others.
In this case, in some cases examples of individual verbal stamps characterize interests, personal
experience and outlook.
The next stage after psychological methods based on the study of the applicant must use survey
methods [2]. Such methods are used in cases where factors that are poorly sold to external control
must be taken into account. To find some factors, you need to use information obtained during
professional selection. In order to use the poll method it is necessary to betray the correct formulation
of questions. In this case, certain requirements are put forward for questions such as [2, 4]:
 the issue should be logical, concise and completed;малопоширених слів;
 to avoid too long questions;
 all issues should be specified (without double significance);
 the possible answers should be indicated (do not give any answer);
 it is necessary to offer the applicant suitable responses;
 should not include negative words;
 avoid the questioning words that have;
 do not use the words in the questions to answer.
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At the same time it is necessary to consider that the questions must correspond to a particular
profession and cannot be used for another specialty. Depending on the tasks set for the applicant, it
should be noted that for some of his work it is also necessary to conduct psychological tests or socalled tests of the person [2, 4]. In addition to general and special polls, the applicant must assess the
level of intelligence and personal characteristics.
Intelligence tests (from lat. intellectus - understanding, cognition) are intended for measurement
of general abilities [3]. Under intelligence as an object of measurement, we mean not all
manifestations of individuality, but above all those relating to cognitive properties and peculiarities
of work [3]. In accordance with this, the tests of intelligence are directed primarily to a general
assessment of cognitive abilities of a person. These tests, on the one hand, should be distinguished
from tests that measure non-intellectual qualities of people (muscular strength, acuity, vision, reaction
time, etc.), and from individual tests.
Facial tests are a group of techniques aimed at measuring non-intellectual manifestations of a
person, determined by emotional, motivational and interpersonal properties of a person [3].
For some jobs, you need employees who have not only a high level of intellectual abilities, but
also high physiological parameters. Thus, in some cases, the main parameters for study are the
physiological properties such as [2]:
– body temperature;
– pulse rate;
– frequency of breathing;
– blood pressure;
– and others (depending on the planned performance of works).
For further assessment of abilities and determination of how many applicants can perform the
tasks at some enterprises use the trial period [1, 4]. This allows it to be approved at the selection of a
candidate who has the opportunity to perform his duties better than others.
Final decision making on materials preparation is carried out in HR-group. In some cases, the
required dialogue is made up of standard questions, which can show some qualities of an employee.
After that the HR-manager makes a definite opinion and can ask for an interview or refuse him in the
proposed vacancy. The final level of verification is a direct meeting with the director of the company.
In the case of a successful interview, the employer will invite a person to the place of the employee
at the company.
Taking into account all of the foregoing, one can imagine in the form of a structural scheme of
recruitment (see Fig. 3).
Validity of the set

Requirements

Methods of
assessing the
applicant

Characteristics
Working conditions

Speech contest candidate

Performance Testing (Trial
Period)

Properties and quality of
work of the prender

Definition of the
applicant's
parameters
(surveying

Fig .3. Structural scheme of personnel selection
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At the same time, at each stage of selection for detailed (boundary) study of the applicant, it is
possible to complicate the research methods. In case of non-execution (not passing) of different stage
of testing the applicant does not pass further.
Conclusions
Thus, the article on the basis of literature analysis shows which particular methods should be
used to obtain the best result for selection at the enterprise in accordance with its functional
responsibilities. In addition, the article presents a generalized recruitment structure in which the main
role is played by psychological and survey methods that best reflect the qualities of the applicant.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-МАШИНА»
НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
На основі аналітичного огляду властивостей взаємодії людини і машини в єдиній
системі «Людина-машина» в статті пропонуються методи для відбору співробітників для
виконання різних завдань. Це дозволить підвищити якості виконуваних робіт на
підприємствах висококваліфікованими фахівцями з урахуванням їх індивідуальних
властивостей.
Ключові слова: система «людина-машина», претенденти, методи оцінки, підбір
кандидата, вибір критеріїв.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕКМАШИНА» НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СВОЙСТВА
На основе аналитического обзора свойств взаимодействия человека и машины в единой
системе «Человек-машина» в статье предлагаются методы для отбора сотрудников для
выполнения различных задач. Это позволит повысить качества выполняемых работ на
предприятиях высококвалифицированными специалистами с учетом их индивидуальных
свойств.
Ключевые слова: система «человек-машина», претенденты, методы оценки, подбор
кандидата, выбор критериев.
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Київський ІІВП НУ “Одеська юридична академія”

86

УДК 621.396.96.095.4
Тимощук О.М., Коломієць О.М., Горбань А.В., Дакі О.А.
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАСИВНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ
КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ КОНТРОЛЮ ВОДНИХ АКВАТОРІЙ
Наводяться приклади застосування розробленої теорії пасивних радіотехнічних
комплексів (ПРТК) для вирішення практичних задач виявлення об’єктів у зонах водних
акваторій морської поверхні, річок, великих озер та водосховищ. Цей клас задач є вельми
актуальний на сьогодні для України як морської держави.
Ключові слова: пасивні радіотехнічні комплекси, контроль водних акваторій,
виявлення, оцінювання параметрів руху
Актуальність. Зважаючи на постійно зростаючий рівень терористичних атак варто
врахувати можливість реалізації ПРТК, які б забезпечили високу точність виявлення водних
суден у прибережних зонах водних акваторій.
Формулювання мети: необхідно розробити ПРТК виявлення та оцінювання
параметрів руху надводних об’єктів у визначеній області акваторій.
Для вирішення поставленого завдання, необхідно вирішити такі завдання:
– виявлення та обчислення кількості надводних об’єктів на поверхні водних акваторій (на
прикладі моря);
– визначення координат цих об’єктів в заданому секторі сканування системи.
Вихідні дані: в результаті синтезу радіометричного виявника надводних об’єктів повинні
бути досягнуті наступні показники якості:
– ймовірність правильного виявлення не менше 0,99 при ймовірності хибної тривоги 10-7;
– дальність дії системи: від 150 м до 10 км;
– сектор сканування не менше 60 градусів.
Геометрія задачі показана на рис.1. При дослідження обмежимося розгляданням
принципової можливості вирішення задачі радіометричним комплексом.

Рис.1. Геометрія задачі
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Моделі випромінювання водної поверхні
В якості моделі моря будемо використовувати модель плоскої поверхні

Ts  [1 | K f

Г ( В)

|2 ]T ,

(1)



де T – термодинамічна температура водної поверхні,

Kf

Г

1 cosi   2  1 sin 2 i



Kf В 

1 cosi   2  1 sin i
2

,

(2)

 2 cosi  1  2  1 sin 2 i

(3)

 2 cosi  1  2  1 sin i
2

𝐾𝑓Г̇ – коефіцієнти відбиття Френеля для коливань плоских хвиль горизонтальної та

вертикальної поляризації, 1 ,  2 – діелектрична проникність першого і другого середовищ,
 i − кут спостереження.
У тому випадку, коли середовище над поверхнею розділу − повітря
( 1  1 ,  2   ), коефіцієнти відбиття (2) і (3) приймають вигляд

Kf

Г



Kf В 

cos i    sin 2 i
cos i    sin i
2

 cosi    sin 2 i
 cosi    sin i
2

,

(4)

.

(5)

З аналізу (4) і (5) випливає, що для розрахунку коефіцієнтів Френеля необхідно знати
величину комплексної діелектричної проникності. Для прісної води цю величину можна
визначити згідно з формулою Дебая


 s   0  s
s  0
     j    (1  j  tg  )   0 

j


 1  (s /  ) 2
1  (s /  ) 2 


,

(6)

де  0 – оптична діелектрична проникність води,  s – статистична діелектрична проникність
води, s – критична довжина хвилі, пов’язана з часом релаксації молекул води, а
tg    /   – тангенс кута втрат.
Параметри  0 ,  s і s визначаються наступними виразами

 0  5,5,

 s  88, 2  0, 40885  T   0,00081  T 2 ,
s  1,8735116  0,027296  T   0,000136  T 2  1,662exp(0,0634  T  ).
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(7)

Для морських вод, як окремого випадку солоних і солонуватих розчинів, крім
температурної залежності, необхідно враховувати також і залежність  s і s від значення
солоності розчину

Sw
 s ( Sw )   s  17, 2  Sw / 60,
s ( Sw )  s  0, 206  Sw / 60.

(8)

Проаналізуємо розміщення двоантенної радіометричної система на різних висотах
h   2,5 5 10 15 20  м відносно рівня моря. При цьому кути спостереження будуть
дорівнювати

 min  arctg( Rmin h)  89,045 88,091 86,186 84, 289 82, 405  град;
 max  arctg( Rmax h)  89,986 89,971 89,943 89,914 89,885  град,
а комплексна діелектрична проникність води
Для дослідження виберемо робочу
частотою

  54,146  j  28,044 .
смугу частот 2  f  4

(9)

ГГц з центральною

f0  10 ГГц. Розрахуємо параметри для морської води ( S w  35%o ) при

температурі 200С на частоті f  10 ГГц (табл. 1).
Як відомо, металеві об’єкти (надводні кораблі, човни) повністю відображають
температуру неба, тому в подальших розрахунках застосуємо температуру яскравості об’єкту,
рівну 70оК . Тоді з аналізу табл. 1 випливає, що приріст яскравістної температури корабля на
тлі моря завжди позитивний по горизонтальній поляризації і може бути позитивним і
негативним по вертикальній поляризації. Тому для спрощення процесу розробки системи
будемо оброблювати сигнали горизонтальної поляризації.
Таблиця 1
Розрахунки ефективних температур моря на горизонтальній та вертикальній
поляризаціях
Висота
Кут спостереження
Tвода , Г , K Tвода , В , K TsГ , K
TsВ , K
розміщення

, град.
i
системи, м
2,5

5

10

15

20

 min  89,045о

2,435

117,443

67,565

-47,443

 max  89,986о

0,037

2,233

69,963

67,767

 min  88,091о

4,849

189,234

65,151

-119,234

 max  89,971о

0,073

4,449

69,927

65,551

 min  86,186о

9,601

260,253

60,399

-190,253

 max  89,943о

0,147

8,83

69,853

61,17

 min  84, 289о

14,245

284,558

55,755

-214,558

 max  89,914о

0,22

13,145

69,78

56,855

 min  82, 405о

18,767

288,801

51,233

-218,801

 max  89,885о

0,293

17,394

69,707

52,606
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Визначення параметрів антенної системи
Для визначення положення об’єкта за допомогою двоантенної пасивної радіотехнічної
системи, як це визначено у розділі 5, необхідно, щоб об’єкт знаходиться в ближній зоні щодо
системи. Це еквівалентно тому, що максимальна дальність дії системи повинна задовольняти
наступній умові [9]

 0,38

2
Rmax

d3



,

(10)

де d – база системи (відстань між антенами),  – довжина хвилі.
З аналізу вихідних даних і виражу (10) слідує, що мінімальна база системи дорівнює

d min 

3

2
Rmax
 max
 202,5 м .
0,38

Алгоритмічна основа роботи ПРТК
Для виявлення надводного об’єкту (корабля, човна) на тлі води доцільно
використовувати наступний вираз

Z

1
k B K 02T f

0 u1(t   0 )u2 (t )dt  Z0 ,
T

(11)

де k B – стала Больцмана, K 0 – коефіцієнт підсилення приймача, T – час інтегрування, 2f
– смуга пропускання вхідного тракту приймача,  0 – час затримки сигналу, прийнятого
першою антеною, відносно сигналу, прийнятого другою антеною,
Коефіцієнт підсилення приймача
калібрування)

Kˆ 02



– значення порогу.

K 0 визначається до початку роботи системи (під час
T

2
k BT f

Z0


[Thot

 m(t ) u


 Tcold
]0

2

(t )dt ,

(12)

де m(t ) − меандр, амплітуда якого змінюється від −1 до 1.
Ймовірності хибної тривоги і правильного виявлення знайдемо наступним чином





L 0   0,5 1   0  (u|0)  ,



(13)
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D 0   0,5 1   0  (u|1)  e  ,


де

2
  x0  
2

 x2 
 exp   2 dx


0

x0

– інтеграл Лапласа,
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(15)

Ts T 2f

е 

(2Ts0

 Tn )(Ts0

(16)

 Tn )

– відношення сигнал/шум.
Побудуємо графік залежності ймовірності хибної похибки від порогу (рис. 2) для


наступних значень: Ts  20 K ,

Ts0  70 K , Tn  300 K , 2T f r  2  106 . Після цього,
7

визначимо величину порога по заданому значенню ймовірності хибної тривоги L  10 . Далі
побудуємо криву виявлення для необхідної ймовірності хибної тривоги (рис. 3). З аналізу
результатів випливає, що для виявлення надводного об’єкту (корабля) на тлі моря з
імовірністю правильного виявлення D  0,998 при заданій ймовірності хибної тривоги

L  107

необхідне значення відношення сигнал/шум
10

L(0)

10

10

10

10

e  8,11 .

0

-5

 =21.2132
0
L0 =9.8785e-008
-10

-15

-20

20

20.5

21

21.5
 ,K

22

22.5

23

0

Рис.2. Залежності ймовірності хибної тривоги від величини порога
Вважаючи, що час інтегрування T  0,01 c , знайдемо мінімально необхідну смугу
пропускання вхідного тракту приймача, яка задовольнить заданому відношенню сигнал/шум




 







1 e 2Ts0  Tn Ts0  Tn
2f 
 0,428 МГц .
2

T
Ts

(17)

Слід зазначити, що попередньо обрана ширина смуги 4 ГГц, повністю задовольняє
виразу (17).
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Рис. 3. Крива виявлення для ймовірності хибної тривоги
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Розробка структурної схеми ПРТК
Структурна схема пасивного радіотехнічного комплексу показана на рис. 4. Тут A1 , A2
– антени радіотехнічного комплексу, G – генератор модулюючої напруги, CS – керований
перемикач (Control Switch), Z
– помножувач,

1

– лінія затримки, CL – лінія зв’язку (Communication Line),



0 dt – інтегратор,  – пороговий пристрій, М – блок пам’яті (Memory).
T

Розглянемо принцип дії схеми, наведеної на рис. 4 у різних режимах її роботи.
Режим «Калібрування» передбачає визначення коефіцієнта підсилення згідно (17).
При цьому центр управління (Control Center) формує сигнал управління першим керованим
перемикачем (CS), який відключає від входу приймача антени. Синхронно цей сигнал
передається на генератор напруги, що модулює (блок G) для періодично підключення до входу
першого каналу гарячого і холодного еталонних джерел з температурами Thot , Tcold ,
відповідно, і на другий перемикач для подачі сигналу після лінійної частини приймача (ЛЧП)
на квадратичний детектор. Шуми "гарячого" і "холодного" джерела проходять детекторні
частина приймача з частотної характеристикою
шумами n(t ) і підсилюються у

K0

K ( j 2 f ) , де змішуються з внутрішніми

разів. Після квадратичного детектора, сигнали послідовно


1
проходять синхронний детектор, інтегратор і підсилюються у 2 [k BT F (Thot  Tcold )]
разів.
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Рис. 4. Структурна схема виявлювача
Режим «виявлення» і «оцінювання координат» слідує за режимом калібрування і є
основним режимом роботи радіотехнічної системи. Центр управління подає сигнали
управління першим і другим перемикачами для підключення антен до входу приймача і
формує сигнал керування напрямком першої антени

01 . Сигнал після ЛЧП проходить лінію

1

затримки ( Z ) і надходить на блок перемноження. Лінія затримки налаштовується сигналом,
отриманим з центру управління згідно наступного виразу

 0   O1S  O2 S  c 1 ,
де

с  3  108 м / с

(18)

– швидкість розповсюдження радіохвиль.

Центр управління формує і сигнали управління напрямком антени

02  O2 S O2 S .

02 згідно формули
(19)

Друга антена отримує сигнал управління від центру управління через лінію зв’язку
(Communication Line). Сигнал на виході ЛЧП другого каналу передається через лінію зв'язку
на другий вхід блоку множення. Далі сигнал проходить інтегратор, підсилюється в K1 і

( K 02k BT f )1 разів і надходить до порогового пристрою. В пороговому пристрої
здійснюється порівняння величини Z з порогом для встановлення факту наявності чи
відсутності об’єкта на ділянці, де перехрещуються діаграми спрямованості. Результат
виявлення буде зберігатися в блоці пам’яті (Memory) разом зі значеннями напрямків антен і
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подається в обчислювальну машину для визначення координат виявлених об'єктів і побудови
карти, яку показується в індикаторі (Scope). Координати об'єкта в Декартовій системі O1 xyz









визначаються згідно наступної формули: xS (O ) , yS (O ) , zS (O )  h 01z 01x ,01 y ,01z .
1
1
1
Результати імітаційного моделювання
Проведемо імітаційне моделювання роботи схеми ПРТК, показаної на рис. 5.

а)

б)
Рис.5. Геометрія імітаційного моделювання: вузькосмугова ПРТК –а); надширокосмугова
ПРТК – б)
На рис. 5 введено наступні позначення: А1, А2 – антенні решітки; область 1 – область
пересічення ДС з підстильною поверхнею (акваторією) з якої надходить сигнал у кожну з
антен; область 2 – область пересічення діаграм спрямованості обох антен; область 3 – область
високої кореляції (сигнали, які надходять на обидві антени з області 3 корелюють між собою
з коефіцієнтом кореляції більш як 0,5).
З аналізу рис. 5 витікає, що область високої кореляції у випадку обробки
вузькосмугових сигналів багатозначна (див. рис. 5.а) і не дозволить однозначно визначити
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положення об’єкту. У той же час, обробка НШС значно звужує область високої кореляції (див.
рис. 5.б), що дозволяє провести однозначні вимірювання.
На рис. 6 показано результати моделювання, яке містить результати наступних
досліджень:
− моделювання алгоритму виявлення;
− моделювання алгоритму визначення координат (замінено прив’язуванням алгоритму до
карти місцевості в координатах дальностей відносно фазового центру ПРТК).

а)

б)

в)

Рис. 6. Істинне розміщення водного транспорту –а), карта розміщення об’єктів, отримана з
використанням вузько смугової радіометричної системи – б) і карта розміщення об’єктів,
отримана з використанням надширокосмугової радіометричної системи – в)
На рис. 6.а показана карта істинного розміщення надводних об’єктів. На рис. 6.б –
результат моделювання виявлення та оцінювання координат при використанні вузькосмугової
ПРСТ ( 2  f  0, 3 ГГц, задовольняє умові (17), а на рис. 6.в – при використанні
надширокосмугової ПРТК. При моделюванні вважалося, що час спостереження кожного
елементу розрізнення
З аналізу рис. 6 слідує, що використання вузькосмугової ПРТК призводить до нявності
хибних об’єктів – невеликий об’єкт розпізнано безпосередньо біля найбільшого об’єкту.
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Фізично це пояснюється тим, що ФН вузькосмугових ПРТК є багатопелюсткові, а
багатопелюстковість породжує хибні максимуми на зображені. Використання ж
надширокосмугової ПРТК (див. рис. 6.в) позбавляє хибних виявлень. Це пояснюється суттєво
більшим усередненням незалежних відліків (розширення смуги збільшує число незалежних
відліків у часовій області).
На рис. 7 наведено результати вимірювання кількості виявлених об’єктів при
використанні вузькосмугової ПРТК (при використанні НШС ПРТК багатопелюстковість ФН
не спостерігається, тому для них не досліджена частота «фантомів»). На рис. 6 введено
наступні позначення осей: N targets − кількість виявлених цілей; n − частота повторення
результату експерименту. При проведенні моделювання
експерименту. Реальна кількість надводних об’єктів – 3.

проведено

1000

імітацій

Рис.7. Частота n визначення кількості

N targets цілей при проведенні 1000 імітаційних
експериментів (істинне значення N targets  3 ) з використанням вузькосмугової ПРТС

Ймовірність появи хибних об’єктів – «фантомів» можна зменшити за рахунок
усереднення карт водних акваторій з об’єктами, які побудовані на суміжних оглядах
визначеного простору. Проте метод не доцільно використовувати у якості основного при
зменшення ймовірності появи «фантомів», так як він потребує значного часу. Пропонується
дослідити основні ознаки «фантомів» і використати їх для наступної фільтрації. Серед таких
ознак виділяємо наступні:
− «фантом» з’являється поблизу реального об’єкту, що визначається причиною його
утворення – багатопелюстковістю ФН вузькосмугових ПРТК. Близькість при цьому
визначається відповідно до розміру самого хибного об’єкту;
− розміри фантому (у переважній більшості випадків) не перевищують третьої частини
меж основного об’єкту.
Враховуючи ці ознаки (розробка відповідного методу «ознак» і його реалізацію
Software) проведено серію з 1000 імітаційних експериментів. Результати цих експериментів
оброблено аналогічно результатам, які склали основу рис. 7, та показано на рис. 8.
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Рис.8. Частота n визначення кількості

N targets цілей при проведенні 1000 імітаційних
експериментів (істинне значення N targets  3 ) з використанням вузькосмугової ПРТК
(застосовано програмне коригування карт)
З аналізу рис.8 слідує, що програмним способом вдалося видалити значну кількість
(майже 50%) «фантомів». Проте повністю позбутися цього ефекту не вдалося. Доцільно
використати подвійну обробку методами «ознак» та усереднення карт, отриманих на суміжних
інтервалах спостереження. На рис. 9 наведено результати імітаційного моделювання з
наступним застосуванням обох методів.

Рис.9. Частота n визначення кількості

N targets цілей при проведенні 1000 імітаційних
експериментів (істинне значення N targets  3 ) з використанням вузькосмугової ПРТК
З аналізу рис. 7−9 слідує, що застосування обох вказаних методів дозволяє зменшити
імовірність виникнення хибних об’єктів у більш як 6 разів.
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Висновки
Загалом, з аналізу цих та інших результатів моделювання можна зробити наступні
висновки:
− реалізація ПРТК контролю водного транспорту у акваторіях має цілком явне фізичне
підґрунтя. Проведений аналіз вказує на те, що такі системи повинні обробляти сигнали
вертикальної поляризації, так як при цьому спостерігається максимальний контраст «металвода» (метал при цьому перевідбиває ефективну температуру неба);
− для вирішення задачі достовірного виявлення достатньо не надто широкої смуги
пропускання − див. умову (17), проте ця умова не є достатньою для однозначного визначення
положення об’єкту. Зокрема, багатопелюстковість ФН призводить до появи «фантомів» у
безпосередній близькості до реальних об’єктів. Вочевидь, такі об’єкти будуть з’являтися на
різних картах у різних місцях і при усередненні не будуть продетектовані, але при малому часі
спостереження це не завжди зручно;
− для зменшення кількості «фантомів» запропоновано використати метод «ознак» разом
з методом усереднення карт, які зформовано на сусідніх інтервалах часу. Застосування лише
одного методу «ознак» дає зниження помилкового виявлення об’єктів лише у 2 рази.
Застосування ж обох методів зменшує кількість помилок у 6 разів;
− перехід до обробки НШС сигналів у ПРТК дозволяє отримати достатнє усереднення і
ймовірність появлення «фантомів» суттєво зменшується, що демонструється результатами
моделювання.
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Тимощук А.Н., Коломиец О.Н., Горбань А.В., Даки Е.А.
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАССИВНОЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ
КОМПЛЕКСОВ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ ВОДНЫХ АКВАТОРИЙ
Приводятся примеры применения разработанной теории пассивных радиотехнических
комплексов (ПРТК) для решения практических задач обнаружения объектов в зонах водных
акваторий морской поверхности, рек, больших озер и водохранилищ. Этот класс задач весьма
актуальной сегодня для Украины как морской державы.
Ключевые слова: пассивные радиотехнические комплексы, контроль водных акваторий,
выявления, оценки параметров движения
Timoshchuk O.M., Kolomiets O.M., Gorban A.V., Daki O.A.
APPLIED ASPECTS OF APPLICATION OF PASSIVE RADIO ENGINEERING
COMPLEXES TO SOLVING THE WATER AQUATIC CONTROL PROBLEM
Examples of application of the developed theory of passive radio engineering complexes (PRTK)
for solving practical tasks of detecting objects in the zones of water areas of the sea surface, rivers,
large lakes and reservoirs are given. This class of tasks is very relevant today for Ukraine as a
maritime state.
Key words: passive radio engineering complexes, control of water areas, detection, estimation of
parameters of motion
Рецензент: д.т.н., професор Богом҆я В.І., ПВНЗ УНТ
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ
1. До друку у збірнику наукових праць ПВНЗ «Університет новітніх технологій» приймаються лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу і бути завізована власноручно підписом
автора. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.
Разом з текстом статті і електронним носієм із записаним текстом до редколегії надаються:

рецензія на статтю;

витяг з протоколу засідання кафедри чи лабораторії або наукового підрозділу, що рекомендує статтю до
друку;

довідка про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце
роботи, посада, номери телефонів).
3. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та позначення повинні
відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві подробиці при переказі раніше
опублікованих відомостей – замість цього подаються посилання на літературні джерела. Одиниці вимірювання
слід подавати лише за міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні
згідно з вимогами чинних державних стандартів.
4. До рукопису додається анотація трьома мовами (українська, російська, англійська), в якій має бути чітко
сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 6–8 рядків), а також ключові
слова (трьома мовами).
5. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів,
подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок.
6. Текстові матеріали готуються та друкуються на аркушах білого односортного паперу з використанням
комп'ютерних текстових редакторів МS Word для Windows 98/2000/XP (формат А4), для набору формул
використовують вбудовані редактори рівнянь, табличні матеріали можуть готуватись з використанням
електронних таблиць (МS Еxcel). При цьому має застосовуватись шрифт Times New Roman.
7. Матеріали набирають та розміщують у послідовності: УДК – 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 – 5 мм, інтервал між рядками – одинарний. Інтервали між елементами матеріалу такі: УДК
– автори – 2; автори – назва статті – 2; назва статті – анотація – 2; анотація – основний текст – 1;
основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1; назва таблиці – її верхній край
(нижній край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви) – 1; нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) –
основний текст – 1; основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1; ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1.
Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери. Слова Рис., Табл., Діаграма, Схема та їхні
номери набираються напівжирним шрифтом, 12 пунктів, їхні назви – напівжирним шрифтом, 12 пунктів, назви
та номери таблиць розміщуються над таблицями, а рисунків, діаграм, схем – під ними. Відривати назви від
зазначених елементів забороняється.
Від рисунка до підпису і від підпису до наступного тексту потрібно відступити один інтервал. Посилання
в тексті на таблиці даються у скороченому вигляді звичайним шрифтом: «табл. 1».
Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною
таблиці справа надписують: «Продовження табл. 1» або «Закінчення табл. 1».
9. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути
розташовані в тексті в таблиці МS Word. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках,
не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по центру. Між ними та текстом витримується
інтервал в один рядок.
Вводяться вони в графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та
позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямим шрифтом.
10. Список використаної літератури (в алфавітному порядку) складається за ДСТУ 8302:2015
«Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання». Бібліографічні описи джерел подаються
мовою оригіналу.
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