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ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
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Кукалець Л.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ЙМОВІРНОСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗМІШАНОГО ПЛАВАННЯ
В статті обґрунтовано доцільність застосування методики формалізованої оцінки
ризиків ІМО, ідентифіковані фактори, що зумовлюють необхідність проведення
модернізації пасажирських суден, проведено ймовірнісну оцінку впливу небезпек на
модернізацію судна та визначено формалізований рівень комерційного ризику.
За результатами дослідження, моральне старіння судна визначено, як максимальний
фактор, що призводить до застосування одного (або декількох) напрямів модернізації.
Метою статті є визначення комплексу факторів, що призводять до модернізації
пасажирських круїзних суден внутрішнього та змішаного плавання, ідентифікувати та
проаналізувати небезпеки, частоту їх виникнення та виявити ризики, що можуть мати
місце при проведенні напрямів модернізації.
Ключові слова: пасажирське судно, модернізація, моральне старіння, фактори ризику,
ідентифікація небезпек.
Постановка проблеми.
Модернізація пасажирських круїзних суден (ПКС ВЗП) охоплює декілька основних
напрямів: реновація, реконструкція, рекласифікація, переобладнання, дообладнання та
конверсія. Кожен з них має свій притаманний йому перелік робіт – як основних, так і
супутніх [1]. Визначення напрямів модернізації та переліку притаманних робіт у роботі [1],
дають можливість припустити, що рекласифікація, дообладнання, реновація, практично не
подовжують життєвий цикл судна, хоча перевагами цих напрямів будуть виступати термін
виконання, номенклатура, незначна складність робіт та економічні затрати на виконання. В
свою чергу реконструкція, переобладнання та конверсія вносять зміни безпосередньо в саму
конструкцію судна і таким чином можуть подовжувати життєвий цикл (ЖЦ) судна.
Відповідно терміни, витрати, складність робіт за цими напрямами будуть більшими. Існує
доцільність проаналізувати напрями модернізації ПКС ВЗП відповідно до життєвого циклу
судна, а саме – на якому етапі ЖЦ який з напрямів модернізації слід застосовувати, щоб
оптимально подовжити строк ефективного використання судна за призначенням.
Комерційним ризиком при проведенні модернізації судна буде отримання
неоптимального судна після застосування обраного напряму модернізації. Щоб уникнути
або максимально можливо зменшити ризик, в першу чергу необхідно проаналізувати
небезпеки, що можуть привести до нього.
Аналіз досліджень і публікацій.
У 1997 році ІМО розробила документ з метою оцінки безпеки судна "Guidelines for
Formal Safety Assessment (FSA) for use in the IMO Rule-making process" [2]. За останні роки
з`явилася значна кількість наукових досліджень та публікацій із застосуванням методики
FSA, що свідчить про її універсальність та ефективність для оцінки ризиків і прийняття
рішень у будь-якій галузі.
Єгоровим Г.В., Єгоровим А.Г. було досліджено надійність та ризики при експлуатації
вітчизняного круїзного пасажирського флоту та проаналізовано випадки аварійних подій з
6
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1983 по 2011 рік, пов`язаних з корпусом, устаткуванням, пожежами, вибухами, механізмами
РКПС [3,4].
Шахов А.В. у своїх працях пропонує застосовувати методику формалізованої оцінки
безпеки при визначення номенклатури та обсягу ремонтних робіт в судноплавстві [5].
Олександровська Н.І. у дисертаційному дослідженні за допомогою FSA оцінює ризики
при виборі стратегій технічного обслуговування та ремонту суден [6].
Сьомін О.А. в своєму дослідженні [8,9] вперше використав методику FSA для оцінки
комерційного ризику при проектуванні пасажирських суден, що дозволило скласти
принципово новий підхід щодо визначення головних елементів ПСВЗП при проектуванні,
враховуючи несприятливі техніко-експлуатаційні параметри.
Незважаючи на універсальність застосування методики FSA, на сьогодні не існує
наукових праць щодо використання її для вивчення, аналізу та розробки проектів
модернізації пасажирських суден ВЗП.
Таким чином, методичний апарат FSA може бути застосований при визначенні
комерційних ризиків у результаті здійснення модернізаційних проектів ПКС ВЗП.
Мета статті: визначити комплекс факторів, що призводять до модернізації ПКС ВЗП,
ідентифікувати та проаналізувати небезпеки, частоту їх виникнення та виявити ризики, що
можуть мати місце при проведенні напрямів модернізації.
Викладення основного матеріалу.
Важливим моментом при реалізації того чи іншого напряму модернізації ПКС ВЗП є
визначення концепції модернізованого судна та засобів її технічної реалізації, оскільки
некоректне визначення призведе до ризику отримання неконкурентоспроможного та
збиткового судна. Насамперед, слід оцінити рівень комерційного ризику модернізації судна,
тому що саме комерційний ризик вказує на ті фактори, що є небезпеками для досягнення
мети модернізації і отримання неефективного та неоптимального судна. З цією метою
необхідно ідентифікувати та проаналізувати фактори (небезпеки), що призводять до
модернізації ПКС ВЗП. На цьому етапі буде доцільним застосувати метод FSA.
Інформація для ідентифікації факторів, що призводять до модернізації судна протягом
його життєвого циклу була отримана шляхом аналізу прикладів модернізації ПКС ВЗП
України, Росії та Європи за останні 20 років. Зважаючи на це, можна виділити декілька
причин (факторів), що призводять до модернізації пасажирських суден ВЗП (рис.1):
1. Моральне старіння судна.
Будь-яка відмінність нових круїзних суден від існуючих призводить до зменшення
привабливості останніх та морального старіння ПКС ВЗП. Низький рівень
комфортабельності судна можна віднести до факторів морального старіння, ознаками якого
є:
відсутність в пасажирських каютах побутових зручностей, таких, як санвузол, душова
кабіна або їх часткова наявність;
завелика пасажиромісткість кают;
замала пасажиромісткість приміщень загального користування (ПЗК);
замала площа кают та ПЗК;
відсутність балконів в каютах;
застарілий (зношений) інтер’єр кают та ПЗК;
номенклатура та розташування ПЗК;
відсутність сучасних технічних систем оснащення кают та ПЗК (системи вентиляції,
приготування питної води, інтернет-зв'язок, телебачення тощо);
відсутність додаткового обладнання (ліфт, обладнання (пристрої) для людей з
обмеженими можливостями тощо);
наявність вібрації, шуму від суднових механізмів та систем, неприємні запахи.
У відповідності до вимог сучасного круїзного ринку судно повинно не лише мати
комфортабельні каюти та приміщення загального користування, а бути комфортабельним в
цілому.
7
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2. Головні розміри та характеристики судна.
Аналіз проведених робіт з модернізації ПКС ВЗП свідчить про те, що головні розміри
та характеристики, а саме висота, довжина, ширина, осадка судна, висота надводного борту
є причинами для модернізації в наступних випадках:
- переведення судна з одного до іншого району плавання;
- зміна призначення виконуваних функцій судна;
- невірно визначена концепція судна на різних етапах проектування, невдалі технічні
рішення при проектуванні.

Рис.1. Дерево небезпек - факторів, що призводять до модернізації суден
3. Суднова енергетична установка, а саме: потужність головної енергетичної
установки, допоміжних механізмів, суднової електростанції є важливим фактором при
модернізації суден. Внаслідок переобладнань на судні, розширення площі, номенклатури
8
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приміщень, встановлення сучасних систем, додаткового обладнання, що підвищують
комфортабельність судна в цілому, збільшується енергоспоживання, що зумовлює
необхідність модернізації суднової енергетичної установки, допоміжних механізмів,
суднової електростанції.
4. Економічні фактори:
- високі витрати палива;
- висока вартість ремонту та нестача необхідних запчастин;
- зависока або недостатня чисельність екіпажу та обслуговуючого персоналу;
- зависока ціна круїзного туру.
Значні витрати палива, висока вартість ремонту судна, велика чисельність
обслуговуючого персоналу (витрати на заробітну плату) впливають на вартість круїзних
путівок, як наслідок знижується попит на послуги круїзного ринку. В таких випадках судно
економічно не вигідно використовувати за призначенням, що призводить до необхідності
модернізації ПКС, в тому числі зі зміною призначення та окремих функцій судна.
5. Невідповідність судна міжнародним стандартам судноплавства та нормативам
класифікаційних товариств. Модернізаційні роботи часто пов`язані з підвищенням
стандартів безпеки судноплавства і виконанням вимог контролюючих організацій щодо
конструювання та технічної експлуатації, екологічності суден, санітарних норм.
Для оцінки факторів (небезпек), що призводять до модернізації ПКС ВЗП були
застосовані міжнародні нормативні документи з ймовірнісних методів оцінки ризиків [10,11].
Застосування даних методів дозволило визначити фактори, що найчастіше призводять до
модернізації ПКС ВЗП, і які можуть бути ризиками при проведенні напрямів модернізації.
Процедура оцінки ризиків складається з декількох послідовних етапів: виявлення небезпек,
оцінка ризику, визначення можливостей керування ризиком, розробка рекомендацій для
кінцевого рішення. Детальний аналіз небезпек та ризиків здійснених проектів модернізації
ПКС ВЗП є складовою частиною при створенні методики в галузі оновлення існуючих ПКС
ВЗП, що надасть можливість обирати найбільш ефективний напрям модернізації відповідно
до життєвого циклу судна.
Відносна частота виникнення небезпеки (фактору ризику, що зумовлює комерційну
ефективність судна) визначається за формулою [12]:
,

𝑊(𝐴) =

(1)

де m – число появи події, а n – загальне число випробувань.
Стосовно тематики даної роботи формула (1) була перетворена в наступну залежність:
𝑊=

,

(2)

де M – кількість суден, що впливають на підвищення визначеної небезпеки, Nm – загальна
кількість проаналізованих суден.
Результати визначення частоти виникнення W для кожного фактору ризику приведені в
таблицях 1,2.
Проведені розрахунки свідчать, що головним фактором який зумовлює проведення
модернізації як вітчизняних ПКС ВЗП, так і Західної Європи є моральне старіння. Отримані
значення відносної частоти W можна прийняти за наближене значення ймовірності появи
небезпеки [12].
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Таблиця 1
Відносна частота появи небезпеки для суден України, Росії, Білорусі.
Фактор ризику
Nm
M

W

Моральне старіння

128

119

0,93

Головні розміри та характеристики судна

128

10

0,08

Суднова енергетична установка

128

47

0,37

Економічні фактори

128

10

0,08

Невідповідність судна вимогам нормативних документів

128

20

0,16
Таблиця 2

Відносна частота появи небезпеки для суден Західної Європи.
Фактор ризику
Nm
M

W

Моральне старіння

39

34

0,87

Головні розміри та характеристики судна

39

2

0,05

Суднова енергетична установка

39

2

0,05

Економічні фактори

39

3

0,08

Невідповідність судна вимогам нормативних документів

39

3

0,08

Для побудови матриць ризику для існуючих ПКС ВЗП України, Росії та Західної Європи,
для кожної з небезпек в таблицях 1,2 визначено рівень ризику R. Індекси імовірності Р
присвоєні за п’ятибальною шкалою, виходячи з діапазону відносної частоти W можливого
негативного впливу на проект модернізації (табл.3):
Таблиця 3
Індекси ймовірності впливу відносної частоти на проект модернізації.
Індекс Р
Діапазон відносної
Імовірність впливу
частоти W
«1»

0…0,20

дуже незначна

«2»

0,21…0,40

незначна

«3»

0,41…0,60

значна

«4»

0,61…0,80

суттєва

«5»

0,81…1,00

висока

Відповідно таблиці 3 ймовірність впливу відносної частоти небезпеки (індекси Р) для
проаналізованих суден розподілені наступним чином:
- для суден України, Росії, Білорусі:
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«5» - моральне старіння.
«2» - суднова енергетична установка
«1» - невідповідність судна вимогам нормативних документів; головні розміри та
характеристики судна; економічні фактори.
- для суден Західної Європи:
«5» - моральне старіння.
«1» - невідповідність судна вимогам нормативних документів; економічні фактори;
головні розміри та характеристики судна; суднова енергетична установка.
При визначенні наслідків С також використовувалась п’ятибальна шкала, відповідно до
якої наслідкам небезпек були надані наступні індекси (табл.4):
Таблиця 4
Індекси небезпек відповідно наслідків впливу на проект модернізації.
Індекс С
Наслідки впливу небезпек
«5»

здатні катастрофічно вплинути на проект модернізації, і не дозволять
ефективно експлуатувати судно після його проведення

«4»

критично впливають на проведення модернізації, експлуатація судна буде
неефективною

«3»

значні, але піддаються корегуванню з метою підвищення ефективності
судна

«2»

незначні і дозволяють експлуатувати судно без значних перебудов та
реконструкцій

«1»

мінімальні і не впливають істотно на експлуатацію та утримання судна

Виходячи з аналізу наслідків впливу небезпек на існуючі ПКС ВЗП перерахованих вище
небезпек, індекси були розподілені наступним чином:
«5» - моральне старіння;
«4» - суднова енергетична установка;
«3» - головні розміри та характеристики судна;
«2» - невідповідність судна вимогам нормативних документів;
«1» - економічні фактори.
В якості оцінки рівня незначного ризику був обраний найнижчий рівень небезпеки з
індексом «1», ймовірність впливу якого мінімальна (W ≤ 0,20) і не чинить значного впливу на
ефективну експлуатацію судна після проведення модернізації. В якості рівня високого
ризику обрано рівень небезпеки «5» (W ≥ 0,81).
Для оцінки рівня ризику було застосовано формулу [14]:
R=PхC,
де R - рівень ризику;
Р - індекс ймовірності впливу відносної частоти на проект модернізації;
С - індекс небезпек відповідно наслідків впливу на проект модернізації.
Дані розрахунків рівнів ризику приведені в таблицях 5,6.
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Таблиця 5
Рівні ризику при модернізації ПКС ВЗП України та Росії.
Небезпека
Р
С
R=РхС
Моральне старіння

5

5

25

Головні розміри та характеристики

1

3

3

Суднова енергетична установка

2

4

8

Економічні фактори

1

1

1

1

2

2

Невідповідність
документів

судна

вимогам

нормативних

Таблиця 6
Рівні ризику при модернізації ПКС ВЗП Західної Європи.
Небезпека
Р
С
R=РхС
Моральне старіння

5

5

25

Головні розміри та характеристики

1

3

3

Суднова енергетична установка

1

4

4

Економічні фактори

1

1

1

1

2

2

Невідповідність
документів

судна

вимогам

нормативних

Згідно даних таблиць 5,6 побудовані матриці ризику ПКС ВЗП України, Росії, Білорусі,
Західної Європи (рис.2,3). Цифри навпроти точок визначають наступні види небезпек: 1 моральне старіння; 2 - головні розміри та характеристики судна; 3 – суднова енергетична
установка, 4 - економічні фактори, 5 - невідповідність судна вимогам нормативних
документів.
Побудовані матриці наочно відображають, що при виконанні модернізації ПКС ВЗП
такий вид небезпеки, як моральне старіння судна знаходиться в зоні «високого ризику»,
економічні фактори та невідповідність нормативним вимогам контролюючих організацій – в
зоні «низького ризику», а суднова енергетична установка та головні розміри і
характеристики судна посідають місце в зоні «допустимого ризику», причому як
вітчизняних, так і суден Західної Європи.
Таким чином, матриці дають чітке уявлення про те, що найбільшим ризиком при
виконанні проектів модернізації ПКС ВЗП є моральне старіння суден. Зважаючи на
значимість саме цього фактору, буде доцільним окремо проаналізувати небезпеки всередині
фактору «моральне старіння», застосовуючи методику FSA, а також визначити методи
усунення наведених ризиків.
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Рис.2. Матриця ризику для ПКС ВЗП України, Росії, Білорусі.

Рис.3. Матриця ризику для ПКС ВЗП Західної Європи
Висновки. На сьогодні не існує наукових праць щодо використання методики FSA для
вивчення, аналізу та розробки проектів модернізації ПКС ВЗП.
Проведені розрахунки та матриці ризику дають уявлення про те, що максимальним
фактором ризику при виконанні модернізації ПКС ВЗП України, Росії та Західної Європи
буде моральне старіння суден, в зоні низького ризику – економічні фактори та
невідповідність нормативним вимогам контролюючих організацій, допустимий ризик мають
суднова енергетична установка та головні розміри і характеристики судна.
Зважаючи на значимість саме цього фактору, буде доцільним окремо проаналізувати
небезпеки всередині фактору «моральне старіння», застосовуючи метод FSA.
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Засобами для усунення морального старіння судна з метою подовження життєвого
циклу судна та ефективної експлуатації будуть напрями модернізації судна, визначені у
попередній роботі [1].
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Kukalets L.
THE USE OF PROBABILISTIC METHODS FOR ASSESSING THE RISKS OF THE
MODERNIZATION OF INLAND AND MIXED VESSELS
The article rationalyzes using the methodology of formalized IMO risk assessment, identifies the
reasons that lead to ship modernization. The paper also provides a probability assessment of the
impact of hazards on ship modernization and determines the formalized level of commercial risk.
According to the research results, the obsolescence of the vessel is defined as the maximum factor,
which leads to the application of one (or several) directions of modernization.
The purpose of the article is to identify a set of factors that lead to the modernization of inland
and mixed navigation cruise ships, to identify and analyze hazards, their occurrence frequency and
to identify risks that may occur when undertaking modernization activities.
Keywords: passenger ship, modernization, obsolescence, risk factors, hazards identification.
Кукалец Л.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО И СМЕШАННОГО
ПЛАВАНИЯ
В статье обоснована целесообразность применения методики формализованной оценки
рисков ИМО, идентифицированы факторы, обуславливающие необходимость проведения
модернизации судов, проведена вероятностная оценка влияния опасностей на модернизацию
судна и определен формализованный уровень коммерческого риска. По результатам
исследования, моральное старение судна определено, как максимальный фактор,
приводящий к применению одного (или нескольких) направлений модернизации.
Целью статьи является определение комплекса факторов, приводящих к модернизации
пассажирских круизных судов внутреннего и смешанного плавания, идентифицировать и
проанализировать опасности, частоту их возникновения и выявить риски, которые могут
иметь место при проведении направлений модернизации.
Ключевые слова: пассажирское судно, модернизация, моральное старение, факторы
риска, идентификация опасностей.
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Велигдан Н.В., Лопатюк С.П., Дашутіна Л.О., Турчина С.Г.
ПРО ПІДВИЩЕННЯ РИЗИКУ НАСТАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАВ НА
ВИРОБНИЦТВІ У СУДНОПЛАВСТВІ ПРИ ВРАХУВАННІ ПОГОДНИХ УМОВ
В статті проведено аналіз основних причин виробничого травматизму, розраховано
коефіцієнт безпеки праці у судноплавстві, наведено типи небезпек, що спричиняють
виробничі ризики та втрати з ними пов’язані, а також для повноти оцінки та
ефективності управління ризиками запропоновано та доведено необхідність врахування
впливу погодних умов при розрахунку виробничих ризиків на суднах.
Метою статті є наведення результатів досліджень основних факторів, причин і
наслідків ймовірності настання ризиків на водному транспорті та обґрунтування
пропозицій щодо зниження рівня виробничого травматизму суб’єктами господарювання
досліджуваної галузі.
Ключові слова: ризик, нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання,
водний транспорт, погодні умови.
Вступ. Проблема ймовірності настання нещасних випадків на об’єктах водного
транспорту та методи її оцінки є актуальними як для судноплавства, так і для країни в
цілому, адже зниження ризиків і прийняття розумних рішень допоможе державі ефективно
функціонувати на міжнародній арені.
Виробничий травматизм в Україні має значні негативні соціально-економічні наслідки:
а) для держави – у вигляді:
– безповоротного вибуття
через інвалідність і загибель економічно активних,
кваліфікованих працівників;
– втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність працівників та невироблених і
нереалізованих у зв’язку з цим продукції і послуг;
– великих обсягів виплат відшкодувань потерпілим, а також – членам сімей та
утриманцям померлих;
б) для роботодавців – відчутними витратами на ліквідацію наслідків нещасних випадків та
аварій; погіршенням інвестиційної складової економіки країни, виробничого іміджу
українських підприємств та їх продукції;
в) для потерпілих працівників і членів сімей загиблих:
– втратою заробітку і засобів до існування у вигляді матеріального відшкодування
заподіяної шкоди здоров’ю або у зв’язку із втратою годувальника (у разі невизнання
комісією з розслідування нещасного випадку його зв’язку з виробництвом, або в результаті
приховування менеджментом підприємства самого факту такого випадку, що є надзвичайно
поширеними явищами в Україні);
– фізичними і моральними стражданнями від часткової чи повної втрати працездатності,
від соціальної несправедливості, обмеження власних фізичних і матеріальних можливостей
[1].
Найважливішою умовою зниження виробничого травматизму є виявлення справжніх
причин нещасних випадків та дослідження закономірностей їх появи. Нещасний випадок в
свою чергу є результатом деяких причин, що мають прямий або опосередкований вплив на
формування травматичної ситуації [9].
Отже, з метою підбору ефективних заходів для профілактики травматизму необхідно з
усього комплексу причин нещасного випадку вміти виявити основну, ту, що дійсно сприяла
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можливості виникнення небезпечної виробничої ситуації. При цьому варто враховувати
конкретні обставини, які супроводжують основну причину (одну чи декілька непрямих
причин) і при відповідних умовах могли б призвести до травмування.
Аналіз останніх досліджень і постановка проблеми. Аналіз причин настання нещасних
випадків на виробництві проводиться на державному рівні Державною службою України з
питань праці, Фондом державного соціального страхування України, Національним науководослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці та Федерацією професійних
спілок України. Галузевий аналіз виробничого травматизму на підприємствах водного
транспорту здійснює Міністерство інфраструктури України, Державна служба морського та
річкового транспорту України, а також Державне агентство з рибного господарства України.
Розподіл причин нещасних випадків на виробництві проводиться згідно розділу 2
класифікатору, що додається до Порядку проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. З метою визначення
основних заходів по зниженню виробничого травматизму в Україні розроблено єдиний
порядок наукового аналізу причин виникнення нещасних випадків на виробництві, який
здійснюється за допомогою таких методів: статистичного, монографічного, економічного та
комплексного. Кожен із зазначених видів аналізу має свої переваги, але основною метою є
виявлення причин настання нещасного випадку, розроблення заходів для запобігання
подібному та, як результат, зниження виробничих ризиків [11].
Таким чином, необхідність в наукових та практичних розробках напрямів вирішення
проблем запобігання виробничих ризиків та підвищення безпеки праці в Україні обумовлена
постійним зростанням кількості факторів ризику в життєдіяльності суспільства. Чим і
пояснюється особлива увага науковців до даної тематики.
Різним аспектам професійних ризиків, їх управлінню, засобам підвищення рівня безпеки
присвячена велика кількість робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: М. Абрамова,
О. Амоші, Н. Борецької, О. Вагонової, В. Вітлинського, Н. Вижула, А. Войтенко, П. Дормана,
Ю. Драчука, О. Єфремової, Е. Загорская, Ю. Залознової, С. Ілляшенка, О. Кузнецової, В.
Надраги, В. Нейєнбург, І. Новака, О. Новікової, В. Роіка, В. Халіль та інших.
Разом з тим хотілось би приділити більшу увагу питанням виявлення причин настання
нещасного випадку, їх обов’язкової реєстрації та розробленню заходів для їх запобігання.
Мета і завдання дослідження. Дослідження основних факторів, причин і наслідків
ймовірності настання ризиків на водному транспорті та обґрунтування пропозицій щодо
зниження рівня виробничого травматизму суб’єктами господарювання досліджуваної галузі.
Відповідно до мети у статті поставлено такі задачі:
- дослідити основні причини виробничого травматизму;
- розрахувати коефіцієнт безпеки праці у судноплавстві;
- визначити типи небезпек, що спричиняють виробничі ризики та пов’язані з ними
втрати;
- встановити необхідність врахування впливу погодних умов при розрахунку
виробничих ризиків в портовому господарстві;
- обгрунтувати напрямки подальшого зниження виробничого травматизму.
Матеріали та методи дослідження. Зниження рівня виробничого травматизму в Україні
в цілому та на підприємствах водного транспорту зокрема, із впровадженням
ризикоорієнтованого підходу через зниження професійних ризиків, потребують вжиття
невідкладних заходів для зменшення негативних наслідків.
Переважним чином ризики спричиняють п’ять типів небезпек:
• природні (потопи, шторми, землетруси, біологічні небезпеки, інші природні явища);
• економічні (інфляція, економічна депресія, зміни податкових тарифів та платежів);
• технічні (системні неполадки або неполадки обладнання, пожежа, вибух, моральна
зношуваність, забруднення повітря/води тощо);
• людський фактор (помилки та упущення через не кваліфікованість чи стомлюваність
персоналу, навмисна недбалість, саботаж або тероризм);
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• експлуатаційні (потрапляння на мілину, зіткнення, загоряння, інші небажані події) [13].
Перелічені вище п’ять типів небезпек можуть призводити до семи видів втрат, зокрема:
• втрати здоров’я та можливих смертельних випадків і травмування;
• майнових втрат, включаючи нерухоме майно та інтелектуальну власність;
• економічних втрат, що спричиняють зростання витрат або зменшення прибутків;
• втрат, пов’язаних із зобов’язаннями, що виникають тоді, коли на організацію подають
позов за порушення правового зобов’язання (такі позови слід заперечувати, навіть якщо вину
не встановлено) . Втрати, пов’язані із зобов’язаннями, можуть знищити організацію або
завдати їй шкоди;
• втрати у складі персоналу, коли втрачаються послуги ключового персоналу;
• втрат, пов’язаних із навколишнім середовищем (негативний вплив на землю, повітря,
воду, флору або фауну);
• втрати репутації або статусу [2].
У таблиці 1 описано фактори, які слід враховувати при визначенні небезпек.
Таблиця 1
Основні фактори ризику, пов’язані з морським судноплавством
Параметри Характеристика
руху
суден

Умови
судноплавства

Конфігурація
водного шляху

Короткострокові
наслідки

Довгострокові
наслідки

Якість
суден

Велика осадка

Удень/уночі

Глибина

Травмування
людей

Вплив на
здоров’я і
безпеку

Компетент
ність
екіпажу

Мала осадка

Хвилювання
моря

Ширина каналу

Розливи нафти

Порушення
життєвого
укладу

Види
суден

Комерційні
риболовецькі
судна

Вітровий режим

Перешкоди
для належної
видимості

Викиди
шкідливих
речовин

Вплив на
рибний
промисел

Течії (річка,
припливи, океан)

Складність
водного шляху

Щільність
руху

Прогулянкові
судна

Характер
вантажу

Швидкохідні
судна

Обмеження
видимості

Тип дна

Льодові умови

Стабільність
(замулювання)

Фонове освітлення

Пошкодження
майна

Відмова від
використання
водного шляху

Види, що
перебувають
під загрозою
зникнення
Руйнування
берегової лінії
Руйнування
рифів
Економічні
впливи

Уламки

Професійні ризики, що призводять до настання нещасних випадків та гострих
професійних захворювань, визначаються такими причинами [14]:
 технічні: конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів
виробництва, транспортних засобів; неякісне розроблення або відсутність проектної
документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд,
інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо; неякісне виконання будівельних
робіт; недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки;
незадовільний технічний стан, у тому числі: виробничих об’єктів, будівель, споруд,
інженерних комунікацій, території, засобів виробництва, транспортних засобів загального
користування (автомобільні, водні, залізничні, повітряні), мобільних засобів праці та
технологічних транспортних засобів; незадовільний стан виробничого середовища
(перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів);
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невідповідність засобів колективного та індивідуального захисту встановленим вимогам та їх
недостатність; невідповідність нехарчової продукції встановленим вимогам та інші технічні
причини;
 організаційні : незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи
управління охороною праці; недодержання вимог законодавства про охорону праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) устаткування
підвищеної небезпеки, на які видано відповідний дозвіл; порушення технологічного процесу;
порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів
тощо; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування
(автомобільного, водного, залізничного, повітряного); порушення вимог безпеки під час
експлуатації мобільних засобів праці та технологічних транспортних засобів; недоліки під
час навчання безпечному виконанню робіт (відсутність або неякісне проведення інструктажу
з охорони праці; допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці);
неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;
відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони
праці; порушення режиму праці та відпочинку; відсутність або неякісне проведення
медичного обстеження (професійного відбору); незабезпеченість засобами індивідуального
захисту або невикористання засобів колективного чи індивідуального захисту за їх
наявності; виконання робіт з відключеними або несправними засобами колективного
захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення чи їх відсутність тощо; залучення до
роботи працівників не за спеціальністю (професією); порушення трудової і виробничої
дисципліни та інші організаційні причини;
 психофізіологічні: алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння чи сп’яніння;
травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб; низька нервово-психічна
стійкість; незадовільні фізичні дані або стан здоров’я; незадовільний психологічний клімат у
колективі; помилкові дії внаслідок втоми працівника через надмірну важкість і напруженість
роботи; монотонність праці; невідповідність психофізіологічних чи антропометричних даних
працівника використовуваній техніці чи виконуваній роботі; особиста необережність
потерпілого (у разі відсутності технічних і організаційних причин, впливу шкідливих або
небезпечних виробничих факторів, порушень вимог законодавчих і нормативно-правових
актів та інструкцій тощо); інші психофізіологічні причини [3].
Серед виділених категорій причин настання нещасних випадків перше місце займають
організаційні, причому їх питома вага складає більше двох третин від загального обсягу
(76%), решта належить двом іншим групам – психофізіологічній та технічній групам (18%
та 6% відповідно). Слід відмітити, що така тенденція в Україні є доволі стабільною вже
тривалий час (див. рис. 1).
Після подібного аналізу, доцільно поставити наступне питання: чому, незважаючи на
багатоступеневу систему охорони праці на виробництві, ці причини неможливо усунути і
чому вони переважають над іншими? Відповідь на це питання можна отримати на підставі
аналізу можливих причин настання нещасних випадків.
Розраховуємо коефіцієнт безпеки праці у судноплавстві на основі можливих причин
настання нещасних випадків (рис. 1), складаємо ранжовану послідовність порушень згідно з
нашою експертною оцінкою (див Табл. 2), визначаємо коефіцієнт вагомості кожної причини
та ймовірність ризику настання нещасного випадку.
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18%

6%
Технічні
Організаційні
Психофізіологічні

76%

Рис. 1. Питома вага в структурі причин виникнення професійних ризиків
Таблиця 2
Ранжована послідовність причин настання нещасних випадків
№
п/п

Причини настання нещасних
випадків

Оцінка,
бал

1
1.

2
Порушення вимог безпеки
під час експлуатації
обладнання,
устаткування,
машин, механізмів тощо
Особиста
необережність
потерпілого
Конструктивні
недоліки,
недосконалість, недостатня
надійність
засобів
виробництва
Порушення технологічного
процесу
Порушення
трудової
і
виробничої дисципліни
Порушення правил безпеки
руху

3

4

5

6

0,15

85,0

3

0,075

92,5

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Незастосування
засобів
індивідуального захисту
Травмування
внаслідок
протиправних дій інших
осіб
Разом

Коефіцієнт Ймовірність ризику
вагомості настання нещасного
випадку

8

0,2

80,0

7

0,175

82,5

1

0,025

97,5

4

0,1

90,0

9

0,225

77,5

10

0,25

75,0

40

1

х

Категорія
ризику
6
пов’язані з
виробничими
травмами

пов’язані з
виробничими
травмами

пов’язані
зі смертю
працівника

Відповідно до одержаних результатів встановлено, що найвища ймовірність настання
ризику виникнення нещасного випадку у судноплавстві спричинена порушенням трудової і
виробничої дисципліни, у тому числі при невиконанні вимог інструкцій з охорони праці
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(97,5%), що відноситься до категорії ризиків, пов’язаних з виробничими травмами, а
найнижча - травмування внаслідок протиправних дій інших осіб (75,0%).
Із введенням в дію нового Порядку розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 17 квітня 2019 р.№337, на законодавчому рівні введено поняття
четвертої категорії причин настання нещасних випадків, а саме – техногенні, природні,
екологічні та соціальні причини [12].
До зазначених причин відносяться:
 викид небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин;
 контакт з представниками тваринного та рослинного світу;
 стихійне лихо (метеорологічні, топологічні та тектонічні катастрофи – землетрус,
зсув, селі, снігові лавини, повінь, ураган, просідання і зсув ґрунту тощо);
 гідрометеорологічні явища (мороз, ожеледь, ожеледиця, заметіль, шквальний вітер,
град, спека, туман, злива, блискавка тощо);
 соціальний конфлікт (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт,
блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація,
протиправні дії третіх осіб тощо) та інші причини.
На моряків у рейсі впливає комплекс метеорологічних факторів: температура та
відносна вологість повітря, швидкість його руху, стан неба (хмарність, опади, туман) та моря
(хвилювання, брижі), атмосферний тиск та інтенсивність сонячної радіації, аероіонізація
повітря, інфразвукові коливання. Дія зазначених факторів не обмежується елементами
фізичного впливу на організм, а включає також ряд психологічних, естетичних та соціальних
аспектів [5].
Враховуючи особливість водного транспорту, а саме автономність плавання окремого
судна, можливо стверджувати, що під час рейсу метеорологічні фактори впливають на
моряка безперервно, тобто як під час несення вахти так і під час відпочинку.
Для водного транспорту, особливо для суден які перебувають в рейсі у відкритому
морі, гідрометеорологічні причини стають фактором підвищення виробничого ризику
настання нещасного випадку. Безпосередньо за рахунок поганих погодних умов настає
приблизно 3,5-5% всіх випадків травматизму на морському флоті. У ряді нещасних випадків
погані погодні умови були супутніми іншим причинам травм [15].
Погодні умови проявляються за випадковою імовірністю, їх неможливо повністю
виключити, а наслідки неможливо попередити та передбачити. Однак ступінь впливу
погодних умов на екіпаж судна, умови праці значною мірою визначаються морехідними
якостями судна, надійністю суднового обладнання та конструкції, а також якістю
професійної підготовки та злагодженості дій команди у штормовій зоні.
Погодні умови через шторм, і як наслідок хитавицю судна, не викликають різкого
збільшення травматизму, оскільки основна частина палубних робіт та найбільш важливі
ремонтні роботи судна виконуються тільки на стоянках ( за виключенням аварійних та
рятувальних робіт), а за сильного хвилювання у морі мають виконуватись лише необхідні
роботи.
Слід зазначити, що хвилювання моря більше 6 балів за шкалою Бофорта (сильний вітер
швидкістю 10,8- 13,8 м/с) в основних водних басейнах земної кулі спостерігається протягом
25% часу в межах року [15].
Найбільш небезпечними роботами у штормових умовах плавання вважаються роботи із
кріплення палубних вантажів, які мають різні фізичні властивості та геометричні форми,
додаткові кріплення шлюпок та стріл вантажопіднімальних механізмів.
Роботи з обслуговування суднових енергетичних установок проводяться в любих
умовах плавання, але при штормі не виконують профілактичні та ремонтні роботи без
крайньої необхідності, особливо коли у машинному відділенні існують трубопроводи або
механізми з недостатньою теплоізоляцією.
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Камбузні роботи виконуються також за любих погодних умов, але при сильній
хитавиці харчування екіпажу проводиться із продуктів, що потребують найменшої обробки.
Підвищення виробничого травматизму на суднах у штормових умовах плавання
відбувається за рахунок переміщення членів екіпажу по судну, особливо по трапах,
переходах, площадках на відкритих палубах [6].
Зазначений перелік видів подій на судні, що в штормових умовах призводять до
значного підвищення ризику настання нещасного випадку, не є вичерпним та має бути більш
ретельно дослідженим та поглибленим.
Висновок. Отримані результати є підтвердженням того, що застосування інструментів
управління ризиком на водному транспорті дасть можливість попереджувати наявні та
імовірні загрози на всіх стадіях транспортних процесів. Введення до причин настання
нещасних випадків в судноплавстві природних причин поряд із технічними, організаційними
та психофізіологічними, при врахуванні специфіки водного транспорту, надає можливість
для проведення більш детального, послідовного та логічного аналізу виробничого
травматизму, а також ставить погодні умови на один рівень з іншими небезпеками в системі
управління безпекою праці і потребує їх обов’язкового врахування при розрахунку
виробничого ризику.
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Велигдан Н.В., Лопатюк С.П., Дашутіна Л.О., Турчіна С.Г.
О ПОВЫШЕНИИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ В СУДОХОДСТВЕ ПРИ УЧЕТЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
В статье проведен анализ основных причин производственного травматизма, расчет
коэффициента безопасности труда в судоходстве, типы опасностей, которые вызывают
производственные риски и потери, с этим связанные, а также доказана необходимость учета
влияния погодных условий при расчете производственных рисков на судах для дальнейшего их
снижения.
Целью статьи является наведение результатов исследований основных факторов, причин и
последствий вероятности наступления рисков на водном транспорте и обоснование предложений
по снижению уровня производственного травматизма субъектами хозяйствования исследуемой
области.
Ключевые слова: риск, несчастный случай на производстве,, причины несчастных случаев,
водный транспорт, погодные условия.
N. Veligdan, S.Lopatyuk, L.Dashutina, S.Turchina

THE INCREASE OF ACCIDENT RISK ON NAVIGATION PRODUCTION DURING THE
INCLEMENT WEATHER
The analysis of the main causes of occupational injuries and the preconditions for the emergence
of occupational risks is carried out in the article in order to study the patterns of their occurrence.
It was established that for the selection of effective measures for the prevention of injuries, it is
necessary to be able to identify the main one, which really contributed to the possibility of a
dangerous situation, from the whole complex of causes of the accident. The hazards that lead to
risks are grouped into five groups: natural, economic, technical, human factors and operational.
The main risk factors associated with maritime shipping are highlighted separately. The safety
factor in shipping was calculated based on the possible causes of accidents. The calculation of the
safety factor in shipping is based on the possible causes of accidents. It was revealed that the fourth
category of causes of accidents, namely, man-caused, natural, environmental and social causes,
have a significant share in their structure for the maritime industry.
The purpose of the article is to present the results of studies of the main factors, causes and
consequences of the likelihood of occurrence of risks in water transport and to substantiate
proposals for reducing the level of occupational injuries by economic entities of the studied
industry.
Keywords: risk, industrial accident, occupational disease, causes of accidents, water transport,
weather conditions.
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Штрибець В.В., Кондратенко В.В., Абросимов В.В., Апчел В.І., Арванінов М.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ ДВИГУНІВ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
У статті стверджується, що актуальною є науково-технічна задача, яка полягає у
подальшому розвитку фільтрових методів спектрального аналізу випадкових сигналів для
діагностичного контролю технічного стану двигунів засобів водного транспорту.
Зазвичай при дослідженні характеристик випадкових сигналів використовується два
підходи: спектральний та часовий. Можливість і доцільність поєднання спектральнокореляційних методів аналізу випадкових сигналів створює спектрально-кореляційний аналіз,
який дозволяє проводити глибоке кількісну оцінку параметрів випадкових процесів.
До найважливіших переваг спектрально-кореляційного аналізу випадкових сигналів слід
також віднести універсальність.
Отже, стаття присвячена розробці фільтрових методів спектрального аналізу
випадкових сигналів для діагностичного контролю технічного стану двигунів засобів водного
транспорту.
Ключові слова: фільтрові методи, спектральний аналіз, випадкові сигнали,
діагностичний контроль, технічний стан, експлуатація,
двигуни, засоби водного
транспорту.
Вступ. Несправність силової установки засобу водного транспорту може призвести до
збільшення витрат палива, зменшення потужності, або навіть виходу з ладу під час
маршруту. Все це є причинами додаткових витрат на перевезення вантажів засобами водного
транспорту. Крім того, несправність двигуна засобу водного транспорту може бути
причиною екологічного забруднення ділянки водної поверхні. Таким чином, для
забезпечення оптимальних (планових) витрат на перевезення вантажів за допомогою засобів
водного транспорту та з метою уникнення аварійних інцидентів необхідна ефективна
система контролю технічного стану двигунів таких засобів.
Отже, науково-технічна задача, яка розв’язується у дослідженні та полягає у
подальшому розвитку методів спектрального аналізу характеристик випадкових сигналів для
діагностичного контролю технічного стану двигунів засобів водного транспорту, є
актуальним [1,2].
Постановка задачі дослідження. В контрольно-вимірювальної апаратури
спектрального аналізу, особливо в системах діагностування технічних об'єктів, таких як
двигуни засобів водного транспорту, використовують вузько-смугові фільтри малих
порядків, що спрощує їх синтез і технічну реалізацію апаратури. Отримання однакових
характеристик точності спектрального аналізу може бути забезпечено динамічними
фільтрами менших порядків, ніж класичних, стаціонарних, фільтрів [3].
Тому метою статті є наведення особливостей розроблення методів визначення
оптимальних характеристик функції спектрального вікна вузько-смугових фільтрів для
спектрального аналізу технічного стану двигунів засобів водного транспорту.
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Оптимізація законів перебудови характеристик динамічного фільтра другого
порядку
Запишемо вираз для комплексної частотної характеристики динамічного фільтра
другого порядку [2,3]

Wt  j 

At   jBt 

02

t   2  2 jt 

,

(1)

0(t) – функція перебудови центральної частоти 0 динамічного фільтра в часі;
(t ) – функція перебудови коефіцієнта загасання  динамічного фільтра в часі;
A(t), B(t) – функції зміни в часі параметрів А і В фільтра, що визначають його
коефіцієнт передачі.
Після обчислень отримаємо:
– для кореляційно-фільтрової методу
де

Re Wt(1) ( j) 

A1 (02  2 )  2 2  B1
(02  2 ) 2  4  2 2

;

(2)

– для методу безпосередньої фільтрації
2
Wt( 2) ( j)



A 22  2 B 22
(02  2 ) 2  4  2 2

.

(3)

З умови еквівалентності фільтрів, прирівнюючи вирази (2) і (3), для кореляційнофільтрової методу спектрального аналізу маємо [3]

A1 (02  2 )  2 2  B1  A 22  2 B 22 ,
звідки знаходимо

A102  A 22 ;

2  B1  A1  B22 .
( 2)

Для методу безпосередньої фільтрації, тобто для Wt

( j)

2

умова еквівалентності

має вигляд

A 22   02 B1;

B22   B1 ,

тобто A 2  0 B 2 .
Визначимо основні характеристики динамічного фільтра: ФСВ (або АЧХ) і відносну
дисперсію оцінки СЩП [4].
Для обчислення ФСВ динамічного фільтра другого порядку знайдемо спочатку його
комплексну частотну характеристику Wt ( j) , а потім її дійсну частину Re Wt ( j) .
Розкладемо функцію Wt ( j) , на прості дроби
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Wt  j  
де

1  A  j 2 B A  j 1 B 

,

1  2    2
  1 

(5)

~;
1  j  02   2  j  
~;
  j  2   2  j  
0

(7)

~  2   2 .

0

(8)

2

(6)

Підставляючи рівності (6) – (8) в вираз (5), маємо

~ B A  j j  
~ B 
1  A  j j  
Wt  j  ~ 
~  j    
~  j  .
2    

Запишемо це співвідношення у вигляді

~ B A  B  j
~B 
1  A   B  j
Wt  j   ~ 
~  j    
~  j  .
2    

Звідси, з урахуванням позначень для кореляційно-фільтрової методу, введених у
формулі (2), знаходимо [4]

~ 
~ B B  A   
~ 
~B 
1  A1  B1   
1
1
1
1
Re Wt  j   ~ 

 . (9)
2
2
2
2
~
~
2 
    
    

Для того, щоб складова Re Wt ( j) ФСВ фільтра 1 була симетрична щодо частот
 = 0, у співвідношенні (9) потрібно покласти [5]
А1 = В1.

(10)

2
Для величини Wt ( j) функції спектрального вікна фільтра 2, при використанні
методу безпосередньої фільтрації, умова симетрії, аналогічне рівності (10), має вигляд [53]
A2=0B2.

(11)

При виконанні умов симетрії (10) і (11) ФСВ фільтра можна уявити сумою двох
функцій

 ()    ()    () ,
Причому

  ( )    () .
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Беручи до уваги умова (10) у формулі (9), маємо [6]


1




~ 2   2   
~ 2   2  B1 .
2    


Re Wt  

(13)

Підставляючи співвідношення (12) з урахуванням рівності (10), знаходимо

1 () 

1T
t 

~ t  2   2 t B1 t dt .
2 0   

(14)

Ця формула пов'язує ФСВ динамічного фільтра другого порядку з його
~ ( t ), B ( t ) для кореляційно-фільтрової методу вимірювання
характеристиками  ( t ), 
1
оцінки СЩП.
З використанням співвідношень (13) за умови T>>1 знаходимо [6,7]

h t ( ) 

1 
~ (t)  e(t )  .
Wt ( j) e j d  B1 ( t ) cos 

2  

(15)

~ з цієї рівності отримаємо
При   
T


0

h 2t ( ) d

T





~ ( t )  e   ( t )  2 d 
  B1 ( t ) cos 
0





1
1  e  2  ( t )  B12 ( t ) .
4 ( t )

(16)

~ = 0 (фільтр низьких частот), то [7]
Якщо ж 
t

 h t  d 
2

0





1
1  e  2 ( t ) t B12 ( t ) .
2 ( t )

(17)

З урахуванням співвідношення (16) знаходимо
T

t

 dt 
0

0

h 2t

1 T B12 t 
d  
dt ,
4 0 t 

~  0.


Для фільтра низьких частот з рівності (17) маємо
T

t

0

0

2
 dt  h t  d 

1 T B12 t 
dt ,

2 0  t 
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Використовуючи вираз (15), отримаємо
T

T

 h t (0) dt   B1 ( t ) dt .
0

(19)

0

Після підстановки співвідношень (18) і (19), знаходимо [8,9]

B12 t 
 t  dt
0

T

Ĝ1 

T


  B1 t dt 
 0


2

.

(20)

Цей вираз пов'язує характеристики динамічного вузько-смугового фільтра – (t), B1(t) з
відносною дисперсією оцінки СЩП, вимірюваної кореляційно-фільтровим методом.
Таким чином, отримані співвідношення (14) і (20) є вихідними для вирішення задачі
оптимізації законів перебудови характеристик (параметрів) динамічних фільтрів для
кореляційно-фільтрової методу спектрального аналізу.
Висновки
В результаті постановки і вирішення зазначених завдань оптимізації отримані
аналітичні співвідношення для функції спектрального вікна вузько-смугового фільтра, які
дозволяють при заданих значеннях часу аналізу та відносної дисперсії оцінки СЩП
оптимально (за відповідним критерієм) апроксимувати ідеальне спектральний вікно фільтра.
Проведено порівняльний аналіз результатів оптимізації функцій спектрального вікна
вузько-смугових фільтрів за середньоквадратичним критерієм і мінімуму впливу бічних
пелюсток функції спектрального вікна. Показано, що при оптимізації функції спектрального
вікна фільтра по мінімуму середньоквадратичної похибки апроксимації ідеального вікна
забезпечується мінімальне середньоквадратичне відхилення функції спектрального вікна від
ідеальної, але при цьому отримана. Функція спектрального вікна фільтра має осциляції як в
смузі аналізу, так і поза нею, що призводить до методичної похибки вимірювання оцінки
СЩП. При оптимізації функції спектрального вікна фільтра по мінімуму впливу її бічних
пелюсток осциляції функції відсутні, але при цьому приблизно удвічі збільшується
середньоквадратичне похибка апроксимації ідеальної функції спектрального вікна.
Отримані вихідні співвідношення для оптимального синтезу законів перебудови
характеристик динамічних смугових фільтрів для кореляційно-фільтрового методу та методу
безпосередньої фільтрації вимірювання оцінок СЩП. Ці співвідношення пов'язують
статистичні характеристики оцінок СЩП (математичне очікування й дисперсію)
зазначеними методами з характеристиками динамічного фільтра (функцією спектрального
вікна, комплексної частотної характеристикою і ін.) І вимірюваної СЩП.
Показано, що функції спектрального вікна динамічних фільтрів, використовуваних при
спектральному аналізі випадкових сигналів кореляційно-фільтровим методом і методом
безпосередньої фільтрації, і відносні дисперсії оцінок СЩП, отриманих цими методами,
залежать від однієї й тієї ж узагальненої функції  t () , яка, в свою чергу, визначається
комплексними частотними характеристиками W(j) фільтрів. На підставі цього дана
узагальнена формулювання задачі оптимізації параметрів динамічних фільтрів,
використовуваних при спектральному аналізі одним із зазначених методів.

29

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

ЛІТЕРАТУРА
1. В.І. Богомья, А.В. Горбань, М.А. Павленко, О.І. Тимочко, О.М. Тимощук. За заг.
ред.О.М.Тимощук. Особливості системного підходу до вирішення наукових завдань
експлуатації суднового обладнання. Київ. ДУІТ. 2018. 305 с.
2. Баранов Г.Л. P-моделювання складних динамічних систем / [Баранов Г.Л., Брайловський
М.М., Засядько А.А. ті інші.]. – К.: ДУИКТ, 2008. – 131 с.
3. O’Neill C.R., Arena A.S.Jr. (2005). Time-domain training signals comparison for computational
fluid dynamics based aerodynamic identification. Journal of Aircraft. Vol. 42, № 2. P. 421-428.
4. Recio A., Rhode W.S. (2000). Basilar membrane responses to broadband stimuli. The Journal of
the Acoustical Society of America. Vol. 108, № 5. – P. 2281-2298.
5. Вагущенко Л.Л., Цымбал H.H. Системы автоматического управление движением судна.
Одесса. Феникс, 2007. 367 с.
6. Тимощук О.М., Богом҆я В.І., Дакі О.А. Методологія синтезу полігармонійних
вимірювальних сигналів з нормованим спектром. Новітні технології. 2018. Вип. 3(7). C.
33–44. DOI: https//doi.org/10.31180/2524-0102/2018.3.07.05
7. Доронин В.В. Радионавигационные приборы и системы/ В.В. Доронин В.В. – К: КГАВТ,
2006. – 472 с.
8. Богомья В.І., Давидов В.С., Доронін В.В., Пашков Д.П., Тихонов І.В. (2012). Навігаційне
забезпечення управління рухом суден. К.:ДВВП «Компас». 336 с.
9. Дакі О.А. Автоматичні прилади контролю параметрів систем управління та навігації
засобів водного транспорту. Новітні технології: збірник наукових праць. 2019. Вип. 1 (8).
С. 95-104. DOI:10.31180/2524-0102/2019.1.08.12.
REFERENCES
1. V.I. Bohomʹya, A.V. Horbanʹ, M.A. Pavlenko, O.I. Tymochko, O.M. Tymoshchuk. Za zah.
red.O.M.Tymoshchuk. Osoblyvosti systemnoho pidkhodu do vyrishennya naukovykh zavdanʹ
ekspluatatsiyi sudnovoho obladnannya. Kyyiv. DUIT. 2018. 305 s.
2. Baranov H.L. P-modelyuvannya skladnykh dynamichnykh system / [Baranov H.L.,
Braylovsʹkyy M.M., Zasyadʹko A.A. ti inshi.]. – K.: DUYKT, 2008. – 131 s.
3. OʺNeill C.R., Arena A.S.Jr. (2005). Time-domain training signals comparison for computational
fluid dynamics based aerodynamic identification. Journal of Aircraft. Vol. 42, № 2. P. 421-428.
4. Recio A., Rhode W.S. (2000). Basilar membrane responses to broadband stimuli. The Journal of
the Acoustical Society of America. Vol. 108, № 5. – P. 2281-2298.
5. Vahushchenko L.L., TSymbal H.H. Systemy avtomatycheskoho upravlenye dvyzhenyem sudna.
Odessa. Fenyks, 2007. 367 s.
6. Tymoshchuk O.M., Bohom҆ya V.I., Daki O.A. Metodolohiya syntezu poliharmoniynykh
vymiryuvalʹnykh syhnaliv z normovanym spektrom. Novitni tekhnolohiyi. 2018. Vyp. 3(7). C.
33–44. DOI: https//doi.org/10.31180/2524-0102/2018.3.07.05
7. Doronyn V.V. Radyonavyhatsyonnye prybory y systemy/ V.V. Doronyn V.V. – K: K·HAVT,
2006. – 472 s.
8. Bohomʹya V.I., Davydov V.S., Doronin V.V., Pashkov D.P., Tykhonov I.V. (2012).
Navihatsiyne zabezpechennya upravlinnya rukhom suden. K.:DVVP «Kompas». 336 s.
9. Daki O.A. Avtomatychni prylady kontrolyu parametriv system upravlinnya ta navihatsiyi
zasobiv vodnoho transportu. Novitni tekhnolohiyi: zbirnyk naukovykh pratsʹ. 2019. Vyp. 1 (8).
S. 95-104. DOI:10.31180/2524-0102/2019.1.08.12.

30

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

Штрибець В.В., Кондратенко В.В., Абросимов В.В., Апчел В.И., Арванінов М.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СЛУЧАЙНЫХ
СИГНАЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В статье утверждается, что актуальной является научно-техническая задача, которая
заключается в дальнейшем развитии фильтровых методов спектрального анализа
случайных сигналов для диагностического контроля технического состояния двигателей
средств водного транспорта.
Обычно при исследовании характеристик случайных сигналов используется два подхода:
спектральный и временной. Возможность и целесообразность сочетания спектральнокорреляционных методов анализа случайных сигналов создает спектрально-корреляционный
анализ, который позволяет проводить глубокое количественную оценку параметров
случайных процессов.
К важнейшим преимуществам спектрально-корреляционного анализа случайных сигналов
следует также отнести универсальность.
Итак, статья посвящена разработке фильтровых методов спектрального анализа
случайных сигналов для диагностического контроля технического состояния двигателей
средств водного транспорта.
Ключевые слова: фильтровые методы, спектральный анализ, случайные сигналы,
диагностический контроль, техническое состояние, эксплуатация, двигатели, средства
водного транспорта.
Stribets V.V., Kondratenko V.V., Abrosimov V.V., Apchel V.I., Arvaninov M.I.
RESEARCH OF FILTERS FOR SPECTRAL ANALYSIS OF ACCIDENTAL SIGNALS OF
ENGINES OF WATER TRANSPORT MEANS
The article states that the scientific and technical problem is urgent, which consists in the further
development of filter methods of spectral analysis of random signals for the diagnostic control of
the technical condition of engines of water transport vehicles.
Typically, two approaches are used to investigate the characteristics of random signals: spectral
and temporal. The possibility and feasibility of combining spectral-correlation methods of random
signal analysis creates spectral-correlation analysis, which allows to carry out a deep quantitative
evaluation of the parameters of random processes.
The most important advantages of spectral correlation analysis of random signals should also be
universality.
Therefore, the article is devoted to the development of filter methods of spectral analysis of
random signals for the diagnostic control of the technical condition of engines of water transport
vehicles.
Keywords: filter methods, spectral analysis, random signals, diagnostic control, technical
condition, operation, engines, means of water transport.

31

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

УДК 621.389: 621.317

DOI:10.31180/2524-0102/2019.2.09.04

Дакі О.А., Асланов А.В., Билима Р.М., Дениченко А.А., Дехтяр В. В.
МЕТОД СИНТЕЗУ ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО
СТАНУ СУДНОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
Забезпечення заданої достовірності інформації про технічний стан суднових
радіонавігаційних комплексів потребує збільшення обсягу та точності вимірювань при
оцінюванні їх характеристик з одного боку. З іншого боку спостерігається відсутність
методів автоматизації процесів синтезу вимірювальних сигналів та обробки відгуків на них
для цього.
Реалізація традиційного підходу до вимірювання характеристик амплітудно-частотного
спектру динамічних об’єктів, потребує значної трудомісткості вимірювань. Уникнути даного
недоліку можна за рахунок використання вимірювальних сигналів. Постановка задачі
отримання оптимальних параметрів вимірювальних сигналів передбачає визначення
конкретних критеріїв синтезу.
Пропонується розроблення оптимального методу синтезу вимірювальних сигналів з
потрібним спектром та проведення експериментальної перевірки отриманих теоретичних
результатів і розроблення рекомендації щодо їх впровадження для автоматизованого
контролю технічного стану суднових радіонавігаційних комплексів.
Ключові слова: експлуатація, суднові радіонавігаційні комплекси, засоби водного
транспорту, методи, вимірювальні сигнали, автоматизація контролю, технічний стан.
Вступ. Актуальність дослідження, проведеного у статті, обумовлена зростанням ролі та
значення засобів контролю сучасних і перспективних суднових радіонавігаційних комплексів у
підтриманні їх готовності до функціонування за призначенням та загальною тенденцією
підвищення вимог до своєчасного виявлення відмов за рахунок автоматизації (підвищення
точності та оперативності контролю) контрольно-діагностичних робіт при експлуатації
суднових радіонавігаційних комплексів [1– 4].
Постановка проблеми. При цьому виникає відоме у практиці контролю технічного стану
складних систем протиріччя: забезпечення заданої достовірності інформації про технічний стан
суднових радіонавігаційних комплексів потребує збільшення обсягу та точності вимірювань
при оцінюванні їх характеристик з одного боку, з іншого – відсутність методів автоматизації
процесів синтезу вимірювальних сигналів та обробки відгуків на них для цього.
У рамках зазначеного протиріччя актуальною науковою проблемою є розробка методів
синтезу вимірювальних сигналів і обробки відгуків на них, яка дозволяє отримувати
перешкодозахищені вимірювальні сигнали з потрібними показниками спектра, зокрема,
коефіцієнтами корисної потужності та нерівномірності, середнього значення гармонік у
корисному діапазоні частот.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідними закордонними фахівцями в даній
галузі, зокрема, Ван Схонвелд, Ван Оудер, А. Томпсон, І. Коллар, Т. Уілсон, а також відомими
вітчизняними вченими, такими як М.Я. Мінц, Д.В. Корольков, Ю.М. Парійський, Ю.Ф.
Павленко, В.К. Волосюк, В.М. Чинков, П.А. Шпаньон В.Г. Алексишин, Л.А. Козырь, С.В.
Симоненко Л.Л. Вагущенко, H.H. Цымбал та ін. розроблено ряд робіт, які доказують
можливість використання складних вимірювальних сигналів, окрім періодичних синусоїдних і
прямокутних, для контролю технічного стану технічних систем [3–7].
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Проте лише оглядово розглянуто методи синтезу параметрів полігармонійних
вимірювальних сигналів, які дозволяють отримувати перешкодозахищені вимірювальні сигнали
з потрібними показниками спектра.
Мета статті. Таким чином, метою статті є розроблення аналітичного апарату (методу), що
пов'язує амплітудний спектр полігармонійного сигналу з нормованим спектром.
Результати досліджень. Реалізація традиційного підходу до вимірювання характеристик
амплітудно-частотного спектру динамічних об’єктів, що ґрунтується на застосуванні
генераторів синусоїдних коливань, потребує значної трудомісткості вимірювань, оскільки
потрібно послідовно задавати на генераторі контрольні частоти об'єкту, що досліджується.
Уникнути даного недоліку можна за рахунок використання вимірювальних сигналів.
Постановка задачі отримання оптимальних параметрів вимірювальних сигналів передбачає
визначення конкретних критеріїв синтезу, основними з яких є максимізація коефіцієнта
використання потужності, досягнення задовільного рівня найменшої за амплітудою корисної
гармоніки у спектрі, мінімізація розкиду амплітуд спектральних складових на частотах аналізу
тощо [4–6].
Періодичні сигнали складної форми, що мають нормовані параметри амплітудного спектра,
знаходять широке застосування в метрологічній практиці [7,8]. Вибір таких сигналів як
вимірювальних впливів для ідентифікації технічного стану динамічних об’єктів у частотній
області дозволяє отримати високу перешкодозахищеність контролю, оскільки у кожен момент
часу сигнали приймають значення або F0 , або –F0, забезпечуючи при будь-якому рівні
перешкоди високий показник "відношення сигнал / шум".
Метод синтезу бінарних сигналів із заданим амплітудним спектром
Періодичні СНС бінарної форми, що мають нормовані параметри амплітудного
спектра, знаходять широке застосування в метрологічній практиці [1-4]. Вибір таких
сигналів як тестові впливи для ідентифікації різних ЛДС у частотній області дозволяє
одержати високий показник “відношення сигнал/шум”, оскільки вони мають мінімальний
серед усіх сигналів коефіцієнт амплітуди, що дорівнює одиниці. Так само однією з
основних переваг бінарних СНС є достатньо проста апаратурна реалізація калібраторів
сигналів, що забезпечує їм економічну ефективність.
Найбільші функціональні можливості щодо управління спектральним складом мають
бінарні ЧІМ СНС, коли формування необхідного спектра сигналу досягається за рахунок зміни
моментів переключення його рівнів. Розглянемо методи синтезу таких СНС та наведемо
основні математичні вирази для оптимального набору їх параметрів за двома критеріями: за
критерієм максимуму середнього значення корисних гармонік при обмеженні на корисну
потужність СНС та за критерієм нерівномірності спектра.
Синтез бінарного СНС за критерієм максимуму середнього значення корисних
гармонік при обмеженні на корисну потужність
Математична постановка задачі синтезу такого СНС полягає в пошуку найкращого
середньоквадратичного наближення спектра бінарного сигналу F  до спектра бажаного
сигналу f   , що визначається виразом (1):


  min



n  

де

2

d n  D n  ,

(1)

2
2
d  1 f ()e  jn d  1 c e j n ; D
  1 F()e  jn d  1 C e j n –
n
n
n
n


2 0
2
2 0
2
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відповідно комплексні коефіцієнти Фур’є сигналів f   та F  при n  0; С n і n –
амплітуда й фаза n-ї гармоніки сигналу F  .
Після певних перетворень критерій оптимізації (5) стає еквівалентним максимізації
середнього значення амплітуд гармонік C бінарного сигналу в корисному діапазоні
частот:

G1  max C  max

1 N
 n Cn .
S n 1

(2)

Формулювання функції обмежень на певні параметри СНС у даному випадку може
виходити з тієї необхідності, що вхідний сигнал повинен давати можливість відстежити як
завгодно малі зміни АЧХ ЛДС. Така постановка приводить до задачі про максимізацію
корисної потужності Р кор , що виділяється у навантаженні:

g1  max Pкор  max

1 N
 n C 2n .

2 n 1

(3)

Формули (2) та (3) зв'язані між собою співвідношенням

2
D  Pкор  C 2 ,
S

(4)

де D – дисперсія амплітуд гармонік корисних частот.
Аналіз виразу (4) показує, що при фіксованому значенні корисної потужності
Р кор  Р зад зменшення дисперсії корисних гармонік може бути досягнуто за рахунок
максимізації їх середнього значення C .
Синтез бінарного СНС за критерієм нерівномірності спектра
Для отримання рівномірного спектра бінарного СНС як критерій оптимізації
доцільно обрати мінімум різниці між максимальною та мінімальною амплітудами
гармонічних складових у корисному діапазоні частот:

G 2  min (max{C n }  min{C n }) .

(5)

У загальному випадку оптимізація СНС за критерієм (5) так само може відбуватися за
наявності ряду обмежень, наприклад, щодо значення коефіцієнта корисної дії калібратора,
рівня найменшої корисної гармонічної складової в спектрі СНС тощо.
Для безпосередньої реалізації синтезу бінарних СНС за співвідношеннями (2), (3), (5)
приведемо кінцевий вираз, що зв'язує амплітуди гармонік С n СНС з вектором точок його
переключення:

C n ( ) 

2F0
a n 2  bn 2 ,
n
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an 

де

M 1



(1)i cos(n i ),

bn 

iM0

M 1



(1)i sin(n i ) ,

iM0

F0 – амплітуда бінарного сигналу;  – вектор фазових координат (точок) переключення,
причому

i  1, M ,

 i 1   i   i 1 ,

1 = 0,
M 1

 М = 2;

M0

–

нижній

індекс

підсумовування, що дорівнює M 0  1  | (1)
1| 2 .
Після підстановки формули (6) до відповідних цільових функцій та функцій
обмежень отримуємо класичну задачу знаходження умовного екстремуму:

arg
min
G ( )



[
0
,
2

]

при g j ()  0, j    1,..., m NL ,

g j ()  0, j    m NL  1,..., m NL  m L ,


(7)

де , m NL – відповідно множина та кількість нелінійних обмежень; , m L – множина та
кількість лінійних обмежень, до яких відносяться, наприклад, прості обмеження на складові
вектора фазових точок переключення бінарного СНС.
Задача (7) є задачею нелінійного програмування, розв’язанням якої буде
стаціонарна точка функції Лагранжа:

L ( ,  )  G ( ) 

  jg j () ,

(8)

j  

що задовольняє необхідним умовам першого порядку (Каруша – Куна – Такера) [1,3]:

L(* , * )  G (* ) 

 * jg j (* )  0;

j  
*

g j ()  0, *jg j ( )  0,
g j ()  0,

* j  0,

j  ;
j  ,

де λ* – оптимальний вектор множників Лагранжа;

L(* , * ), G (* ), g j (* ) – відповідні градієнти лагранжіана (8), цільової функції
та обмежень.
Найбільш ефективним методом розв’язання задачі (8) є метод послідовного
квадратичного програмування, що використовується в багатьох сучасних пакетах
математичних програм для знаходження умовних екстремумів [5,7]. Цей метод оптимізації
є ітераційним, тобто наближення до оптимального вектора точок переключення *
здійснюється за формулою:

 k 1   k  s k d k ,
де  k 1 та  k – відповідні набори точок переключення  на (k+1)-й та k-й ітераціях; s k ,
d k – відповідно значення кроку та вектор напрямку на k-й ітерації.
Аналогічно СНС типу мультисинус проведемо моделювання бінарного ЧІМ сигналу
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для отримання спектра, що складається з 20-ти гармонік. На рисунку 1, а, б, подано
відповідно бінарний СНС та його спектр, оптимізований за критерієм максимуму середнього
значення корисних гармонік при обмеженні на корисну потужність сигналу Р кор ≥0,95 В2 .
Діаграми на рисунку 1, в, г, відповідають оптимальному сигналу та спектру при Р кор
≥0,85 В2. Результатом оптимізації будуть СНС, що мають відповідно значення C =0,232 В,
2
2
Р кор =0,947 В та C =0,29 В, Р кор =0,85 В . Отже, запропонований метод дозволяє отримати
СНС з наперед заданими параметрами спектра. За початкове наближення вектору точок
переключення в обох випадках обрано моменти переходу через нуль бажаного СНС типу
“мультисинус” з довільними фазами. Як видно з рисунку 1, при підвищених вимогах до
корисної потужності СНС має значний розкид між амплітудами на частотах аналізу. У
першому випадку розкид складає 0,703 В, а в другому – 0,17 В.
Cn

F()
1В
2

0

0,232 В

α

–

0
а)

5

10

Cn

F()
1В

б)

15

20 n

15

20 n

0,29 В
2

0

α
0

–
в)

5

10
г)

Рис. 1. Результати синтезу бінарного ЧІМ СНС за критерієм максимуму середнього
значення
Рівномірний спектр для бінарного ЧІМ сигналу можна отримати, якщо провести
оптимізацію бінарного СНС за критерієм (3). Для прикладу розглянемо результати роботи
методу послідовного квадратичного програмування для трьох початкових наборів фазових
координат переключення (рис. 2), де відображені оптимальні бінарні СНС та відповідно їх
спектри з 22-ма точками переключення (рис. 2, а, б), з 24-ма точками переключення
(рис. 2, в, г) і з 26-ма точками переключення (рис. 2, д, ж). Аналіз даних діаграм дозволяє
зробити висновок: чим більша кількість точок переключення бінарного СНС, тим більше
гармонік можна отримати з рівними амплітудами. Зокрема для першого, другого та
третього наборів відповідно перші 16, 18 та 20 гармонік будуть мати приблизно однакові
амплітуди. Значення відносної нерівномірності, під якою розуміється відношення різниці
між максимальною та мінімальною гармонічними складовими у квазірівномірному спектрі
до середнього значення квазірівномірних гармонік, для трьох розглянутих вище варіантів
складають відповідно 0,004 %, 0,013 % та 0,23 %.
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Cn

F(α)
1В
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2π
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Рис. 2. Результати синтезу бінарного ЧІМ СНС за критерієм нерівномірності
Метод синтезу СНС з амплітудно-часово-імпульсною модуляцією
Такий вид СНС є аналогом бінарного сигналу за винятком того, що амплітуди
кожного імпульсу можуть приймати довільні значення. За початкове наближення для
такого СНС можна прийняти точки переключення, отримані за результатами оптимізації
бінарних СНС із застосуванням одного з розглянутих вище методів. Отже, синтез АЧІМ
СНС полягає в пошуку таких амплітуд імпульсів, які б задовольняли обраним цільовим
функціям та, за необхідності, певним обмеженням. Аналогічно виразу (4) запишемо
співвідношення, що зв'язує амплітудний спектр АЧІМ СНС з точками переключення та
амплітудами імпульсів:

C n (Fi , ) 
де a n 

M 1

 Fi cos(n i 1 )  cos(ni )  ,

i 1

1
a n 2  bn 2 ,
n

bn 

M 1

 Fi sin( n i 1 )  sin( n i ) ,

i 1

Fi – амплітуда i-го імпульсу.
Застосування виразів (1) та (2) при оптимізації АЧІМ СНС недоцільно, навіть з
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уведенням обмежень на діапазон можливих амплітуд імпульсів, оскільки СНС у даному
випадку залишається бінарним та приймає граничні значення діапазону.
З цією метою як один з варіантів можна запропонувати синтез АЧІМ СНС за
критерієм мінімуму відносного розкиду значень амплітуд гармонік у корисному діапазоні
частот при обмеженні на коефіцієнт амплітуди К а сигналу:

arg min (max{C n }  min{C n }) С


Fi [ Fн , Fв ]

при K а  K а зад ,

(9)

де Fн та Fв – відповідно нижня та верхня допустимі границі АЧІМ СНС (наприклад,
динамічний діапазон ЦАП).
Розв’язання задачі (9) також відбувається методом послідовного квадратичного
програмування. Після виконання ітераційного алгоритму отримуємо СНС (рис. 3, а) та
його спектр (рис. 3, б).
F(α)

Cn

1,42 В

0

2

0,317 В

α
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а)
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б)

15

20 n

Рис. 3. Результати синтезу АЧІМ СНС за критерієм мінімуму відносного розкиду
значень амплітуд гармонік у корисному діапазоні частот при обмеженні
За початковий набір оберемо точки переключення бінарного ЧІМ сигналу,
наведеного на рисунку 1, в. Результатом оптимізації буде зменшення розкиду амплітуд
гармонічних складових у корисному діапазоні частот до величини 0,06 В та збільшення
середнього значення гармонік до 0,317 В. При оптимізації було задано та досягнуто
коефіцієнт амплітуди 1,3, що набагато нижче відповідного коефіцієнта амплітуди парного
та
непарного
“мультисинусів”
для
20-ти
гармонік.
Отже,
за
критерієм
перешкодозахищеності найкращим є бінарний СНС. АЧІМ СНС поступається в цьому
відношенні бінарному сигналу, проте, оскільки для АЧІМ сигналу можна отримати
заданий коефіцієнт амплітуди, він має більший показник “відношення сигнал / шум” у
порівнянні з “мультисинусом”.
Висновки. У статті запропоновано та досліджено методологію синтезу параметрів
полігармонійних вимірювальних сигналів, які дозволяють отримувати перешкодозахищені
вимірювальні сигнали з потрібними показниками спектра, зокрема, коефіцієнтами корисної
потужності та нерівномірності, середнього значення гармонік у корисному діапазоні частот.
Отримав подальший розвиток метод синтезу вимірювальних сигналів з потрібним спектром
з використанням функції Лагранжа, який, на відміну від відомих дозволяє за критерієм
оптимальності керувати спектральним складом потрібного вимірювального сигналу та
відтворювати таки сигнали із заданими показниками спектра;
Результати імітаційного моделювання отриманих результатів показали, що для підвищення
показників контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів необхідно
використовувати сумарний синусоїдний сигнал, який складається з декількох гармонік
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(складний за формою сигнал). Кількість гармонік такого сигналу дорівнює половині параметрів,
що контролюються.
Наприклад, для аперіодичного ланцюга радіонавігаційного комплексу застосування
запропонованих вимірювальних сигналів порівняно з відомим синусоїдним надає виграш у
чутливості до 20% (при незначному часі контролю) і до 10% при збільшенні часу контролю.
Порівняно з відомими прямокутними сигналами виграш від застосування запропонованих
сигналів є ще більшим: до 40% при незначному часі контролю та до 20% при підвищенні часу
контролю.
Показано, що збільшення чутливості контролю дозволяє підвищити достовірність
контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного
транспорту до 10% при незначному часі контролю та до 5% при значному часі контролю.
Це свідчить також про підвищення оперативності контролю технічного стану
радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту при використанні
розроблених вимірювальних сигналів (підвищенні коефіцієнта готовності радіонавігаційних
комплексів засобів водного транспорту до функціонування за призначенням).
Крім того, отримані вимірювальні сигнали підвищують кількість інформації про технічний
стан радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту, що
контролюється.
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Даки Е.А., Асланов А.В., Билима Р.Н., Дениченко А.А., Дехтяр В. В.
МЕТОД
СИНТЕЗА
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИГНАЛОВ
ДЛЯ
КОНТРОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ
СУДОВЫХ
РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
В статье обозначено противоречие, которое существует в практике контроля
технического состояния сложных систем. Обеспечение заданной достоверности информации
о техническом состоянии радионавигационных комплексов управления движением средств
водного транспорта требует увеличения объема и точности измерений при оценке их
характеристик с одной стороны. С другой стороны наблюдается отсутствие методов
автоматизации процессов синтеза измерительных сигналов и обработки отзывов на них для
этого.
Реализация традиционного подхода к измерению характеристик амплитудно-частотного
спектра динамических объектов, требует значительной трудоемкости измерений. Избежать
данного недостатка можно за счет использования измерительных сигналов. Постановка
задачи получения оптимальных параметров измерительных сигналов предусматривает
определение конкретных критериев синтеза.
Предлагается разработка оптимального метода синтеза измерительных сигналов с
нужным спектром и проведения экспериментальной проверки полученных теоретических
результатов и разработка рекомендации по их внедрению для автоматизированного контроля
технического состояния радионавигационных комплексов управления движением средств
водного транспорта.
Ключевые слова: эксплуатация, радионавигационные комплексы, управление движением,
средства водного транспорта, методы, измерительные сигналы, автоматизация контроля.
Daki O.A., Aslanov A.V., Bylyma R.M., Denychenko A.A., Dekhtiar V.V.
METHOD OF SYNTHESIS OF MEASURING SIGNALS FOR MONITORING THE
TECHNICAL CONDITION OF SHIPBOARD RADIO NAVIGATION COMPLEXES
The article presents the contradiction that exists in the practice of controlling the technical
condition of complex systems. Provision of the given reliability of the information on the technical
state of the radionavigation complexes of the traffic control of water transport means requires an
increase in the scope and accuracy of measurements when evaluating their characteristics on the one
hand. On the other hand, there is a lack of methods for automating the synthesis of measurement
signals and processing responses to them for this.
Implementation of the traditional approach to measuring the characteristics of the amplitudefrequency spectrum of dynamic objects, requires a considerable complexity of measurements. Avoid
this disadvantage due to the use of measuring signals. The statement of the problem of obtaining
optimal parameters of measuring signals involves the definition of specific synthesis criteria.
It is proposed to develop an optimal method for synthesizing measuring signals with the required
spectrum and conduct an experimental verification of the theoretical results and develop
recommendations for their implementation for the automated control of the technical state of the
radionavigation complexes for controlling the movement of water transport vehicles.
Key words: operation, radionavigation complexes, traffic control, means of water transport,
methods, measuring signals, automation of control.
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Петровський А.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ УТРИМАННЯ ПОЗИЦІЇ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ
У статті досліджено особливості використання документів суднової системи динамічного
позиціонування FootPrint Plot та Capability Plot. Протягом досліджень встановлені причини
неминучості у розбіжності даних FootPrint Plot та Capability Plot, які характеризують
реальну і ймовірну поведінку судна. Визначено необхідність використання бази даних
попереднього досвіду при схожих зовнішніх умовах для управління оператором системою
динамічного позиціонування. Запропоновано алгоритм накладання полів точок аркушів
FootPrint Plot зі схожими умовами зовнішнього середовища з метою визначення перетинання
та побудови його векторного контуру для визначення альтернативних управляючих впливів та
подальшого прогнозування позиції судна. Для прискорення пошуку перетинання полів
розроблено алгоритм визначення прямокутної області можливого перетинання.
Ключові слова: система динамічного позиціонування, документ Capability Plot, документ
Footprint Plot, алгоритм, векторизація.
Постановка проблеми. Практично неможливо побудувати модель руху судна повністю
адекватній зовнішнім умовам завдяки великої кількості чинників та складності їх врахування у
моделі. Наприклад, повітря в 800 разів менш щільне ніж вода, але підводна частина судна
зазвичай менше за площею ніж надводна, тому необхідно порівнювати ці сили для виявлення
вирішуючей сили дрейфу. Між тим, для систем , адекватність моделі руху судна у конкретних
умовах вкрай необхідна, оскільки розробляються моделі не тільки для практичного
використання, а й для теоретичного навчання на тренажерах майбутніх операторів систем
динамічного позиціонування (ДП). Тобто, на тренажерах використовують теоретичні моделі
поведінки судна в різних умовах, які потім можливо зустріти у документах Capability Plots на
конкретному судні. Призначення Capability Plots [1] - визначення здатності судна утримувати
позицію. Розрахунок ведеться на основі даних про доступні потужності пропульсивної
установки судна. Інший документ - Footprint Plot (є графічним представленням якості
утримання судном заданої позиції в даних реальних умовах) - важливо заповнювати перед
заходом у 500м зону заданої позиції, для того щоб визначити сторону дрейфу (drift-on) і його
відсутності (drift-off side), а також вирішити питання точності утримання судна у позиції (station
keeping accuracy). International Marine Contractors Association (IMCA) [2] рекомендує проводити
виконання операцій для заповнення даними аркушів Footprint Plot далеко від інсталяцій,
наприклад, буріння та використовувати для цього час простою судна. Виконання операцій для
заповнення документів Footprint Plot занесено в графік суднових робіт і здійснюється для різних
варіантів конфігурації суднової і пропульсивної установки [3]. При цьому оператором
розглядаються варіанти поведінки судна з урахуванням можливих збоїв у роботі таких
важливих елементів: підрулюючи пристрої або дизель-генератор. Також обов'язково робиться
тест для варіанту критичного збою системи (Worst Case Failure) [4]. Оператори систем ДП,
використовуючи дані документів Capability Plot та Footprint Plot, визначають коефіцієнти
підсилювання/демпфірування виконуючих елементів системи управління. На жаль, досвід
управління у різноманітних зовнішніх умовах програмним забезпеченням системи ДП не
накопичується, оскільки існуючі програмні реалізації використовують лише принцип
порівняння розроблених теоретичних моделей поведінки судна із реальним.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи вимоги ІМСА [2], можна
з’ясувати, що документ Capability Plot, у силу особливостей побудови математичних
теоретичних моделей руху судна, необхідно порівнювати із документами Footprint Plot, які
побудовані у реальних умовах: вітру, течії, хвилюванні, для зменшення невідповідностей між
цими документами. Крім того, зі збільшенням часу функціонування, накопичується знос
силових агрегатів, що також сприяє все більшої розбіжності між Footprint Plot та Сapability Plot.
У Capability Plot при розрахунку моделі руху судна розробниками програмного забезпечення
приділяється увага сонаправленим силам: течії та вітру, тобто розглядається їх сумарний вплив,
тоді як у реальності, напрямки тиску води та вітру можуть не співпадати. У разі виникнення
великих розбіжностей між цими документами, судновласники надають інформацію для
розробників програмного забезпечення системи ДП для опрацювання над теоретичними
моделями даного судна з метою отримання більш адекватних моделей поведінки для Capability
Plot. Але розробки теоретичних моделей поведінки судна неможливо здійснити на всі випадки
зовнішніх умов з урахуванням всіх ймовірних відказів обладнання, а здійснення порівняння [5]
вимагає часу для аналізу відхилення/
Найбільш сучасним є використання on-line розрахунків із врахуванням течії і вітру у
конкретній позиції. Тест на визначення дрейфу судна (Drift-test) показує напрямок дрейфу під
дією вітру і течії при обраному початковому курсі і виключених движителях. Потім Footprint
Plot представляється у графічному вигляді і порівнюється із онлайн побудованим документом
Capability Plot. У статті [1] взагалі поставлене питання доцільності порівняння обох
документів, оскільки документ Capability Plot показує здатність судна витримати зовнішній
вплив і не показує відхилення судна від заданої точки. Оскільки Footprint Plot відображає
статистику відхилення судна від заданої точки за певний період часу, не зрозуміло: як
порівнювати різні за своєю фізичною суттю дані? Аналіз порівняння уявляє значну задачу з
міркувань, оскільки типи представленої інформації у обох документах не співпадають, а
оцінюють позицію з різних боків. Програмні рішення з усунення вказаного недоліку на даний
момент відсутні, тому при отриманні яких-небудь збоїв у виконуючому обладнанні, оператор
повинен швидко відреагувати із знайденням альтернативних варіантів здійснення управляючих
впливів на основі аналізу даних листів FootPrint і Capability Plot лише з використанням свого
досвіду. Звісно це звужує можливість використання інших варіантів управляючих дій.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. При невеличких
відхиленнях напрямків зовнішніх сил є можливість використання альтернативних управляючих
дій, які були вже раніше застосовані при реалізації інших документів Footprint Plot. Однак,
кількість Footprint Plots не дозволяє швидко зробити якісний аналіз використаних управляючих
впливів з урахуванням різних зовнішніх умов.
Предметом дослідження є процеси порівняння полів точок картушок (позначення рози
вітрів на навігаційних документах) різних FootPrint Plot судна, метою – побудова алгоритму
автоматизованого аналізу полів точок картушки FootPrint Plot.
Пропонується побудова алгоритму для визначення альтернативних управляючих дій при
невеличких розбіжностях курсу дрейфу, що підвищить надійність утримання позиції при
раптових збоях виконуючого обладнання.
Виклад основного матеріалу. Для аналізу полів точок з картушки Footprint Plots
програмно треба векторизувати множини точок кожного аркушу. Оскільки представлення
графіки на дисплеї є за координатною сіткою, доцільно використовувати теж декартові
координати з центром у заданій позиції. Перетворення системи координат Universal Transverse
Mercator [6] дозволить отримати координати кожної точки в декартовій системі з центром (0;0)
для спрощення визначення аналітичних залежностей місцезнаходження точок при порівнянні
аркушів FootPrint Plot. Побудова теоретичних моделей зв’язку точок на базі шаблонів: прямої,
параболи, гіперболи, кубічної та функції кореню третього ступеня дозволить здійснювати
прогноз розвитку ситуації протягом операції динамічного позиціонування. Звичайно, у
растровому форматі достатня лише візуалізація контору перетинання. Нижче наведено
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алгоритм побудови аналітичних залежностей контурів множини точок для векторизації аркушу
FootPrint Plot.
1. Розглянути перші n точок (крива обмежує поле зверху \ знизу)
2. Побудувати рівняння, що обмежує поле зверху кривою (рис.1). Розглядаються послідовно всі
вищеназвані шаблони поліномів з метою вибору найбільш адекватного за умови значення
відносної похибки <0,01.
Якщо відносна похибка всіх шаблонів > 0,01, тоді поділити дану кількість точок навпіл
і повторяти 2 для кожної частини послідовності точок.
Обмеження сукупністю
поліномів множини точок
зверху

Обмеження
сукупністю поліномів
множини точок зліва

Обмеження
сукупністю поліномів
множини точок знизу

Обмеження сукупністю
поліномів множини точок
справа

Рис.1. Побудова поліномів контуру поля точок.
3. Розглянути останні n точок (крива обмежує поле знизу \ зверху)
4. Побудувати рівняння, що обмежує поле зверху кривою (рис.1). Розглядаються послідовно всі
вищеназвані шаблони поліномів з метою вибору найбільш адекватного за умови значення
відносної похибки <0,01.
Якщо відносна похибка всіх шаблонів > 0,01, тоді поділити дану кількість точок навпіл
і повторяти 4 для кожної частини послідовності точок.
5. Сортувати масив точок по спадаючій значення модуля абсциси (знак впливає на праву або
ліву сторону поля)
6. Розглянути перші n точок (крива обмежує поле справа \ зліва)
7. Побудувати рівняння, що обмежує поле зверху кривою (рис.1). Розглядаються послідовно всі
вищеназвані шаблони поліномів з метою вибору найбільш адекватного за умови значення
відносної похибки <0,01.
Якщо відносна похибка всіх шаблонів > 0,01, тоді поділити дану кількість точок навпіл
і повторяти 7 для кожної частини послідовності точок.
8. Розглянути останні n точок (крива обмежує поле справа)
9. Побудувати рівняння, що обмежує поле зверху кривою (рис.1). Розглядаються послідовно всі
вищеназвані шаблони поліномів з метою вибору найбільш адекватного за умови значення
відносної похибки <0,01.
Якщо відносна похибка всіх шаблонів > 0,01, тоді поділити дану кількість точок навпіл і
повторяти 9 для кожної частини послідовності точок.
10. Записати в БД точки, рівняння кривих, що обмежують їх поле, управляючі дії.
Звичайно алгоритм можна оптимізувати, використовуючи функції та рекурсії блоків: 1-2, 3-4, 67, 8-9 при кодуванні під час програмної реалізації.
Після векторизації аркушів FootPrint Plot є можливість заздалегідь визначити згідно
поточних зовнішніх умов аркуші з найбільш схожими умовами, але іншими управляючими
діями. Іншим варіантом є поточне аналізування протягом виконання операції динамічного
позиціонування. У будь якому разі при аналізі використовується наступний алгоритм побудови
контуру перетинання двох порівняльних контурів вже векторизованих аркушів FootPrint Plot
для подальшого визначення альтернативних дій.
1. Знайти всі аркуші FootPrint Plot, поле яких на картушці частково або повністю
перекриває для даних/схожих зовнішніх умов поле поточної картушки FootPrint Plot. Чим далі
від центру знаходяться точки тим більше розбіжностей та більше ймовірності, що серед таких
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частин поля не знайдеться перетинання із іншим полем Для цього побудувати спочатку
прямокутник перетинання полів (рис.2), алгоритм побудови якого представлено на рис.3а, 3б.
Програмна реалізація – у вигляді функції.
Алгоритм побудови прямокутнику перетинання полів реалізує принцип дії методу гілок та
границь.
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Рис.2 Картушка FootPrint Plot
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Рис.3а. Приклад алгоритму визначення прямокутної області перетинання.
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Рис.3б. Приклад алгоритму визначення прямокутної області перетинання
(продовження)
Вихід із функції з результатом False – загальних областей перетинання не існує –
наступний аркуш FootPrint Plot із векторизованим полем точок. Інакше - надання координат
прямокутної області перетинання у загальний алгоритм (п.2), у якому подалі буде здійснено
визначення дійсної області перетинання контурів полів та занесення даних аркушів до БД
досвіду використання управляючих дій при аналогічних зовнішніх умовах.
Вихід В – з’єднання алгоритмів рис.3а та рис.3б.
Вихід С – продовження алгоритму з розгляданням умов, аналогічних рис.3а. 3б.
2. Організувати пошук перетинань лише у прямокутній області.
3. Показати перетини різним кольором для більшої візуалізації.
4. Виділити поля, при яких зовнішні умови максимально збігаються (критерій налаштовується
оператором заздалегідь)
5. В інтерактивному режимі вибрати альтернативний оптимальний режим управління для
підтримки / повернення на поточну позицію
Схожість умов для аналізу перетинання полів картушок оцінюється за параметрами курсу
та сили: вітру і течії; типу і сили хвилювання поверхні води та не є предметом дослідження
даної статті.
Висновки і пропозиції. Протягом досліджень використання картушки обох типів
документів, побудовано алгоритм векторизації картушки FootPrint Plot. Запропоновано
алгоритм накладання полів картушки FootPrint Plot зі схожими умовами зовнішнього
середовища з метою визначення альтернативних управляючих впливів. Для прискорення
пошуку перетинання полів розроблено алгоритм визначення прямокутної області можливого
перетинання, заснованого на принципах дії методу гілок та границь. Визначення
альтернативних варіантів управляючих дій розширює інструментарій оператора щодо
підтримки судна на позиції.
Подальше використання алгоритму у складі загальної системи динамічного
позиціонування дозволить збільшити кількість варіантів управляючих дій при збоях у
елементах виконавчих систем, що зменшить час на прийняття рішення оператором та дозволить
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використовувати досвід інших операторів даного типу судна у акваторіях зі схожими умовами.
У подальшому доцільно імплементувати розроблений алгоритм з реалізацією механізму
визначення схожості зовнішніх умов у загальну систему позиціонування судна [7-9] із
побудовою алгоритму визначення несправностей обладнання [10].
ЛІТЕРАТУРА
1. ДП Capability Plots vs ДП Footprint Plots. [Електронний ресурс] //
Режим доступу: http://dynamic-positioning.ru/?s=footprint
2. International Guidelines for The Safe Operation of Dynamically Positioned Offshore Supply
Vessels. IMCA M 182 [Електронний ресурс] // IMCA. 2009. – P.45
Режим доступу: http://www.offshore-industry.net/info/imcam182.pdf
3. Как делать футпринт [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://key4mate.com/blog/kak-delat-futprint-footprint.html
4. ДП Operations Guidance Part 2 Appendix 2 Project /Construction Vessels. Marine Technology
Society Dynamic Positioning Committee. 2012 – P.68
5. Гудков Д.Н., Тихонов И.В., Системы динамического позиционирования судов как
эргатический инструмент повышения безопасности мореплавання [Електронний ресурс] //
Системи обробки інформації, Т.8 (115), 2013.- С.32-36
Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/11143/soi_2013_8_6.pdf
6. UTM - Universal Transverse Mercator [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://geokov.com/education/utm.aspx
7. Alessio Lombardi. Activity Specific Operating Guidelines: Owning and Managing Operational
Risk [Електронний ресурс] // Global Maritime Consultancy Pte. Ltd. 2016. – P. 10
Режим доступу: http://ce.globalmaritime.com/library/upload/Download_Abstract.pdf
8. Guidance on operational activity planning. IMCA M 220 [Електронний ресурс] // IMCA. 2012.
– P. 17
Режим доступу: https://seamatic-technology.com/links/IMCA_M_220_v2012-11.pdf
9. RECOMMENDED PRACTICE. Dynamic positioning systems - operation
Guidance [Електронний ресурс] // DNV GL AS. 2015. – P.140
Режим доступу: http://rules.dnvgl.com/docs/pdf/dnvgl/RP/2015-07/DNVGL-RP-E307.pdf
10. ДПO-intervention [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://key4mate.com/blog/izvinitechto-vmeshivayus-ДПo-intervention.
REFERENCES
1. ДП Capability Plots vs ДП Footprint Plots. [Elektronnyi resurs] //
Rezhym dostupu: http://dynamic-positioning.ru/?s=footprint
2. International Guidelines for The Safe Operation of Dynamically Positioned Offshore Supply
Vessels. IMCA M 182 [Elektronnyi resurs] // IMCA. 2009. – P.45
Rezhym dostupu: http://www.offshore-industry.net/info/imcam182.pdf
3. Kak delat futprynt [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu:http://key4mate.com/blog/kak-delatfutprint-footprint.html
4. ДП Operations Guidance Part 2 Appendix 2 Project /Construction Vessels. Marine Technology
Society Dynamic Positioning Committee. 2012 – P.68
5. Hudkov D.N., Tykhonov Y.V., Systemы dynamycheskoho pozytsyonyrovanyia sudov kak
эrhatycheskyi ynstrument povыshenyia bezopasnosty moreplavannia [Elektronnyi resurs] //
Systemy obrobky informatsii, T.8 (115), 2013.- S.32-36
Rezhym dostupu: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/11143/soi_2013_8_6.pdf
6. UTM - Universal Transverse Mercator [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu:
http://geokov.com/education/utm.aspx
46

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

7. Alessio Lombardi. Activity Specific Operating Guidelines: Owning and Managing Operational
Risk [Elektronnyi resurs] // Global Maritime Consultancy Pte. Ltd. 2016. – P. 10 - Rezhym
dostupu: http://ce.globalmaritime.com/library/upload/Download_Abstract.pdf
8. Guidance on operational activity planning. IMCA M 220 [Elektronnyi resurs] // IMCA. 2012. –
P. 17 Rezhym dostupu: https://seamatic-technology.com/links/IMCA_M_220_v2012-11.pdf
9. RECOMMENDED PRACTICE. Dynamic positioning systems – operation. Guidance
[Elektronnyi resurs] // DNV GL AS. 2015. – P.140
Rezhym dostupu: http://rules.dnvgl.com/docs/pdf/dnvgl/RP/2015-07/DNVGL-RP-E307.pdf
10. ДПO-intervention [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu: http://key4mate.com/blog/izvinitechto-vmeshivayus-ДПo-intervention.
Петровский А.В.
К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ УДЕРЖАНИЯ ПОЗИЦИИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
В статье исследованы особенности использования документов судовой системы
динамического позиционирования FootPrint Plot и Capability Plot. Установлены причины
неизбежного расхождения данных FootPrint Plot и Capability Plot, характеризующих реальное и
вероятное поведение судна. Определена необходимость использования базы данных
предыдущего опыта при схожих внешних условиях для управления оператором системой
динамического позиционирования. Предложен алгоритм наложения полей точек листов
FootPrint Plot с похожими условиями внешней среды с целью определения пересечения и
построения его векторного контура для выявления альтернативных управляющих воздействий
и дальнейшего прогнозирования позиции судна. Для ускорения поиска пересечения полей
разработан алгоритм определения прямоугольной области возможного пересечения.
Ключевые слова: система динамического позиционирования, документ Capability Plot,
документ Footprint Plot, алгоритм, векторизация.
Petrovskyi A.V.
ON THE ISSUE OF IMPROVING THE RELIABILITY OF POSITION RETENTION BY
USING A DYNAMIC POSITIONING SYSTEM
The article explores the features of using documents of the ship’s dynamic positioning system
FootPrint Plot and Capability Plot. The reasons for the inevitable discrepancy between the FootPrint
Plot and Capability Plot data characterizing the real and probable behavior of the vessel are
established. The necessity of using the database of previous experience under similar external
conditions to control the operator of a dynamic positioning system is determined. An algorithm for
superimposing the fields of the points of the FootPrint Plot sheet with similar environmental
conditions in order to determine the intersection and construct its vector contour to identify alternative
control actions and further forecast the position of the vessel is proposed. To speed up the search for
intersecting fields, an algorithm has been developed to determine the rectangular region of a possible
intersection.
Keywords: dynamic positioning system, Capability Plot document, Footprint Plot document,
algorithm, vectorization.
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Губаревич О.В., Гулак С.О., Голубєва С.М.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТУВАННЯ АСИНХРОННИХ
ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
Підвищення надійності електрообладнання водного транспорту і в першу чергу
оперативності та достовірності діагностики асинхронних двигунів з короткозамкненим
ротором продовжує залишатися актуальною проблемою. На підставі проведеного аналізу
встановлено наявність двох видів пошкоджень електродвигунів: електричного походження
і, умовно, механічного характеру.
У роботі проведена систематизація можливих видів ушкоджень за основними
конструктивними елементами асинхронних двигунів і відповідних для їх виявлення видів
діагностики.
Основні види пошкоджень асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором доцільно
діагностувати за двома видами сигналів - електричним і вібраційним.
Запропоновано ряд наукових напрямків з метою підвищення ефективності сучасних
діагностичних методів та можливістю прогнозування з високим ступенем достовірності,
що підвищить безаварійність і надійність суднового електромеханічного обладнання.
Найбільш об'єктивний контроль технічного стану електродвигунів буде забезпечений при
використанні системи автоматизованої оцінки результатів діагностики електродвигунів
на основі обробки тестових електричних і вібраційних сигналів одночасно в єдиному
діагностичному комплексі.
Ключові слова: діагностика, прогнозування, асинхронний двигун, пошкодження двигуна,
відмови, надійність, електричні параметри, вібраційні сигнали.
Вступ. Одним з основних способів запобігання раптових відмов електричних машин
змінного струму є своєчасна діагностика технічного стану сучасними методами, що постійно
удосконалюються. Призначення діагностики - виявлення і попередження відмов і
пошкоджень, підтримання експлуатаційних показників у встановлених межах,
прогнозування стану на заданий інтервал безвідмовної роботи з метою повного
використання ресурсу і зниження відмов раптового характеру.
Підвищення вимог до рівня якості та надійності електричних машин змінного струму
для водного транспорту, а також збільшення інтенсивності впливу широкої гами
експлуатаційних факторів диктують необхідність перегляду концепції діагностування.
Оскільки в даний час асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором
найбільш застосовувані в електроприводах різних суднових механізмів, то далі буде
розглянуто саме цей тип машин. Раціональному використанню таких електродвигунів
перешкоджає їх досить висока пошкоджуваність, викликана в меншій мірі експлуатаційними
раптовими відмовами аварійного характеру, ніж недостатньою точністю технічного
діагностування та прогнозування періоду надійної роботи.
Таким чином, завдання зниження рівня прямих і непрямих витрат у процесі
експлуатації асинхронних двигунів, підвищення якості їх діагностики, а також підвищення їх
надійності є найбільш актуальними в будь-якій галузі і особливо для приводу суднових
механізмів водних транспортних засобів.
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Оскільки в даний час асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором
найбільш застосовувані в електроприводах різних суднових механізмів, то далі буде
розглянуто саме цей тип машин.
Актуальність проблеми оцінки експлуатаційної надійності та прогнозування стану
електричних машин змінного струму та їх вузлів, призначених для роботи на водному
транспорті, обумовлена тим, що істотна їх частина експлуатується в досить жорстких та
відповідальних умовах. Особливість їх експлуатації полягає в комплексному впливі цілого
ряду чинників: різкозмінного характеру робочих навантажень; дії вібромеханічних
навантажень, в тому числі і від робочих механізмів; підвищені і низькі температури,
підвищена вологість, що в підсумку призводить до аварійних зупинок обладнання, часто з
високою ціною відмови.
Метою роботи є обґрунтування комплексного підходу до підвищення точності
діагностування асинхронних електродвигунів водного транспорту. Для досягнення
поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:
1. Аналіз сучасних напрямків в області діагностики технічного стану асинхронних
двигунів водного транспорту;
2. Систематизація пошкоджень асинхронних двигунів в залежності від основних
складових елементів.
3. Визначення методів, найбільш доцільних для проведення діагностики і
прогнозування технічного стану асинхронних двигунів водного транспорту, а також
вироблення напрямку для організації застосування тестової та функціональної неруйнуючої
діагностики з урахуванням сучасних тенденцій.
Виклад основного матеріалу. Сучасний досвід експлуатації електродвигунів в
приводах різних пристроїв і механізмів водного транспорту показує, що впровадження
сучасних засобів діагностування є одним з найважливіших факторів підвищення надійності
їх роботи і, відповідно, економічної ефективності використання обладнання. Надійність
електричних машин змінного струму закладається при проектуванні, забезпечується в
процесі виготовлення і підтримується при експлуатації. Найбільш значні роботи по
теоретичному і експериментальному дослідженням надійності електричних машин змінного
струму належать О.Д. Гольдбергу, Ю.П. Похолкову, Хазановская П.М. і іншим авторам [1-5].
Можна з упевненістю констатувати, що дослідження з вивчення та забезпечення
надійності електричних машин, що виконуються у нас в країні і за кордоном, уже зараз
мають конкретний практичний вихід, що дозволяє знизити аварійність асинхронних
електродвигунів. Однак, незважаючи на певні успіхи в цьому напрямку, проблема низької
експлуатаційної надійності двигунів пов'язана з відсутністю комплексної та всебічної оцінки
їх технічного стану, продовжує залишатися актуальною [6–9].
На сьогоднішній день існує цілий ряд методів неруйнівного контролю і оперативної
діагностики, що забезпечують певний ступінь достовірності одержуваної інформації. Для
оцінки технічного стану електричних машин ці методи використовують різні діагностичні
параметри. В даний час відомі наступні методи діагностики електродвигунів [10–21]:
- засновані на аналізі електричних параметрів машини;
- діагностики стану ізоляції;
- засновані на аналізі вібрацій окремих елементів агрегату;
- на аналізі акустичних коливань, створюваних машиною, що працює;
- на вимірі і аналізі магнітного потоку в зазорі двигуна і зовнішнього магнітного поля;
- на вимірі і аналізі температури окремих елементів машини;
- діагностики механічних вузлів (зокрема, підшипників), засновані на аналізі вмісту заліза в
маслі.
Першорядне значення при виборі методів контролю технічного стану електродвигуна
має кінцева мета діагностування, яка залежить від того, на якому етапі життєвого циклу
визначається технічний стан двигуна: на етапі виробництва, експлуатації або ремонту. Крім
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того, необхідно враховувати, що за швидкістю розвитку експлуатаційні дефекти діляться
також на дві категорії: що швидко розвиваються та викликають раптові відмови та що
розвиваються повільно і деякий час не становлять небезпеки відмови.
До першої категорії відносяться важко прогнозовані відмови, які є наслідком
виробничих технологічних дефектів або руйнування під дією миттєвого навантаження, що
перевищує межу міцності елементів. До другої категорії відносяться несправності,
виникнення і розвиток яких може бути зареєстровано, спрогнозовано та проконтрольовано
до їх критичного рівня.
Оскільки першу категорію відмов передбачити, практично, неможливо, далі піде мова
про проведення тільки експлуатаційної діагностики, від чого буде залежати і стратегія
вибору методів діагностування.
На етапі експлуатації внаслідок природного процесу старіння елементів з часом
напрацювання відбувається зміна параметрів двигунів, що приводить до несправностей і
поломок.
При правильній організації експлуатації асинхронних двигунів вид несправності і обсяг
ремонту можна визначити заздалегідь, до настання критичного стану механізму. Діагностика
на етапі ремонтних робіт зводиться до післяремонтного контролю технічного стану. В обсяг
діагностування необхідно включати і передремонтну оцінку технічного стану машин [22].
У електродвигунів після ремонту з розбиранням і заміною деталей надійність роботи
часто знижується. Під час ремонту буває проблематично виявити приховані дефекти, такі,
наприклад, як дефекти стрижнів короткозамкненого ротора або порушення ізоляції обмотки
статора, а особливо наявність невеличких міжвиткових замикань [23].
Як показує експлуатаційна усереднена статистика ремонтних підприємств, відмови по
вузлах асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором розподіляються
наступним чином: відмови обмотки статору – 77,4%; відмови ротору – 8,4%; відмови
підшипникових вузлів – 14,2%.
Згідно наведених даних найбільш пошкоджуваним елементом асинхронних двигунів є
обмотка статора де міжвиткові замикання мають по різним даним 33,6 - 40% всіх відмов
статора і відносяться до важко прогнозованих показників в плані прийняття рішення про
подальше їх використання і наслідки рівня катастрофічності змін і впливу на експлуатаційні
характеристики двигунів [24, 25]. Це питання вимагає проведення окремих досліджень для
формування чітких вимог до стану та здатності функціонування двигуна в допустимих
межах при наявності такого виду ушкодження.
З розглянутого положення статистики несправностей слід наявність двох, принципово
різних за характером, а також і з діагностичним підходом груп: одна частина, доводиться на
несправності електричного походження і друга – на, умовно, механічного характеру. З цього
випливає, що для забезпечення якісного проведення діагностування необхідний комплексний
підхід для вирішення завдання кожної групи окремо.
Тоді виникає очевидна доцільність, що всі сучасні методи експлуатаційної діагностики
асинхронних двигунів слід розділити на дві діагностичні групи, об'єднаних в єдиному
діагностичному циклі. До першої групи слід віднести методи тестової діагностики
електричних параметрів. Це вимір опору ізоляції, струмів витоку, внутрішнього опору
обмоток, ємності, тангенса кута діелектричних втрат обмоток та ін.
В даний час тестове діагностування по електричним параметрам є основним видом
виявлення дефектів обмоток електродвигунів. Методи контролю стану обмотки
електродвигунів, що вже експлуатувалися, підвищеною напругою, частковими розрядами, а
також розроблені для цього електроіскрові дефектоскопи, які крім діагностування стану
надають на ізоляцію машини ще й руйнівний вплив, створюючи після кожного випробування
мікротріщини ізоляційного шару обмотки, вже повинні залишитися в минулому.
Для діагностування по електричним параметрам застосовується достатня кількість
сучасних методів з безпечними наслідками для обмотки [25 – 32], які можуть бути
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об’єднанні в діагностичні системи. Одна з них - це сучасні аналізатори, наприклад, типу
MCE - Motor Circuit Evaluation, які на підставі певних видів випробувань і вимірювань
портативними тестером електричних параметрів дозволяють встановлювати стан обмоток
електродвигуна, забезпечувати швидкий пошук проблем з встановлення пошкодженого
елемента статор-ротор та по отриманим вимірам прогнозувати час безаварійної роботи. Для
аналізу стану двигунів за допомогою аналізатора МСЕ використуються наступні види
випробувань і вимірювань:
• міжфазний опір;
• міжфазна індуктивність;
• баланс по опору;
• баланс по індуктивності;
• ємність на землю;
• індекс поляризації;
• коефіцієнт діелектричної абсорбції;
• виміряний опір контуру заземлення;
• скоригований опір контуру заземлення;
• контроль впливу ротора;
• індуктивність обмотки статора;
• опір обмотки статора;
• ємність обмотки статора.
До щадних методів діагностики обмотки по електричним параметрам також
відноситься сучасний метод, розроблений в Інституті електродинаміки НАН України, з
аналізу пускових характеристик двигуна. Суть методу полягає в тому, що при наявності
пошкоджень обмоток статора або к. з. обмотки ротора змінюється величина напруги, що
підводиться до обмотки, при якої ротор починає рушати з місця, долаючи момент опору на
валу.
Причому, зміна напруги зрушення ротора в бік збільшення від паспортних (еталонних)
даних двигуна свідчить про пошкодження статору, а зниження - про пошкодження стрижнів
обмотки ротору. Незручність методу полягає в необхідності створення еталонної бази
значень напруги для кожного типу двигуна для різних типів пошкоджень, проте за
твердженням розробників методу створення і розширення списку еталонних даних, крім
паспортних та величин холостого ходу і короткого замикання, створює передумови для
знаходження нових діагностичних ознак пошкоджень в асинхронних двигунах [6].
Цікавим для неруйнуючої діагностики також є метод по електричним параметрам,
заснований на вейвлет-аналізі електрорушійної сили, що наводиться в обмотках статора в
режимі самовибігу двигуна. Даний метод розроблений в КрНУ ім. М. Остроградського на
підставі аналізу магнітного поля в повітряному зазорі асинхронного двигуна, після
відключення машини від мережі, за рахунок виділення інформаційних ознак, які присутні в
сигналі ЕРС однієї активної сторони котушки. Метод дозволяє діагностувати пошкодження
стрижнів ротора асинхронних короткозамкнених двигунів. Ефективність запропонованого
методу діагностики ротора підтверджена експериментально [33–34].
Відомі дослідження і запропонований метод безперервного контролю стану обмоток
статору і ротору асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором за даними
вимірів фазних струмів та напруг. Отримані дані використовуються для визначення за
розробленим алгоритмом струмів прямої і зворотної послідовностей, ковзання, споживаної
активної потужності і кута нахилу механічної характеристики електродвигуна. Ці параметри
покладені в основу комплексного критерію оцінки технічного стану обмоток асинхронного
електродвигуна, який дозволяє підвищити точність діагностування [14].
Друга група оцінки стану по механічним проявам включає в себе досить нові і
перспективні методи вібраційної діагностики. Вони дуже економічні, оскільки
використовувані прилади мають невисоку вартість, а при проведенні діагностики не
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вимагають тимчасового виведення електродвигуна з експлуатації і володіють значною
вірогідністю. Суть таких методів полягає в вимірі і аналізі вібраційних параметрів в різних
точках електродвигуна.
Так, аналіз сигналів з вібродатчиків, встановлених на підшипниках електричних машин
або при використанні контактних приладів, дозволяє виявити багато специфічних причин
підвищеної вібрації. Для підвищення точності встановлення причин підвищеної вібрації
електричних машин, діагностика проводиться при максимальному навантаженні двигуна із
застосуванням спектроаналізаторів високої роздільної здатності [35 – 37].
Нижче наведені причини появи підвищеної вібрації для основних частин
електродвигуна, які можна диференціювати по вібраційним сигналам.
Пошкодження статору
- обрив або замикання витків або навіть секцій в обмотці статора;
- ослаблення пресування пакету стали;
- елліпсность внутрішнього розточення статора відносно осі обертання ротору;
- неправильний взаємний осьовий монтаж активних пакетів ротору і статору.
При всіх дефектах активної сталі або обмотки статору електричної машини, що мають
електромагнітну природу, в спектрі вібрації виникає характерна вібрація з високою
амплітудою гармоніки на частоті електромагнітних процесів.
Ослаблення пресування активного заліза статору:
- загальне ослаблення елементів кріплення осердя статору;
- явище "відшарування" крайніх листів і пакетів стали.
Ексцентричність статору:
- дефект виготовлення шихтованого пакету сталі статору;
- дефект монтажу статору в процесі монтажу електричної машини. Даний дефект
статору може виникнути також в результаті ослаблення фундаменту.
Пошкодження ротору
- ексцентриситет зовнішньої поверхні ротору щодо осі його обертання;
- обрив або порушення контакту в стрижнях або кільцях "білячої клітини";
- ослаблення пресування всього пакета стали ротору або тільки в області зубців;
- дисбаланс ротору;
- незадовільний зчленування вихідного кінця валу з виконавчим механізмом;
- незадовільна збалансованість вентилятора машини.
Порушення стану підшипникових вузлів
-руйнування підшипників;
- знос посадочних поверхонь підшипникових щитів;
Найпростіший спосіб вібраційної діагностики стану електричної машини - це вимір
найпростішим контактним віброметри середньоквадратичного значення (СКЗ) вібрації і
порівняння його з допустимими нормами. Норми вібрації визначені поруч стандартів, або
вказуються в документації на обладнання і наводяться найчастіше для віброшвидкості, тому,
в основному, при оцінці вібраційного стану, використовується термін «СКЗ віброшвидкості».
Для різних за типом і потужності машин задаються свої значення норм з цього ряду [37].
При оцінці вібрації машин з обертовим ротором, як нормованих параметрів в більшості
випадків, встановлюється один з наступних:
• середньоквадратичне значення віброшвидкості, Vе, мм/с;
• середньоквадратичне значення віброшвидкості в октавній смузі частот, що включає в
себе частоту обертання ротору, Vео, мм/с;
• середньоквадратичне значення віброшвидкості на елементах кріплення агрегату до
фундаменту на місці установки, Vеф, мм/с;
• пікове значення (розмах) віброперемещенія, S3, мкм.
Практично, в кожній галузі в тому числі і для електромеханічного обладнання судів
водного транспорту розроблені й застосовуються власні нормативно-методичні рекомендації
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з оцінки та прогнозування стану електромеханічних систем по вібраційним сигналам.
Прогнозування періоду безвідмовної роботи і планування термінів проведення ремонтних
робіт обладнання проводиться на основі даних вібрації, ідентифікуючи дефект з оцінкою
його небезпеки для електромеханічної системи, в тому числі, на стадії зародження.
Відповідно до одного з існуючих міжнародних стандартів оцінка інтенсивності вібрації
при приймально-здавальних, періодичних, кваліфікаційних, типових і приймальних
випробуваннях електричних машин з частотою обертання ротора 3000 об/хв і масою ротора
до 2000 кг повинна відповідати величинам, наведеним у таблиці [38, 39].
Таблиця 1
Значення параметрів вібрації
Нормовані параметри
Термін
Обмежений
Експлуатація
експлуатації не
вібрації
термін
недопустима
обмежений
експлуатації
СКЗ віброшвидкості Vе, мм/с

до 4,5

4,5 — 7,1

понад 7,1

СКЗ віброшвидкості Vео, мм/с

до 3,3

3,3 — 5,2

понад 5,2

СКЗ віброшвидкості Vеф, мм/с

—

—

понад 2,0

Для вирішення завдань про характер виявленого дефекту, ступеня його небезпеки, і,
особливо, формуванні прогнозу безаварійної роботи обладнання програмних засобів аналізу
параметрів вібраційних сигналів необхідно мати достатній арсенал статистичних даних, що
несуть в собі інформацію про ознаки прояву та розвитку всього різноманіття дефектів, що
виникають в різних типах електродвигунів. Однак, вже наявна база вібраційного спектру
різних дефектів дозволяє значно знизити відмови аварійного характеру, а також визначати
дефекти на стадії зародження.
На підставі проведеного в роботі аналізу зібрані можливі несправності і дефекти, що
виникають в період експлуатації асинхронних двигунів, запропонована систематизація
дефектів з урахуванням основних вузлів двигуна і їх зв'язок з методами діагностування по
електричним і вібраційним сигналам, яка приведена на рисунку 1.
Крім електричних і вібраційних проявів несправностей, як відомо, діагностичним
критерієм також є підвищення температури окремих елементів машини або порушення
всього теплового стану електричного двигуна. Однак, більшість з наведених на рисунку
пошкоджень різних елементів двигуна супроводжуються виділенням тепла. Оцінка стану
машини по тепловому балансу як і складання самого рівняння балансу для різних двигунів та
процесів викликає труднощі проведення такого аналізу, до того ж необхідний запас
еталонних теплових характеристик кожної машини [40, 41].
З цих причин, метод оцінки та пошуку несправностей асинхронних двигунів з
порушення теплового стану достатнього розвитку в методах діагностики та прогнозуванню
роботи електричних машин не отримав, як не відповідний сучасним вимогам та потребам
промисловості з оперативності та точності.
Тому по тепловому стану доцільніше проводити теоретичні дослідження різних проявів
ушкоджень електричних двигунів, ніж застосовувати для оперативного контролю та
встановлення несправностей машини.
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Рис. 1. Систематизація дефектів та пошкоджень асинхронних двигунів
Таким чином, як показує проведений в роботі аналіз методів та напрямів
експлуатаційної діагностики електродвигунів змінного струму, перспективним напрямком є
організація комплексної системи технічного контролю, яка враховує одночасний аналіз як
електричних сигналів, так і механічних з подальшою їх автоматизованою обробкою з
прийняттям рішення. Комплексний підхід до діагностування електричних машин
забезпечить підвищення достовірності та точності прогнозування їх технічного стану і,
відповідно, забезпечить підвищення їх надійності в період експлуатації, що так необхідно в
сучасних умовах.
Висновки.
1. Основні види пошкоджень асинхронних двигунів з короткозамкненім ротором
доцільно діагностувати за двома видами сигналів – електричним та вібраційним.
2. Найбільш об'єктивний контроль технічного стану електродвигунів і прогнозування їх
безаварійної роботи буде забезпечено при тестовому комплексному контролі і одночасному
проведенню аналізу по електричним і вібраційним сигналам.
3. Розширення еталонних даних для різних типів і серій електричних машин, крім
паспортних величин холостого ходу і короткого замикання, дозволить максимально точно
діагностувати і прогнозувати стан електродвигунів по електричним сигналам.

54

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

4. Існує необхідність проведення досліджень по наявності міжвиткового замикання
обмотки статору різного рівня для встановлення допустимих меж ступеня пошкодження
обмотки.
5. Створення та розширення вібродіагностичної бази асинхронних електродвигунів
різних серій з урахуванням специфіки їх експлуатації в умовах водного транспорту,
дозволить значно підвищити як надійність так і точність прогнозування залишкового ресурсу
елементів електрообладнання і в кінцевому підсумку звести до мінімуму відмови аварійного
характеру.
6. Розробка системи автоматизованої оцінки результатів діагностики електродвигунів і
прогнозування напрацювання до чергового контролю їхнього стану на основі аналізу
тестових електричних і вібраційних сигналів в єдиному діагностичному комплексі із
загальною еталонною базою по вхідним параметрам з встановленим правилом прийняття
рішення при невизначеності, є перспективним напрямком у створенні сучасного
оперативного діагностичного обладнання для судів водного транспорту.
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Губаревич О.В., Гулак С.А., Голубева С.М.
КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
К
ДИАГНОСТИКЕ
АСИНХРОННЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Повышение надежности электрооборудования водного транспорта и в первую очередь
оперативности
и
достоверности
диагностики
асинхронных
двигателей
с
короткозамкнутым ротором продолжает оставаться актуальной проблемой. На
основании проведенного анализа установлено наличие двух видов повреждений
электродвигателей: электрического происхождения и, условно, механического характера.
В работе проведена систематизация возможных видов повреждений по основным
конструктивным элементам асинхронных двигателей и соответствующих для их
обнаружения видам диагностики.
Основные виды повреждений асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
целесообразно диагностировать по двум видам сигналов - электрическим и вибрационным.
Предложен ряд научных направлений с целью повышения эффективности современных
диагностических методов и возможностью прогнозирования с высокой степенью
достоверности,
что
повысит
безаварийность
и
надежность
судового
электромеханического оборудования.
Наиболее объективный контроль технического состояния электродвигателей будет
обеспечен при использовании системы автоматизированной оценки результатов
диагностики электродвигателей на основе обработки тестовых электрических и
вибрационных сигналов одновременно в едином диагностическом комплексе.
Ключевые слова: диагностика, прогнозирование, асинхронный двигатель, повреждения
двигателя, отказы, надежность, электрические параметры, вибрационные сигналы.
Gubarevych O., Goolak S., Golubieva S.
COMPLEX APPROACH TO DIAGNOSTICS OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC
MOTORS OF WATERBORNE TRANSPORT
Improving the reliability of electrical equipment for water transport and, in the first place, the
efficiency and reliability of diagnostics of squirrel-cage induction motors continues to be an urgent
problem. Based on the analysis, the presence of two types of motor damage was established:
electrical origin and, conditionally, mechanical nature.
The work systematized possible types of damage according to the main structural elements of
induction motors and types of diagnostics corresponding to their detection.
It is advisable to diagnose the main types of damage to squirrel-cage induction motors by two
types of signals - electrical and vibration.
A number of scientific directions have been proposed in order to increase the efficiency of
modern diagnostic methods and the possibility of forecasting with a high degree of reliability,
which will increase the accident-free and reliability of ship's electromechanical equipment.
The most objective control of the technical condition of electric motors will be ensured by using
an automated assessment system for diagnostics results of electric motors based on processing test
electric and vibration signals simultaneously in a single diagnostic complex.
Keywords: diagnostics, forecasting, induction motor, motor damage, failures, reliability,
electrical parameters, vibration signals.
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
У статті обґрунтована необхідність оцінки технічного стану засобів водного
транспорту для забезпечення їх безаварійної експлуатації. Наведені основні принципи та
сформульовані вимоги щодо розробки моделі оцінки технічного стану засобів водного
транспорту за допомогою інформаційно-вимірювальних систем. Показані основні складові
моделі залежно від їх призначення при проведені оцінки технічного стану засобів водного
транспорту. Порівняння результатів застосування отриманої моделі дозволяє оцінити
ефективність застосування інформаційно-вимірювальних систем при технічному
обслуговуванні засобів водного транспорту порівняно з існуючою апаратурою контролю.
Ключові слова: модель, засоби водного транспорту, технічний стан, апаратура
контролю
Вступ. Основною проблемою засобів водного транспорту України є значний
моральний і фізичний знос транспортних засобів і портового обладнання. Середній термін
експлуатації суден України перевищує 25 років, і з огляду на їхній технічний стан переважна
більшість західних портів забороняє таким суднам вхід на внутрішній рейд [1; 2]. У
відповідності до законодавства України потрібно забезпечувати технічний нагляд та
судноплавний нагляд за морськими суднами незалежно від форм власності судна і його
власника [3; 4].
Для забезпечення безаварійної експлуатації засобів водного транспорту необхідна
відповідна система контролю їх технічного стану, яка задовольняє визначеним показникам
ефективності [5; 6]. При цьому слід орієнтуватися на сучасні зразки апаратури контролю –
інформаційно-вимірювальні системи (ІВС) [7; 8]. Отже, розробка моделі оцінки технічного
стану засобів водного транспорту за допомогою ІВС є актуальною науковою задачею.
Аналіз літератури. Методи оцінки ефективності будь-яких технологічних процесів
завжди конкретні, так як для застосування кількісних методів дослідження 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 [9; 10].
Вимоги до моделей визначаються за їх призначенням та іншими факторами, пов’язаними з
реалізацією та практичним застосуванням моделей [11]. З метою забезпечення ефективного
моделювання планується досить точне відображення найбільш суттєвих властивостей
системи, тобто необхідно, перш за все, забезпечити достовірність результатів моделювання.
По-друге, модель повинна відповідати меті аналізу. Створення універсальної моделі або
неможливо, або недоцільно.
Усі моделі мають сходні риси: вони є дещо ідеалізованими образами певних аспектів
дійсності; імітують реальні складні системи, але при цьому враховують особливості, які
цікавлять дослідника, нехтуючи всіма іншими. Звісно, що це не знецінює моделі, якщо вона
використовується згідно зі своїм призначенням, а тільки звужує область, у якій модель є
корисною [12; 13].
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Поряд з необхідною повнотою відображення найбільш суттєвих зв’язків у системі, не
менш важливою властивістю є простота моделі. В певній мірі це передбачає й можливість
внесення необхідних змін та доповнень без суттєвих перебудов моделі, для чого доцільно
використовувати модульний принцип побудови. Він передбачає створення моделі у вигляді
окремих, відносно самостійно оформлених частин, що виконують певні функції для
забезпечення високої ефективності розробки, застосування, вдосконалення та зміни моделі
без порушення цілісності її функціонування [8; 14].
Таким чином, систему технічного обслуговування засобів водного транспорту
пропонується розглядати як складну організаційно-технічну систему, яку можливо віднести
до класу великих систем. Оскільки технічне забезпечення передбачає досягнення ряду
взаємопов’язаних цілей (забезпечення єдності вимірювань, проведення оцінки технічного
стану, правильність вибору апаратури контролю тощо [13], то й модель оцінки технічного
стану засобів водного транспорту повинна бути багатоцільовою.
Постановка задачі дослідження.
До основних принципів розробки моделі оцінки технічного стану засобів водного
транспорту за допомогою ІВС є [9; 13]:
– максимальне покриття їх основних структурних елементів і систем апаратурою контролю
під час експлуатації;
– організаційна сумісність моделі з системою технічного забезпечення;
– функціональна самостійність, яка полягає у розмежуванні задач і обсягів необхідних
операцій;
– адаптивність моделі до змін як самих структурних елементів і систем (наприклад, при
модернізації), так і необхідної апаратури контролю;
– економічні показники моделі.
Вимогами до такої моделі є також можливість функціонування на базі:
– зосередження основних зусиль на забезпеченні безаварійної експлуатації засобів водного
транспорту;
– забезпечення своєчасного виявлення можливих відмов під час експлуатації та
оперативного відновлення (ремонту);
– визначення потрібних засобів контролю для забезпечення достовірного визначення
технічного стану при мінімальних витратах на таку оцінку.
Розробка моделі оцінки технічного стану засобів водного транспорту за допомогою ІВС
потребує декомпозицію її на функціонально-самостійні структурні складові, які відповідають
за достовірність результату оцінки технічного стану.
Основні складові моделі залежно від їх призначення визначаються в процесі
оптимізації її структури та повинні відповідати системі технічного обслуговування засобів
водного транспорту.
Основні задачі, які покладені на ІВС, залежать від організації технічного
обслуговування засобів водного транспорту та відповідати стратегії відновлення таких
засобів.
Модель оцінки технічного стану засобів водного транспорту за допомогою ІВС
вибирається на основі мінімізації витрат на технічне обслуговування засобів водного
транспорту.
Критерієм ефективності функціонування моделі оцінки технічного стану засобів
водного транспорту за допомогою ІВС є мінімум вартості та часу на технічне
обслуговування при забезпеченні потрібного рівня достовірності визначення технічного
стану таких засобів для попередження можливих аварій під час рейсу. Задача обґрунтування
оптимальної кількості рівнів моделі оцінки, обсягів заходів оцінки і номенклатури апаратури
контролю пропонується розраховувати методами математичного програмування. При цьому
змінними у моделі є номенклатура апаратури контролю.
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Обмеженнями при моделюванні виступають:
– кількість рівнів оцінки технічного стану;
– коефіцієнт використання апаратури контролю;
– витрати (економічні та часові) на оцінку технічного стану;
– вимоги до достовірності оцінки.
Результати розв’язання задачі обґрунтування оптимальної моделі оцінки технічного
стану засобів водного транспорту за допомогою ІВС є вихідними даними для розробки
системи технічного обслуговування таких засобів під час експлуатації.
Модель оцінки технічного стану засобів водного транспорту
З урахуванням теорії системного аналізу запишемо вектор моделі оцінки технічного
стану засобів водного транспорту за допомогою ІВС [10]:

М тс  М, R, Z, Y, F, Σ ,

(1)

де М – складові моделі;
R – зв’язки між складовими моделі;
Z – фактори, які впливають на оцінку технічного стану;
Y – вплив результатів оцінки на ефективність застосування засобів водного транспорту;
F – функції оцінки технічного стану (вимірювальний контроль параметрів, відновлення
несправностей, заміна несправних елементів тощо;
Σ – відповідність між складовими моделі М і функцією оцінки технічного стану F
(залежить від апаратури контролю та параметрів контролю).
Модель оцінки технічного стану є динамічною, нерегулярною, ергономічною системою
з елементами адаптації (зі змінною структурою), для якої R змінюється залежно від
обстановки. Особливістю моделі є можливість адаптації. Так, існуюча система технічного
обслуговування засобів водного транспорту не передбачає зміну залежно від модернізації
засобів у цілому або їх складових елементів або блоків. Тому, після проведення модернізації,
зазвичай, використовуються старі нормативні документи (наприклад, періодичність оцінки,
встановлена директивно, не змінюється після проведення модернізації), не передбачена зміна
структури системи технічного обслуговування засобів водного транспорту. Ієрархічна
структура моделі, яка відповідає апаратурі контролю, визначається складовими М, R, а
програма функціонування – складовими Z, Y, F.
Множину М представимо у вигляді наступних підмножин: N O , М1 , N Oб . При цьому
відмітимо, що M  N O  М1  N Об , N O  М1  N Об   . Тоді елементи підмножини N O
відповідають засобам водного транспорту (складовим елементам або блокам), які
потребують проведення технічного обслуговування. Елементи підмножини М1 включають
номенклатуру засобів контролю. Елементи підмножини N Oб описують кількість засобів
водного транспорту (складових елементів або блоків), які пройшли технічне обслуговування.
Відношення R  М  М характеризує взаємозв'язок між елементами моделі. При цьому
під взаємозв'язком пропонується розуміти інформаційні зв'язки, які відповідають показникам
достовірності, оперативності та вартості технічного обслуговування засобів водного
транспорту.
Множина факторів Z, які впливають на оцінку технічного стану, є зміною, що
відповідає перемінам потоків засобів водного транспорту, які потребують технічного
обслуговування, згідно відповідних перемін кількості апаратури контролю та робочих місць
із обслуговування таких засобів.
Множина Y є впливом потоку засобів водного транспорту, які підлягають технічному
обслуговуванню, на ефективність їх використання (технічний стан на всьому маршруті руху
у рейсі).
64

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

Множина функцій F, які є результатами оцінки технічного стану засобів водного
транспорту, характеризує визначені на множинах Z і Y відображення, реалізовані
елементами множини М. Відношення відповідності Σ ставить у відповідність елементам
моделі оцінки технічного стану засобів водного транспорту реалізовані ними функції, тобто
відбиває єдність програми функціонування, оцінки технічного стану та структури системи
технічного обслуговування засобів водного транспорту.
Представимо множини Z і Y у вигляді підмножин Z1, Z 2 Z  Z1  Z2 , Z1  Z 2    , які
представляють собою входи Z1 в системи технічного обслуговування засобів водного
транспорту і входи Z2 в елементи моделі оцінки технічного стану засобів водного
транспорту, проміжні виходи Y1 (виходи системи технічного обслуговування елементів) і
виходи Y2 (виходи моделі оцінки технічного стану). Тоді функції елементів М системи
технічного обслуговування засобів водного транспорту можуть бути записані в наступному
вигляді:
F1i  Z1i  Y1i – функції обслуговування засобів водного транспорту, яким необхідне
його проведення (надійшов термін обслуговування або є необхідність);
F21i  Z 2i  Y1i – функції продуктивності елементів моделі оцінки технічного стану
(можливості апаратури контролю щодо проведення оцінки технічного стану);
F2i  Z2i  Y2i – функції впливу на справність засобів водного транспорту після
проведення технічного обслуговування, причому Y1i  Z2i .
Програма функціонування системи технічного обслуговування засобів водного
транспорту реалізується на основі функціонування її елементів, які виконують оцінку
технічного стану. Систему технічного обслуговування засобів водного транспорту
пропонується розділити на три підсистеми:
– систему забезпечення М Зтс , елементи якої призначені для виконання функції управління:

М Зтс  N O , R1, Z  O, F1, Σ1 ,
де O – множина вказівок, які надані системою забезпечення (виробник засобу водного
транспорту, нормативні документи з експлуатації окремих елементів і блоків таких засобів.
Ця підсистема здійснює управління системою технічного обслуговування засобів водного
транспорту;
– систему обслуговування М Об
тс , елементи якої безпосередньо реалізують функції оцінки
технічного стану засобів водного транспорту
1
М Об
тс  М , R 2 , U, O, F21, Σ 2 ,

де U – множина інформації, яка надходить від підсистеми забезпечення про стан парку
засобів водного транспорту, які підлягають обслуговуванню, а також про фактори впливу на
результати функціонування апаратури контролю;
– система впливу М В
тс , елементи якої впливають на справність (своєчасність виявлення
відмов і їх усунення) засобів водного транспорту
об
МВ
тс  N , R 3 , V, F2 , Σ 3 ,
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де V – кількість інформації про технічний стан засобів водного транспорту та його вплив на
ефективність їх застосування за призначення (підтримання справності під час руху за
маршрутом).
При зміні появі позаштатних ситуацій (наприклад, погодні умови, аварії тощо)
змінюється й система технічного обслуговування засобів водного транспорту за рахунок
позапланових обслуговувань. Таку ситуацію представимо вектором





St   S00 t , S11 t , ..., S1 t , ..., S2 t , ..., S j t  ,
де j = 1,…, L – кількість наборів апаратури контролю для проведення оцінки технічного
стану засобів водного транспорту (знаходяться на борту засобу);
l = 1,..,B – кількість наборів наявної апаратури із зберігання (додаткові засоби технічного
обслуговування, наприклад, спеціалізовані групи заводів, портів тощо), яку можна додатково
залучити для проведення оцінки технічного стану засобів водного транспорту.
Складові вектора St  визначають основні властивості системи технічного
обслуговування засобів водного транспорту, наприклад, неможливість проведення оцінки
технічного стану засобів водного транспорту j-им і l-им зразками апаратури контролю. Стан
системи технічного обслуговування засобів водного транспорту S12 t  відповідає випадку
неможливості оцінки технічного стану засобу за допомогою одного набору апаратури
контролю для проведення оцінки технічного стану із комплекту засобу та двох наборів
апаратури контролю додаткових засобів технічного обслуговування.
Модель оцінки технічного стану перетворює потік засобів водного транспорту, які
потребують обслуговування, в потік засобів, які за результатами обслуговування визнані
придатними до експлуатації з потрібним рівнем достовірності відповідно до деякого
відношення rf





NO rf N Oб  NO , NOб  R F ;



(2)



де R F – графік відношень rf R F  N O  NOб ;
 – знак еквівалентності.
З урахуванням виразу для моделі оцінки технічного стану засобів водного транспорту
типу "вхід – вихід" буде вектор

М тс  N O , N Об , R F .

(3)

 

Так як відношення rf функціонально NOб  F NO , то

М тс  NO , N Об , F .

(4)

При появі позаштатних ситуацій відсутня однозначна залежність між кількістю засобів
водного транспорту, які потребують обслуговування, та засобами, які визнані придатними за
результатами такого обслуговування. Це пов’язано з тим, що зазначена неоднозначність
виникає через те, що в моделі (4) не враховується ряд факторів, наприклад, невизначеність і
коливання в трудових ресурсах, обмежена надійність і не узгодження у використанні
апаратури контролю додаткових засобів технічного обслуговування. Це суттєво впливає на
обсяг засобів водного транспорту, які після його проведення визнані придатними до
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подальшої експлуатації. Ці фактори характеризують внутрішні властивості моделі, що
розробляється.
Нехай сукупність внутрішніх властивостей моделі, визначених на момент часу t,
характеризується вектором стану S j t  . Параметри стану визначаються кількістю засобів
водного транспорту, які потребують технічного обслуговування, і станом системи в
попередній момент часу через відношення

NO , Sr1S  NO , S, S R1 ; R1  NO  S S ,
або через функцію S  FN , S , тому що відношення r функціонально.
O

1

Кількість засобів водного транспорту, які визнані придатними за результатами
обслуговування, визначається бінарним відношенням між парою "вхід – стан" і виходом

NO , Sr2 NОб  NO , S, NОб  R 2 ; R 2  NO  S NÎá ,
 G N , S , так як відношення r функціонально.

O
або функцією N Об
2
Функціонування моделі оцінки технічного стану засобів водного транспорту опишемо
відношенням

М тс  N O , S, N Oб , F, G .

(5)

де G – функція, яка визначає виробничі можливості засобів технічного обслуговування
залежно від стану засобів водного транспорту та їх кількості, які потребують обслуговування
у даний момент часу.
Отримане співвідношення (5) є моделлю оцінки технічного стану засобів водного
транспорту типу "вхід – стан – вихід". У даній моделі множина F характеризує апаратуру
контролю для оцінки технічного стану засобів водного транспорту. Порівняння результатів
застосування отриманої моделі (5) для існуючої апаратури контролю та ІВС дозволяє
обґрунтувати особливості застосування останніх, особливо після проведення модернізації
засобів водного транспорту.
Висновки. Розв’язання задачі забезпечення оптимальної організації технічного
обслуговування засобів водного транспорту для забезпечення їх безаварійної експлуатації
під час руху за встановленим маршрутом при мінімальних витратах на обслуговування
залежить від раціонального управління оцінкою технічного стану. При цьому важливим
критерієм виступає максимальне значення показника рівня виробничої та технологічної
гнучкості системи технічного обслуговування. Виробнича гнучкість системи технічного
обслуговування засобів водного транспорту визначає можливість адаптації її структури до
зміни цілей і зовнішніх умов, таких, як зміна пріоритетів в обслуговуванні, удосконалення
технологічних процесів, обладнання та організаційної структури, упровадження нових
методик проведення обслуговування за допомогою сучасної апаратури контролю. Рівень
виробничої гнучкості можна кількісно оцінити часом реструктуризації матеріальних,
інформаційних та організаційних зв'язків системи технічного обслуговування засобів
водного транспорту, необхідних для реалізації функцій системи в умовах вимог, які
змінюються.
Технологічна гнучкість системи технічного обслуговування засобів водного транспорту
характеризує її можливість ефективно функціонувати при дії внутрішніх технологічних
збуреннях, таких як коливання виробничих можливостей засобів технічного обслуговування,
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нестабільності виконання робіт вимірювального контролю параметрів тощо. Технологічну
гнучкість системи технічного обслуговування засобів водного транспорту кількісно можна
оцінити динамікою критеріїв функціонування в умовах дії технологічних збурень: часом
простою засобів водного транспорту під час обслуговування та завантаженням апаратури
контролю. З метою розв’язання поставленої задачі забезпечення оптимальної організації
технічного обслуговування засобів водного транспорту запропонована модель оцінки
технічного стану таких засобів під час експлуатації за допомогою ІВС. Розроблена модель
дозволяє оцінити ефективність застосування ІВС при технічному обслуговуванні засобів
водного транспорту порівняно з існуючою апаратурою контролю.
Подальші дослідження будуть направлені на оцінку показників ефективності
застосування ІВС при оцінці технічного стану засобів водного транспорту за допомогою
розробленої моделі.
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Trofimenko A. O., Kostenko A.Ya., Sinitsky S. N., Filippov I. H., Sinkivskyi V. A.
MODEL OF ASSESSMENT OF THE TECHNICAL STATE OF WATER TRANSPORT
MEANS THROUGH THE INFORMATION AND MEASUREMENT SYSTEM
The article substantiates the necessity of carrying out an assessment of the technical condition of
water transport facilities to ensure their trouble-free operation. An appropriate system of
assessment of the technical condition of water transport facilities should be guided by modern
samples of control equipment - information and measurement systems. The purpose of the article is
to develop a model for assessing the technical state of water transport using information and
measurement systems. The basic principles and requirements for the development of a model for
assessing the technical state of water transport using information and measurement systems are
presented. The basic constituent models are shown, depending on their purpose when evaluating
the technical condition of the means of water transport. The model of estimation of a technical
condition of water transport means on the basis of system analysis method is developed. The
proposed model characterizes the relationship between control equipment for assessing the
technical condition of water transport facilities and the performance of such facilities. It is shown
that the solution to the problem of ensuring the optimal organization of maintenance of water
transport facilities to ensure their trouble-free operation while traveling on a fixed route with
minimal maintenance costs depends on the rational management of the assessment of the technical
condition. It is proved that the comparison of the results of the application of the obtained model
allows to evaluate the efficiency of the use of information and measurement systems in the
maintenance of means of water transport in comparison with the existing control equipment.
Keywords: model, means of water transport, technical condition, control equipment
Трофименко А.А., Костенко А. Я., Синицкий С. Н., Филипов И. Г., Синьковский В. А.
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДСТВ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
С
ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
В статье обоснована необходимость оценки технического состояния средств водного
транспорта для обеспечения их безаварийной эксплуатации. Приведены основные принципы
и сформулированы требования для разработке модели оценки технического состояния
средств водного транспорта на основе информационно-измерительных систем. Показаны
основные составляющие модели в зависимости от их назначения при проведении оценки
технического состояния средств водного транспорта. Сравнение результатов применения
полученной модели позволяет оценить эффективность применения информационноизмерительных систем при техническом обслуживании средств водного транспорта по
сравнению с существующей аппаратурой контроля.
Ключевые слова: модель, средства водного транспорта, техническое состояние,
аппаратура контроля
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Міхеєв О.І.
ВТОМА МЕТАЛУ, ЯК ГОЛОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСУ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНА
Проведений аналіз дії обростання, корозії, хімічного та структурного складу, фізикомеханічних властивостей, перш за все, модулю жорсткості (Е) і ударної в’язкості (KCU)
суднобудівних корпусних сталей, а також впливу на них низьких температур, що
посилюють можливість зародження субмікротріщин, і у майбутньому сприяють
виникненню та розвитку втомленого руйнування, дозволив сформулювати гіпотетичний
висновок про природу втомлених руйнувань суднових корпусів.
Ключові слова: втомленість сталі, внутрішні напруження, густина дислокацій,
модуль жорсткості, холодноламкість, об’ємноцентрована та гранецентрована
кришталева решітка.
Вступ. Виявляється, що втомлюються не тільки люди, але й метали. Чим більше по
дорозі, у житті зустрічаються перешкод та завад, тим швидше втомлюється і людина, і метал.
Є судна з одного року народження, але перше з них за всіма морехідними
параметрами виглядає дуже добре, а друге - як кажуть, лише на плаву ледь тримається.
Якщо технологія побудови судів була однакова, отже їх робочий життєвий шлях був дуже
різним. Крім необхідного догляду за судном, обов’язкового проведення регламентних робіт
основних вузлів, агрегатів та обладнання, велике значення має його доля, його приречення. У
яких складних умовах він перебував, скільки штормів він переніс, при яких мінусових
температурах він працював і скільки його грошей пішло повз нього.
У якості повчального прикладу можна привести долю танкера «Волгонефть–139» із
серії російського проекту «Волгонефть», за планом якого було побудовано у період 1977 –
1990 рр. 140 суден.
Цей танкер 10 листопаду 2007 року у 4.45 ранку, що стояв на якірний стоянці у
Керченській протоці поблизу порту Кавказ, розламався навпіл (фото 1).

Фото 1. Загальний облік танкеру «Волгонефть – 139» після катастрофи.
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Дійсно у той час в цієї акваторії морю «гуляв» шторм силою 7-8 балів, висота хвиль
досягала 4-5 м, а швидкість вітру – до 35 м/с. У результаті розлому носова частина танкеру
залишилася стояти на якорі, а кормова разом з 13 членами екіпажу була віднесена на мілину.
Через розлом у море потрапило до 1,5 тис. тон мазуту. Моряків спасли, мазут зібрали, але
танкера вже немає.
На момент цієї події танкеру «Волгонефть – 139» виповнилось 27 років!
А тепер з'ясуємо, які головні зовнішні фактори впливають на втому металу корпусної
суднової сталі.
Основна частина. Як показує багаторічний досвід експлуатації судів, найголовнішими
зовнішніми факторами, що безпосередньо впливають на втомленість корпусної сталі є
обростання корпусу судна, активність корозійних процесів у найбільш слабких місцях
корпусу, дія на корпусну сталь негативних (мінусових) температур зовнішнього повітря, а
також форс - мажорні обставини ( у першу чергу, шторми), з якими доводилося зустрічатися
судну.
Слід відразу замітити, що обростання
та корозія залежить одне від одного
прямолінійно, тобто, чим більше обростання , тим більш активніше виявляє себе корозія.
У табл. 1 наведені порівняльні експериментальні дані корозійної активності зразків
(сталь 10) в умовах життєдіяльності морських організмів обростання (реальні натурні
умови) та у стерильних умовах ( відсутність організмів обростання) 1.
Таблиця 1
Порівняльні експериментальні дані корозійної стійкості сталевих зразків
Втрата маси зразків (сталь 10), г/м2 
Час,
Реальні
Стерильні
Стерильні
доба умови
умови
умови
(морська
(морська
(морська
вода)
вода)
вода)
t = 22,0 –
t = 24,5 –
t = 5,5 –
29,00 С
30,00 С
7,00 С
1
47,9
0,29
0,37
3
82,07
1,35
1,18
10
107,52
5,07
3,98
30
528,7
11,7
10,15
60
693,3
27,9
24,2
135
2469,35
117,2
81,7
 дослідження проводилися у заливі Нячанг (В′єтнам)
У результаті проведених досліджень швидкість корозії сталі 10 при довготривалому
перебуванні у морській воді ( Т = 22 – 30 0С) проходить у 20 разів швидше, ніж при тих
самих температурах у стерильних умовах, та у 30 разів швидше ніж у холодній стерильній
морській воді (Т = 5 – 70С).
При цьому корозія суттєво знижує межу витривалості (-1) будь-якого сталевого
виробу (Рис. 1) 2.
Тому, можна зробити наступний явний висновок: якщо саме корозія суттєво знижує
втомну міцність (σ-1 – межу витривалості) сталі (див. мал.1), то при дії обростання морських
паразитів межа витривалості корпусної сталі буде зменшуватись у декілька разів.
Необхідно уточнити, що сталь 10, яка використовувалась у якості експериментальних
зразків, за своїм складом дуже близька до поширеної у торгівельному флоті корпусної марки
сталі ВСт 3 (табл. 2) 3.
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Рис. 1. Вплив корозії на втомну міцність сталі:
1 – крива втомленості до корозії; 2 – крива корозійної втомленості
Таблиця 2
Хімічний склад деяких звичайних та суднобудівних марок сталей
Хімічний
склад
сталей
у %
Марка
C
Si
Mn
Cr
Ni
S
P
Cu
сталі
н е б іл ь ш е
Сталь 10 0,070,14
ВСт.3
0,140,22
09Г2С ≤ 0,12
10ХСНД ≤ 0,12
12Х18Н
9Т

≤ 0,12

0,050,17
0,120,30
0,500,80
0,801,10
≤
0,80

0,350,65
0,400,65
1,301,70
0,500,80
≤ 2,0

≤
0,15
≤
0,30
≤
0,30
0,600,90
17,019,0

≤
0,25
≤
0,30
≤
0,30
0,500,80
8,010,0

0,04
0
0,05
0
0,03
5
0,03
5
0,02
0

0,03
5
0,04
0
0,03
5
0,03
5
0,03
5

0,25
0,30
0,30
0,65
0,30

У сучасному суднобудуванні частіше всього у якості суднових корпусних сталей
застосовуються сталі ферито – перлітного (ВСт 3, 09Г2С, 10ХСНД та ін.) та аустенітного
(наприклад, сталь 12Х18Н9Т) класів.
Хімічний склад марок сталей наведений у табл. 2, а порівняльні основні фізико –
механічні властивості цих сталей надані у табл. 3 [3].
Наступним фактором, що впливає на межу витривалості після обростання та корозії, є
дія мінусових температур. Часто у період зимового відстою судів спостерігаються події
виникнення бортових, днищевих тріщин і навіть
повне руйнування судів. Низькі
температури особливо з поєднанням зовнішніх циклічних навантажень морської хвилі і
корозійним ураженням судна викликають у послаблених зонах корпусу складні динамічні та
статичні напруження, які сприяють переходу металу у крихкий стан.
У результаті, як правило, у таких зонах формуються мікротріщини, які суттєво
знижують втомну міцність сталі. З урахуванням того, що у теперішній час середній вік суден
світового торгівельного флоту вже складає більш 21 року, то наступна доля судів, які
неодноразово побували в умовах дії холодних температур, викликає дуже серйозну
стурбованість. На жаль причини загибелі судів, які затонули на великих глибинах, до цього
часу залишаються не з’ясованими.
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Таблиця 3
Фізико-механічні властивості деяких суднобудівних сталей
Δ5
ψ
KCU
0,2 в
-1
Марка
+200 сталі
С
200 400 700
С
С
С
МПа
%
Дж/см2
МП
а
н е
м е н ш е
ВСт.3
195 370
26
52
68
30
191
09Г2С
355 490
20
69
49
29
235
10ХСНД 390 530
19
49
29
280
12Х18Н 275 610
41
63
245
280 301 279
9Т
Багато дослідників свідчать, що природа руйнувань сталевих конструкцій при
температурах нижче 00С до теперішнього часу остаточно незрозуміла [2,4]. А будь–яка
невідомість насторожує, а іноді навіть і лякає.
Нижче у цієї статті зроблена спроба з'ясувати природу виникнення у сталях крихкого
руйнування при негативних температурах. Відомо, що у якості критерію оцінки роботи
різноманітних сталевих конструкцій в умовах холодних температур є поріг холодноламкості
[5]. За цей поріг приймають значення Т50, тобто температуру, при якої в зломі деталі
залишається 50% її в’язкої складової.
Для надійної роботи вузлів та агрегатів
температурний запас в’язкості (Тз.в.) повинен бути не менше 40 0С. Таким чином Т з.в. =Т експ.
– Т 50 ≥ 400С.
З факторів, що впливають на температурний поріг холодноламкості сталі, дослідники
визначають в основному два: тип кристалічної решітки та наявність розчинних шкідливих
домішок (у першу чергу, кисню, водню, вуглецю та азоту). При цьому тип кристалічної
решітки є головним, домінуючим, причинним фактором, тому що саме він визначає
кількість розчинених домішок металу у елементарній комірці.
У вуглецевих та низьколегованих сталей з ОЦК решіткою у порівнянні зі сталями
аустенітного класу, які мають ГЦК решітку, присутнє значно більш прихованих домішок
(азот, кисень, водень); зі зниженням температури розчинність цих газів дуже різко падає, що
суттєво погіршує пластичні властивості сталі.
Крім цього, збільшений вміст шкідливих домішок (S = 0,045–0,05%, Р до 0,035–
0,04%) у цих сталях, що характеризуються великою прихильністю (здатністю) до ліквації,
призводить до виділення FeS, Fen Рm та інших домішок у прикордонних шарах між зернами,
де спостерігається підвищений не підпорядкований дефектний стан металу. Необхідно також
згадати, що об’єм Feα у 1,268 разів менший, чим аналогічний параметр Feγ [6]. Усі ці
обставини у сукупності при температурах нижче 00С призводять до різкого зниження
ударної в’язкості сталей ферито - перлітного класу.
Однак, порівнюючи значення ударної в'язкості (КСU) між сталями ферито - перлітного
і аустенітного класу (див. табл.3), можна здивуватися такій величезній різниці у рази - при
+ 200 С у 3,55 рази, а при – 700 С більш ніж у 10 разів на користь стали 12Х18Н10Т!
Пояснення цього феномену лише впливом шкідливих домішок - не зовсім переконливо та не
зовсім коректно. Доказом цього сумніву є вже відомий факт - в останні роки російські
фахівці з метою зниження порогу холодноламкості сталей ферито - перлітного класу в
технологічний процес виробництва сталей
09Г2С та 10ХСНД додали ЕШП
(електрошлаковий переплав), тим самим зменшивши вміст Р, S і О2 у два рази, але вагомо
наблизитися до ударної в'язкості аустенітної сталі не змогли.
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Отже, не всі фактори, що безпосередньо впливають на температуру порогу
холодноламкості, враховуються. Мабуть, до цих пір є якийсь Х- фактор, пізнавши який
можна зрозуміти до кінця механізм крихкості сталі при зниженні температури.
Аналізуючи зміни величини модуля нормальної пружності (Е) різних марок сталей зі
зменшенням температури випробувань зразка на розтяг і, враховуючи, що графічно модуль
жорсткості Е рівний tgα, можна помітити обернено-пропорційну залежність, що зв'язує між
собою температуру і модуль жорсткості. Тобто, чим нижче температура випробувань
сталевого зразка, тим більше зростає кут α, жорсткість матеріалу Е і падає його пластичність.
Відзначимо також очевидний факт, що зі зменшенням температури знижується коефіцієнт
лінійного розширення. На жаль, авторам відомі лише джерела (наприклад, [3]), де ці
дослідження проведені лише для позитивного інтервалу температур (від 7000 до 200С). Але з
отриманих даних можна зробити цілком адекватний висновок, що ці залежності триватимуть
до температури, яка відповідає порогу холодноламкості. До порогу холодноламкості у
сталевому матеріалі зберігається в'язке руйнування, що відбувається під дією дотичних
напружень і має внутрішньо зерновий характер. Таке руйнування здійснюється після
попередньої значної пластичної деформації. Перехід через поріг холодноламкості змінює тип
руйнування матеріалу на крихкий, що протікає при дії нормальних розтягуючих напружень
шляхом відриву і має між зерновий характер. Схематично на мал. 2 а і b зображені зміни
характеру кривої розтягування сталевого зразка при декількох позитивних та мінусових
температурах для сталей ферито – перлітного та аустенітного класів.
Попередні висновки з приводу теоретичних і практичних результатів різних авторів
[4,7,8] схематично відображені на мал. 2а. Вони свідчать, що з пониженням температури
зовнішнього середовища у багатофазних сталей, зокрема, у сталей ферито - перлітного класу
збільшується їх жорсткість, тобто росте тангенс кута нахилу прямолінійної ділянки
пружності кривої розтягування.
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Рис. 2 Схематичне зображення зміни характеру кривої розтягу сталевого зразка для
сталей ферито – перлітного:
а) та аустенітного;
b) класів при температурах: 1… + 2000С; 2 … + 200С; 3… -400С та 4 … -700С.
При цьому межа плинності (Ϭ 0,2) цих сталей зі зростанням абсолютних величин
негативної температури весь час підвищується, практично досягаючи значення тимчасового
опору розриву (Ϭв). У той же час необхідна для руйнування зразка робота (площа під
кривою) постійно зменшується, що пояснюється поступовою зміною характеру руйнування від вузького (пластичного) до крихкого.
Зовсім інша картина спостерігається при розтягуванні зразка зі сталі аустенітного класу
(рис. 2b). Атоми домішок впровадження, розташовуючись в центрі кубічної решітки, на
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відміну від сталей з ОЦК решіткою практично не спотворюють її. Крім того, самих домішок
в високолегованих сталях істотно менше, ніж у вуглецевих і низьколегованих сталях, тому
вплив домішок впровадження на поріг холодноламкості сталей з ГЦК решіткою практично
відсутній.
Звичайно ж, застосування високолегованої сталі великої вартості у якості обшивки
корпусу судна передбачає її використання за допомогою відомих технологій виробництва
двохшарових (біметалевих) сталей. Такі біметали, як (Ст.3 + 12Х18Н9Т, 10ХСНД +
12Х18Н9Т та ін.) практичне вирішують названі проблеми, але не до кінця. Питання боротьби
із обростанням екологічне чистим засобами та відносно високі ціни біметалевих корпусних
сталей залишаються.
Як правило, послідовність крихкого руйнування включає: зародження мікро тріщини, її
розвиток і лавиноподібне руйнування. Початковий етап зародження тріщини обумовлено
концентрованим накопиченням внутрішніх напружень в попередньо ослабленої локальної
зоні матеріалу деталі, вузла, корпусу.
Нас цікавить, в першу чергу, основна причина або той самий Х- фактор, який, діючи в
комплексі інших пересічних причин, запускає власне механізм крихкого руйнування.
Висновки. Аналіз вищевикладеного в контексті піднятої в статті питання дозволяє
сформулювати наступну можливу на нього відповідь:
1. Значне підвищення внутрішнього напруження в корпусних сталях ферито перлітного (сорбітного) класу при негативних температурах носить чисто структурний
характер.
2. Головна відмінна риса між мікроструктурами двох порівнювальних класів сталей
полягає у відмінності фазового складу. Двох фазність (ферит і цементит) у ферито перлітних (сорбітних) сталей і одна фаза у аустенітної сталі.
3. Найслабша структурна ланка в ферито - перлітних сталях - це наявність механічної
суміші, що складається з двох сильно розрізнених за фізико-механічними властивостями
структурами: фериту і цементиту.
Ферит - твердий розчин впровадження вуглецю в Feα з ОЦК решіткою; при кімнатній
температурі розчиняє 0,006% С; має низьку твердість - НВ80 і високу пластичність - δ = 50%
та ψ = 80%.
Цементит - хімічна сполука Fe3C (карбід залізу), що утворюється при вмісті вуглецю
6,67%; карбід залізу має складну орторомбічну решітку; твердість цементиту дуже висока
HВ ~ 800 (HRC 78…80), а пластичні властивості практично відсутні.
4. Зі змісту перших трьох пунктів можна зробити наступний гіпотетичний висновок:
при значному падінні температури такі різні за своєю природою елементи, що складають
механічну суміш, зазнаючи настільки разючі зміни (перш за все, за своїми лінійним і
об'ємним розмірними параметрами), сприяють виникненню структурних напружень в
локальних зонах розташування перлітних (сорбітних) утворень.
5. При спільному впливі інших негативних чинників (циклічна перемінність
хвильового навантаження, корозійна поразка, вік судна понад 20 років та ін.) виникають
зони структурних напружень, які реально можуть стати запускаючим початком утворення
мікротріщин. Різке падіння результатів випробувань ударної в'язкості (див. табл.2) сталей
ферито - перлітного класу за дії негативних температур з достатньо високим ступенем
ймовірності може бути прийнято як доказ першочергового механізму появи перших
мікротріщин.
6. Тому стається, що тим Х- фактором, який початкове запускає механізм крихкого
руйнування сталевих виробів під впливом низьких температур, є наявність в їх структурах
механічних сумішей або декількох різнорідних фаз.
7. Отже, підсумовуючи наведену вище інформацію, можна заключне вивести, що
втомленість суднової корпусної сталі залежить від достатньо багатьох діючих на корпус
судна факторів: віку судна, уражуючого впливу обростання та зовнішньої корозії, саме
діючих могутніх морських хвиль, але, мабуть, найголовнішим чинником є дія низьких
температур. Таким чином, для підвищення ресурсу експлуатації судів, корпуси яких
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зроблені зі сталей ферито – перлітного класу, їх рішучі не можна застосовувати при
зовнішніх температурах повітря нижче – 100 С. При холодних саме штормових погодних
умовах поява внутрішніх мікротріщин за ослаблених зернових межах у корпусі судна може
стати головною причиною катастрофічних наслідків у його майбутньої долі. При наступної
експлуатації навіть у тропічних широтах послаблений корпус судна, потрапивши у шторм
середньої сили, може не витримати такого навантаження за причиною зниженої втомленої
міцності сталі, прирікаючи судно на погибель (див. фото 1).
P.S. Дивлячись на фото, можна з дев’яносто відсотковою упевненістю сказати, що це
судно у час зимового відстою знаходилось при суттєво низьких температурах і тому
неодноразово зазнавало дію льодового тиску та холоду.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Міхеєв О.І.
УСТАЛОСТЬ МЕТАЛЛА КАК ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСА
ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДНА
Проведенный анализ действия обрастания, коррозии, химического и структурного
состава, физико-механических свойств, прежде всего, модуля жесткости (Е) и ударной
вязкости (КСU) судостроительных корпусных сталей, а также влияния на них низких
температур, повышающих возможность зарождения субмикроскопических трещин, а в
будущем способствующих возникновению и развитию макро усталостных трещин, позволил
сформулировать гипотетический вывод о природе усталостных разрушений судовых
корпусов.
Ключевые слова: усталость стали, внутренние напряжения, микротрещина, модуль
жесткости, хладноломкость.
Miheev A.
WEAR OF METAL AS A MAIN CHAVACTEVISTIC OF THE VESOUCE OF SHIP’S
OPERATION
The conducted analysis of the action of fouling, corrosion, chemical and structural components,
physic-mechanical properties of ship-buy lading hull steels, and also the influence of low
temperatures have allowed to formulate the hypnotically conclusion about the nature of wear
damages of ship hulls.
Keywords: wear of steel, internal tension, micro-fractures, modulus of rigidity, cold brittleness,
volume-centered and face centered crystal cells.
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ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ,
ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ
УДК 637.05.07
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Адамчук Л. О., Сухенко В. Ю., Генгало Н. О., Акульонок І. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАСТАЗНОГО ЧИСЛА УКРАЇНСЬКИХ МЕДІВ
Діастазним числом меду вважають сумарну активність його ферментів, які
потрапляють у продукт з нектару квітів та із секретами слинних залоз бджіл.
Натуральний мед містить ферменти – альфа і бета-амілазу, глюкозооксидазу, діастазу,
каталазу, ліпазу, інвертазу, кислу фосфатазу, поліфенолоксидазу, пероксидазу, естеразу та
протеолітичні ензими. Кількість та склад ферментів меду залежить від його ботанічного
та регіонального походження, стану погоди у період збору бджолами нектару, способу
одержання, первинної обробки та переробки цього продукту. Зважаючи на це, діастазне
число значно варіює в українських медах, що потребує подальшого дослідження.
Метою дослідження було визначення діастазного числа поширених в Україні ботанічних
сортів меду.
Діастазне число, як і інші показники біологічної активності меду залежить від його
ботанічного походження. Серед поширених українських сортів меду найвище діастазне
число мали гречані (у середньому 48,12 од. Готе) і падеві (33,15), а найнижче – акацієві
(9,82) та соняшникові (16,6 од. Готе). Діастазне число на рівні 19–25 од. Готе мали липовий,
квітковий (травневий) та мед з різнотрав’я.
Діастазне число змінюється в межах одного сорту меду, що ймовірно зумовлено
географічним походженням меду (складом ґрунтів, рівнем опадів, відмінностями клімату).
Так, діастазне число білоакацієвого меду знаходиться у межах від 5,59 до 17,07 од. Готе,
липового – від 19,62 до 30,81, гречаного – від 21,06 до 71, соняшникового – від 13,73 до 18,43,
падевого – від 24,24 до 50,48, квіткового (травневого) – від 15,33 до 26,93, з різнотрав’я –
від 18,95 до 28,92 од. Готе.
Діастазне число поліфлорних медів змінюється в широких межах від 0,47 до 46,41 од.
Готе. Для українських медів характерні зміни діастазного числа по роках. Так, середнє
значення цього показника для поліфлорних медів у 2017 році становило 2,04 ± 0,289 од. Готе,
у 2018 – 20,96 ± 2,629, у 2019 – 25,80 ± 2,807 од. Готе. Низькі значення діастази у 2017 році
(від 0,47 до 4,44 од. Готе), ймовірно були зумовлені підвищеною температурою
навколишнього середовища, що сприяло швидкому переробленню бджолами нектару у мед, і
відповідно, недостатнім його збагаченням ферментами, які зумовлюють діастазне число.
Ключові слова: діастазне число, ферменти меду, якість меду, сорти меду
Постановка проблеми. Діастазним числом меду вважають сумарну активність його
ферментів, які потрапляють у продукт з нектару квітів та із секретами слинних залоз бджіл.
Визначають діастазне число в одиницях (од.) Готе – це кількість см3 1 %-вого розчину
крохмалю, який розщеплюється протягом 1 год діастазою, що міститься в 1 г меду (у
перерахунку на суху речовину) за температури 40° С. Натуральний мед містить ферменти –
альфа і бета-амілазу, глюкозооксидазу, діастазу, каталазу, ліпазу, інвертазу, кислу фосфатазу,
поліфенолоксидазу, пероксидазу, естеразу та протеолітичні ензими [11]. Кількість та склад
ферментів меду залежить від його ботанічного та регіонального походження, стану погоди у
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період збору бджолами нектару, способу одержання, первинної обробки та переробки цього
продукту. Зважаючи на це, діастазне число меду значно варіює в українських медах, що
потребує подальшого дослідження.
Діастазне число є ознакою натуральності меду і згідно державного стандарту, повинне
становити не нижче 5 од. Готе. Поряд з цим, відомо, що цей показник коливається в широких
межах для різних ботанічних сортів меду: гречаний (20–50 од. Готе), білоакацієвий (5–
10 од. Готе), еспарцетний (до 30 од. Готе) [5]. Одним із видів фальсифікації меду, є
змішування сортів що мають високу ферментативну активність (20–50 од. Готе) з цукровими
сиропами, внаслідок чого діастазне число знижується (5–10 од. Готе), але за цього відповідає
вимогам стандарту. Для унеможливлення такої фальсифікації необхідно дослідити діастазне
число поширених в Україні сортів меду.
Аналіз попередніх досліджень. Діастазне число, як один з основних показників якості
меду, вивчали починаючи з 60-х років ХХ ст. А. І. Арінкіна (1971) встановила, що амілазна
активність меду починає знижуватись за умови його нагрівання до температури 90° С,
діастазна – до 60° С, фосфатазна – понад 40° С [3]. Тому, прийнято вважати, що нагрівання
меду вище 40° С спричиняє часткову або повну інактивацію ферментів, а до 60° С – їх
руйнування. Питаннями зберігання ферментативної активності та її природи досить повно
описано Сирохманом І. В. (2009) [11]. Діастазне число медів різних регіонів України
досліджували Лазарєва Л. М., Ковтун В. А., Штангрет Л. І., 2015 [8], Адамчук Л.О.,
Білоцерківець Т. І. (2015) [1]. Відмінності у значеннях діастазного числа залежно від
ботанічного сорту меду вивчали Крайнюк Л. М., Димитриевич Л. Р., БондарчукВ. М. (2009)
[10], Адамчук Л. О. (2014) [2], Дон І., Петруша Ю. (2019). Новий автоматизований метод
визначення діастазного числа меду запропонували Костюк О. М., Дунаєва О. В. (2015) [7].
Зміни діастазного числа після гомогенізації натурального меду досліджували Якубчак О.,
Єрмак А., Галабурда М., Бойко Т. (2018) [6, 12, 10]. Порівнювали вимоги до діастазного
числа у різних нормативних документах Баль-Прилипко Л. В., Васильківська Т.Ю.,
Лесніцька О.А. (2018) [4].
Метою дослідження було визначення діастазного числа поширених в Україні
ботанічних сортів меду. Дослідження проводили стандартизованим методом зазначеним у
ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні вимоги» [9] на спектрофотометрі S13UV в
умовах Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед опрацьованих методик дослідження
діастазного числа, найчастіше використовуються якісна реакція на визначення діастази,
кількісний та експертний методи. Якісна реакція [3] визначення діастазного числа
ґрунтується на реакції крохмалю з йодом. Поява синього кольору вказує на відсутність
ферментів у меді. Експертний метод визначення діастазного числа меду ґрунтується на
визначені ферментної активності через знебарвлення реакційної суміші [5]. Кількісний метод
є стандартизованим [9] та ґрунтується на колориметричному вимірюванні кількості
субстрату, що розкладений в умовах проведення ферментативної реакції, і наступним
розрахунком діастазного числа. Останній був обраний нами для подальших досліджень.
Для оцінки придатності методу використовували контроль збіжності (табл. 1).
Для визначення ферментної активності поширених в Україні медів на 1-му етапі
дослідили 35-ть зразків різного ботанічного походження. Відібрали по п’ять монофлорних
зразків білоакацієвого, липового, гречаного та соняшникового меду; та поліфлорних медах –
падевого (із хвойно-листяних лісів), квіткового (зібраний під час квітування садів) та з
різнотрав’я (одержаного в умовах Лісостепу).
З’ясовано, що серед досліджених зразків, діастазне число у меді одного ботанічного
сорту знаходиться у широких межах. Так, для білоакацієвого – від 5,59 до 17,07 од. Готе,
липового – від 19,62 до 30,81, гречаного – від 21,06 до 71, соняшникового – від 13,73 до
18,43, падевого – від 24,24 до 50,48, квіткового – від 15,33 до 26,93, з різнотрав’я – від 18,95
до 28,92 од. Готе (табл. 2).
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Таблиця 1
Оцінка придатності кількісного методу вимірювання діастазного числа меду на
спектрофотометрі Unico 1201
Д, од. СД, oд.
r,
rД,
№
КЗ
МВ,% СВ,%
Dк
Dд
δ
Готе
Готе
од. Готе од. Готе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Пробопідготовка та проведення аналізу першим виконавцем
1
1,4988
15,4
0,635
0,503
19,66
2
1,4984
15,4
0,636
0,504
19,63
3
1,4988
15,4
0,635
0,503
19,66
4
1,4984
15,4
0,636
0,504
19,63
15,4
19,65
0,02
0,5
0,20
5
1,4983
15,4
0,635
0,503
19,66
6
1,4982
15,4
0,637
0,504
19,74
7
1,4983
15,4
0,637
0,504
19,74
8
1,4982
15,4
0,635
0,503
19,66
Продовження таблиці 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
1,4982
15,4
0,634
0,503
19,54
10 1,4982
15,4
0,632
0,501
19,60
Пробопідготовка та проведення аналізу другим виконавцем
1
1,4988
15,3
0,635
0,503
19,63
2
1,4984
15,4
0,635
0,503
19,66
3
1,4988
15,3
0,635
0,503
19,63
4
1,4984
15,4
0,636
0,504
19,63
5
1,4983
15,3
0,635
0,503
19,63
15,4
19,58
0,03
0,5
0,21
6
1,4982
15,4
0,637
0,506
19,45
7
1,4983
15,4
0,637
0,505
19,60
8
1,4982
15,4
0,635
0,503
19,66
9
1,4982
15,3
0,635
0,504
19,49
10 1,4982
15,4
0,632
0,502
19,45
Примітка. № – номер паралелі; КЗ – коефіцієнт заломлення; МВ, % - масова частка
води у %; СВ, % – середнє значення масової частки води у %; Dк – оптична густина зразка з
дистильованою водою; Dд – оптична густина зразка з розчином меду; Д, од. Готе – діастазне
число меду у од. Готе; СД, од. Готе – середнє значення діастазного числа меду у од. Готе; δ –
відносна похибка між результатами паралельних випробувань; r, од. Готе – допустиме
розходження між результатами паралельних випробувань у од. Готе; rД, од. Готе – фактичне
розходження між результатами і паралельних випробувань у од. Готе.
Таблиця 2
Діастазне число поширених сортів меду України
Сорт меду (за ботанічним
Номер у
Відповідність
Номер
Діастазне число,
походженням і
середині
вимогам
зразка
од. Готе
поліфлорністю)
сорту
стандарту
1
2
3
4
5
Монофлорні меди
1
1
12,57±0,08
2
Білоакацієвий
2
5,97±0,04
Вищий ґатунок
3
3
17,07±0,05
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1
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

2
Липовий

Гречаний

Соняшниковий

Падевий

Квітковий (травневий)

З різнотрав’я

3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Поліфлорні меди
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

4
5,59±0,06
7,90±0,11
30,81±0,15
20,06±0,11
19,62±0,01
22, 68±0,04
24,09±0,10
37,56±0,14
71,54±0,15
62,88±0,14
21,06±0,05
47,56±0,16
18,43±0,29
17,67±0,07
13,73±0,14
16,15±0,04
17,01±0,05
24,24±0,29
29,80±0,08
27,87±0,14
33,36±0,09
50,48±0,06
26,93±0,06
23,54±0,03
16,66±0,12
15,33±0,14
16,37±0,10
21,06±0,05
18,95±0,06
28,92±0,09
28,51±0,06
23,54±0,03

Продовження табл. 2
5
Вищий ґатунок

Вищий ґатунок

Вищий ґатунок
Перший ґатунок
Вищий ґатунок
Вищий ґатунок

Вищий ґатунок

Вищий ґатунок

Результатами досліджень підтверджено, що мед має не однакову ферментну активність.
Цю особливість спостерігали навіть у межах одного ботанічного сорту. Ймовірно, у зразках
монофлорних медів на значення діастазного числа впливала зрілість меду, тобто масова
частка води і кількість інвертованих цукрів. Окрім того, різна ферментативна активність
меду могла бути зумовлена різною кількістю ензимів у нектарі рослин, яка в свою чергу
залежить від природо-кліматичних умов їх зростання.
Різна кількість діастази у поліфлорних медах може бути зумовлена різною часткою у
загальному зборі нектару (чи паді) окремих рослин, які входять до їх складу. У падевих
медах діастазне число, було помітно більшим у порівнянні з квітковим та з різнотрав’я. Не
зважаючи на це, між ботанічними сортами меду прослідковували чітку відмінність
середнього значення діастазного числа (рис. 1).
Як видно з рисунка, найвище діастазне число мали гречані (48,12) і падеві (33,15) меди,
а найнижче – акацієві (9,82) та соняшникові (16,6). Діастазне число на рівні 19–25 од. Готе
мали липовий, квітковий та мед з різнотрав’я.
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Діастазне число

За результатами фізико-хімічного аналізу, ферментна активність між поліфлорними
медами різнилась. Показник діастази квіткового (з весняних медоносів) була на 18 %
нижчою ніж у меді з різнотрав’я. Ймовірно, це зумовлено більш різноманітним ботанічним
складом продукту. Падевий мед мав на 40 % вище діастазне число, ніж квітковий, що як
правило, спричиняється потраплянням у продукт ферментів комах, які виділяють падь.
48,12
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

33,15
24,2

23,65
16,6

19,77

9,82

Рис 1. Діастазне число різних ботанічних сортів меду
Відомо, що ферментативні активність залежить від природокліматичних факторів.
Тому, на 2-му етапі досліджень визначали діастазне число українських поліфлорних медів
вироблених у різні роки (рис. 2).
З графіків видно, що для поліфлорних медів не характерна стабільність діастазного
числа, що ймовірно зумовлено різним ботанічним складом меду. Поліфлорний мед бджоли
переробляють з нектару різних квітів, що має свої особливості та біохімічний склад.
Ботанічне різноманіття поліфлорного меду може сягати біля ста видів. Саме
співвідношенням нектару різних виді рослин зумовлює варіативність діастазного числа
відображену на рисунку 2.
Окрім того, бачимо значну різницю цього показника у медах отриманих у 2017 році та
2018 і 2019 рр. (табл. 3).
Таблиця 3
Середні значення та варіативність діастазного числа українських поліфлорних медів
у 2017-2019 рр. (n=20)
Рік виробництва
Х±s
Cv, %
Lim
і дослідження меду
2019
25,80 ± 2,807
48,65
0,68 → 44,86
2018
20,96 ± 2,629
56,10
1,26 → 46,41
2017
2,04 ± 0,289
63,38
0,47 → 4,44
Таким чином, для діастазного числа поліфлорних медів характерний значний ступінь
варіації у продукті зібраному впродовж одного року. У 2017 році коефіцієнт варіації
становив 63,38 %, у 2018 – 56,10 і у 2019 році – 48,65 %.
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Діастазне число, од. Готе
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Рис. 2. Діастазне число українських поліфлорних медів у 2017-2019 рр.
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Варто відмітити, що ступінь варіації незначно зменшувався із збільшенням значення
діастазного числа. Загалом, досліджувані меди у 2017 році мали низьке діастазне число, що
ймовірно було зумовлене засухами, підвищеною температурою навколишнього середовища,
що сприяло швидкому переробленню бджолами нектару у мед, і відповідно, недостатнім
його збагаченням ферментами.
Високе діастазне число у 2019 році може бути зумовлене підвищеною вологістю влітку,
що також спричинило наявність темного забарвлення та домішок паді у більшості
поліфлорних медів України.
Висновки. Діастазне число меду, як і інші показники біологічної активності меду
залежить від його ботанічного походження меду. Серед поширених українських сортів меду
найвище діастазне число мали гречані (у середньому 48,12 од. Готе) і падеві (33,15), а
найнижче – акацієві (9,82) та соняшникові (16,6 од. Готе). Діастазне число на рівні 19–25 од.
Готе мали липовий, квітковий (травневий) та мед з різнотрав’я.
Діастазне число змінюється в межах одного сорту меду, що ймовірно зумовлено
географічним походженням меду (складом ґрунтів, рівнем опадів, відмінностями клімату).
Так, діастазне число білоакацієвого меду знаходиться у межах від 5,59 до 17,07 од. Готе,
липового – від 19,62 до 30,81, гречаного – від 21,06 до 71, соняшникового – від 13,73 до
18,43, падевого – від 24,24 до 50,48, квіткового (травневого) – від 15,33 до 26,93, з
різнотрав’я – від 18,95 до 28,92 од. Готе.
Діастазне число поліфлорних медів змінюється в широких межах від 0,47 до
46,41 од. Готе. Для українських медів характерні зміни діастазного числа медів по роках.
Так, середнє значення цього показника для поліфлорних медів у 2017 році становило 2,04 ±
0,289 од. Готе, у 2018 – 20,96 ± 2,629, у 2019 – 25,80 ± 2,807 од. Готе. Низькі значення
діастази у 2017 році (від 0,47 до 4,44 од. Готе), ймовірно були зумовлені підвищеною
температурою навколишнього середовища, що сприяло швидкому переробленню бджолами
нектару у мед, і відповідно, недостатнім його збагаченням ферментами, які зумовлюють
діастазне число.
Перспективами подальших досліджень може стати подальше вивчення діастазного
числа окремих ботанічних сортів меду – буркунового, коріандрового, фацелієвого,
золотарникового та інших; а також зміна цього показника в окремих сортах меду під час
тривалого зберігання чи переробки меду у порошкоподібний стан.
Acknowledgments. Author Leonora Adamchuk thanks the International Visegrad Fund
ID #51910842 for the scholarship and research internships, during which the results and knowledge
presented in this paper were obtained. The publication was prepared with the active participation of
researchers involved in the International network AgroBioNet of the Institutions and researchers for
realization of research, education and development program «Agrobiodiversity for improving
nutrition, health and life quality» TRIVE (ITMS 26110230085).
ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.

Адамчук Л. О. Білоцерківець Т. І. Ферментативна активність меду – ознака якості та
натуральності. Біоресурси і природокористування, 2015. №7. С. 1–2.
Адамчук Л. О. Характеристика соняшникового меду різних регіонів України.
Продовольча індустрія АПК, 2014. №6. С. 34–39.
Аринкина А. И. Химический состав и свойства пчелиного меда и их изменение после
нагревания М.: ЦИНТИ Пищепром,1971. 178 с.
Баль-Прилипко Л. В. Васильківська Т. Ю. Лесніцька О. А. Гармонізація фізикохімічних показників якості меду натурального нормованих в Україні і за кордоном.
Новітні технології, 2018. С. 109.
Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів
тваринництва. В. І. Хоменко та ін. К.: Сільгоспосвіта,1995. 408 с.
83

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

6.

Дон І. Петруша Ю. Фізико-хімічні показники якості різних сортів меду. ΛΌГOΣ.
Мистецтво наукової думки, 2019. Вип.7. С. 46–49.
7. Костюк О. М., Дунаєва О. В. Автоматизований метод визначення діастазного числа
меду. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ХХІІ Каришинські
Читання). Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі, 2015.
С. 108–110.
8. Лазарєва Л. М., Ковтун В. А., Штангрет Л. І. Аналіз показників якості меду західного
регіону України. Ветеринарна медицина, 2015. Вип, 101. С. 57–59.
9. Мед натуральний. Технічні вимоги: ДСТУ 4497:2005. [Чинний від 28-01-2005]. Київ :
Держспоживстандарт України. Національні стандарти України, 2007. 21 с.
10. Методы контроля продукции животноводства и растительных жиров. Л. М. Крайнюк
и др. Харьков: ХГУПТ, 2009. 237 с.
11. Сирохман І. В. Завгородня В. М. Товарознавство харчових продуктів функціонального
призначення: навчальний поібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 544 с.
12. Якубчак О. Єрмак А. Галабурда, М. Бойко Т. Якість меду гомогенізованого за різних
термінів зберігання. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина,
якість і безпека продукції тваринництва, 2018. № 293. С. 128–136.
REFERENCES
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Adamchuk L.O. Bilotserkivets T. I. Fermentatyvna aktyvnist medu – oznaka yakosti ta
naturalnosti [Enzymatic activity of honey is a sign of quality and naturalness]. Bioresursy i
pryrodokorystuvannia [Bioresources and environmental management], 2015. №7. S. 1–2.
Adamchuk L.O. Kharakterystyka soniashnykovoho medu riznykh rehioniv Ukrainy
[Characteristics of sunflower honey from different regions of Ukraine]. Prodovolcha
industriia APK [The agro-food industry], 2014. №6. S. 34–39.
Arynkyna A. Y. Khymycheskyi sostav y svoistva pchelynoho meda y ykh yzmenenye posle
nahrevanyia [The chemical composition and properties of bee honey and their change after
heating] M.: TsYNTY Pyshcheprom [CINTI Food processing industry], 1971. 178 s.
Bal-Prylypko L.V. Vasylkivska T.Yu. Lesnitska O.A. Harmonizatsiia fizyko-khimichnykh
pokaznykiv yakosti medu naturalnoho normovanykh v ukraini i za kordonom [Harmonization
of physicochemical indicators of quality of natural honey normalized in Ukraine and abroad].
Novitni tekhnolohii [New technologies], 2018. S. 109.
Veterynarno-sanitarna ekspertyza z osnovamy tekhnolohii i standartyzatsii produktiv
tvarynnytstva [Veterinary and sanitary examination with the basics of technology and
standardization of livestock products]. V. I. Khomenko et al. K.: Silhosposvita, 1995. 408 s.
Don I. Petrusha Yu. Fizyko-khimichni pokaznyky yakosti riznykh sortiv medu [Physicochemical quality indices of different honey varieties]. Λόhoσ. Mystetstvo naukovoi dumky
[Λόгoσ. The art of scientific thought], 2019. Vyp.7. S. 46–49.
Kostiuk O. M., Dunaieva O. V. Avtomatyzovanyi metod vyznachennia diastaznoho chysla
medu [Automated method for determining the diastase number of honey]. Materialy
Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (KhKhII Karyshynski Chytannia). Metodyka
navchannia pryrodnychykh dystsyplin u serednii ta vyshchii shkoli [Methods of teaching
natural sciences in secondary and high school], 2015. S. 108–110.
Lazarieva L. M., Kovtun V. A., Shtanhret L. I. Analiz pokaznykiv yakosti medu zakhidnoho
rehionu Ukrainy [Analysis of honey quality indicators of the western region of Ukraine].
Veterynarna medytsyna [Veterinary medicine], 2015. Vyp, 101. S. 57–59.
Med naturalnyi. Tekhnichni vymohy: DSTU 4497:2005 [Natural honey. Technical
requirements: DSTU 4497: 2005]. [Chynnyi vid 28-01-2005]. K.: Derzhspozhyvstandart
Ukrainy. Natsionalni standarty Ukrainy [State Consumer Standard of Ukraine. National
standards of Ukraine], 2007. 21 s.
84

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

10. Metody kontrolia produktsyy zhyvotnovodstva y rastytelnыkh zhyrov [Methods of controlling
livestock products and vegetable fats]. L. M. Krainiuk et al. Kharkov: KhHUPT, 2009. 237 s.
11. Syrokhman I. V. Zavhorodnia V. M. Tovaroznavstvo kharchovykh produktiv funktsionalnoho
pryznachennia [Functional food science]: text book. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2009.
544 s.
12. Yakubchak O. Yermak A. Halaburda M. Boiko T. Yakist medu homohenizovanoho za
riznykh terminiv zberihannia [The quality of honey homogenized depending on the shelf life].
Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia: Veterynarna medytsyna, yakist i bezpeka produktsii
tvarynnytstva [Veterinary medicine, quality and safety of livestock products], 2018. №293. S.
128–136.
Адамчук Л.А., Сухенко В.Ю., Генгало Н.А., Акульонок И.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАСТАЗНОГО ЧИСЛА УКРАИНСКИХ МЕДОВ
Диастазным числом меда считают суммарную активность его ферментов, которые
попадают в продукт из нектара цветов и с секретами слюнных желез пчел. Натуральный
мед содержит ферменты – альфа и бета-амилазы, глюкозооксидазу, диастазу, каталазу,
липазу, инвертазу, кислую фосфатазу, полифенолоксидаза, пероксидазу, эстеразу и
протеолитические энзимы. Количество и состав ферментов меда зависит от его
ботанического и регионального происхождения, состояния погоды в период сбора пчелами
нектара, способа получения, первичной обработки и переработки этого продукта. Ввиду
этого, диастазное число меда значительно варьирует в украинском меде, что требует
дальнейшего исследования.
Целью исследования было определение диастазного числа распространенных в Украине
ботанических сортов меда.
Диастазное число, как и другие показатели биологической активности меда зависит от
его ботанического происхождения. Среди распространенных украинских сортов меда
высокое диастазное число имели гречневые (в среднем 48,12 ед. Готе) и падевые (33,15), а
самое низкое – акациевые (9,82) и подсолнечные (16,6 ед. Готе). Диастазное число на уровне
19–25 ед. Гос имели липовый, цветочный (майский) и мед из разнотравья.
Диастазное число меняется в пределах одного сорта меда, что вероятно обусловлено
географическим происхождением меда (составом почв, уровнем осадков, различиями
климата). Так, диастазное число акациевого меда находится в пределах от 5,59 до
17,07 ед. Готе, липового – от 19,62 до 30,81, гречневого – от 21,06 до 71, подсолнечного – от
13,73 до 18,43, падевого – от 24,24 до 50,48, цветочного (майского) – от 15,33 до 26,93, из
разнотравья – от 18,95 до 28,92 ед. Готе.
Диастазное число полифлорного меда изменяется в широких пределах от 0,47 до
46,41 ед. Готе. Для украинских медов характерные изменения диастазного число по годам.
Так, среднее значение этого показателя для полифлорного меда в 2017 году составил 2,04 ±
0,289 ед. Готе, в 2018 – 20,96 ± 2,629, в 2019 – 25,80 ± 2,807 ед. Готе. Низкие значения
диастазы в 2017 году (от 0,47 до 4,44 ед. Готе), вероятно были обусловлены повышенной
температурой окружающей среды, что способствовало быстрой переработке пчелами
нектара в мед, и соответственно, недостаточным его обогащением ферментами, которые
обусловливают диастазное число.
Ключевые слова: диастазное число, ферменты меда, качество меда, сорта меда
Adamchuk L.O., Sukhenko V.Yu., Henhalo N.O., Akulonok I.I.
THE RESEARCH OF DIASTASE NUMBER OF UKRAINIAN HONEY
The honey diastase number is the total activity of its enzymes that reach the final product from
the flower nectar and with the secretion of the salivary glands of bees. Natural honey contains
enzymes – alpha and beta-amylase, glucose oxidase, diastasis, catalase, lipase, invertase, acid
phosphatase, polyphenol oxidase, peroxidase, esterase and proteolytic enzymes. The quantity and
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composition of honey enzymes depends on its botanical and regional origin, the state of the weather
during the collection of nectar by bees, the method of production, preprocessing and processing of
this product. Due to this, the honey diastase number varies widely in Ukrainian honey, which needs
further research.
The purpose of the study was to determine the honey diastase number of widespread botanical
honey varieties in Ukraine.
The diastase number, like other indicators of the biological activity of honey, depends on its
botanical origin. Among widespread Ukrainian varieties of honey, the highest diastase number was
found in buckwheat (on average 48.12 Gothe units) and honey dew (33.15), and the lowest in black
locust (9.82) and sunflower (16.6 Gothe units). Diastase number at 19–25 Gothe units had lime,
flower (May) and herb honey.
The diastasis number varies within one varieties of honey, probably due to the geographical
origin of the honey (soil composition, rainfall, climate differences). Thus, the diastase number of
black locust honey is in the range from 5.59 to 17.07 Gothe units, linden – 19.62 to 30.81,
buckwheat – 21.06 to 71, sunflower – 13.73 to 18.43, honey dew –24.24 to 50.48, flower (May) –
15,33 to 26,93, herb – from 18,95 to 28,92 Gothe units.
The diastase number of polyfloral honey varies in the range from 0.47 to 46.41 Gothe units. The
diastase number of ukrainian honey varieties has a tendency to change by years. Thus, the average
value of this indicator for polyfloral honey in 2017 was 2.04 ± 0.289 Gothe units, in 2018 – 20,96 ±
2,629, in 2019 – 25,80 ± 2,807 Gothe units. The low values of diastase number in 2017 (from 0.47
to 4.44 Gothe units) may have been due to the elevated ambient temperature, which facilitated the
rapid bees processing of nectar by honey and, consequently, insufficient enrichment by the enzymes
causing the diastase number.
Key words: diastase number, honey enzymes, honey quality, honey varieties
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОРГАНІЧНИХ ТОМАТІВ
У статті наведено аналіз показників якості томатів, вирощених за органічною
технологією, а саме таких показників як розмір, форма, забарвлення, зрілість, щільність,
внутрішня структура, свіжість, чистота, смакові якості, харчова та енергетична
цінність.
У роботі досліджено зв’язок між даними показниками, їх нормативне регулювання, а
також вплив показників якості органічних томатів на конкурентоспроможність даної
продукції.
Ключові слова: овочівництво, огляд, органічне сільське господарство, показники якості,
томати, якість.
Актуальність. На сьогодні в Україні відсутні прийняті нормативні документи на
технологію вирощування органічних томатів, а також щодо вимог до якості даної продукції.
Встановлення та характеристика показників якості органічних томатів є важливим етапом
для подальшого розвитку нормативної бази.
Томати вважаються одним з основних видів овочів, що є необхідним для здорового
харчування людини. Помідор займає перше місце серед овочевих культур в структурі
посівних площ України [6]. При цьому у випадку закритого ґрунту роль томатів ще більш
помітна, їх частка становить близько 44% від усіх тепличних культур в Україні і фактично
помідор є найвигіднішою культурою для вирощування у тепличних комплексах [5].
Сьогодні на ринку овочевої продукції існує тенденція до диверсифікації виробництва.
Серед найбільш перспективних напрямків – виробництво органічної овочевої продукції, що є
актуальним з огляду на зростаючі суспільні потреби населення в екологічно безпечній і
чистій від домішок продукції. Впровадження органічного вирощування томатів є доцільним
завдяки рентабельності даної культури, особливо у випадку вирощування в умовах закритого
ґрунту [4].
Томати органічні є продуктом органічного виробництва, і мають бути вирощені із
дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва. Варто виділити такі
міжурядові рамочні стандарти як «Кодекс Аліментаріус. Органічні харчові продукти» та
«Норми IFOAM для органічного виробництва та переробки», а також ряд основоположних
стандартів, Постанов і Регламентів Європейського Союзу, зокрема Постанову Ради (ЄС)
№834/2007. На рівні Україні керівними в дані сфері сільського господарства є вимоги Закону
України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції».
Вимоги міжнародних та національних нормативних документів щодо органічного
виробництва, в тому числі вирощування органічних томатів, включають жорсткі обмеження
до технології вирощування. Так згідно з вищезгаданим Законом України «Про основні
принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»,
томати, вирощені та марковані як органічні повинні відповідати певним вимогам.
Серед загальних вимог до органічного виробництва – відокремлення органічної
продукції від неорганічної під час її виробництва та зберігання, використання технологій, що
не шкодять здоров’ю людей і навколишньому природному середовищу, використання лише
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дозволених речовин для догляду за рослинами, обробки приміщень тощо. Загалом перевагає
має надаватися відновлюваним природним ресурсам, а також ресурсам вторинного
використання, зокрема побічним продуктам виробництва рослинного та тваринного
походження, продуктам переробки відходів, що також мають відповідати вимогам
органічного виробництва.
Українське законодавство в сфері органічного виробництва встановлює також особливі
вимоги до органічного рослинництва. Так при веденні сільського господарства перевагу
варто віддавати агротехнічним, біологічним, механічним і фізичним методам захисту рослин,
необхідним є урахування правил сівозміни, а також підбір сортів та гібридів, стійких до
шкідників та патогенів. Важливою вимогою є використання насіння та посадкового
матеріалу органічного походження, застосування методів, що оптимізують біологічну
активність ґрунту та забезпечують збалансоване надходження поживних речовин до
вирощуваних культур тощо [2].
Існує ряд заборон, встановлених у розглянутому нами Законі. Так під заборону
підпадає використання методів неприродного впливу на геном сільськогосподарської
культури, а також продуктів, що мають таке походження. Забороненим є використання
синтетичних речовин (пестицидів, стимуляторів росту, добрив тощо). Також не допускається
використання гідропонних методів вирощування рослин, іонізуючого випромінювання,
мінеральних азотних добрив, штучно створених поліплоїдних культур [2].
Тільки за умови дотримання вищезазначених вимог можна отримати овочеву
продукцію, показники якості якої відповідатимуть вимогам стандартів на органічне
вирощування, що дозволить маркувати таку продукцію як органічну та реалізувати на ринку.
Для забезпечення споживача безпечною та корисною овочевою продукцією контроль
показників якості томатів, вирощених за органічною технологією, є необхідним. З огляду на
це метою даної роботи є дослідження показників якості органічних томатів та їх
обґрунтування.
Показники якості являють собою комплекс ознак, а також властивостей, що є
притаманними певному виду продукту, що визначають його харчову цінність та споживчі
властивості та дають можливість ідентифікувати конкретний харчовий продукт чи
продовольчу сировину.
До показників якості органічних томатів варто віднести наступні: розмір, форма,
забарвлення, зрілість, щільність, внутрішня структура, свіжість, чистота, смакові якості,
харчова та енергетична цінність.
Загальні показники якості томатів встановлені в ДСТУ 3246-95 Томати свіжі. Технічні
умови. В даному нормативному документі значну увагу приділено зовнішнім показникам
томатів. Зокрема встановлюються вимоги до розміру плодів за показником найбільшого
поперечного діаметру. Зазначається, що для томатів відкритого і закритого ґрунту, що
реалізовуються в свіжому вигляді, він має становити не менше ніж 4,0 см, а для сортів і
гібридів з видовженою формою плодів або дрібноплідних – не менше ніж 3,0 см. Окремо
даний показник зазначається для плодів молочної стиглості, вирощених у відкритому ґрунті
– не менше ніж 5,0 см [1]. Однак варто зазначити, що на сьогодні на ринку представлені
гібриди томатів різновидів чері та смородинові, діаметр яких менший за вимоги стандарту,
однак вони також є затребуваними серед споживачів.
Основною загальною вимогою до форми та забарвлення томатів органічних можна
назвати те, що плоди повинні бути достатньо однаковими за формою та розміром, бути
симетричними та не викривленими. Колір плодів має бути однорідним і яскравим, мають
бути відсутні плями, що свідчили б про незрілість плодів або порушення технології
вирощування. Зазначимо, що колір плодам томатів надають специфічні каротиноїди, зокрема
лікопін надає червоного забарвлення, а бета-каротин зумовлює помаранчевий колір [8].
Вміст даних речовин визначається генетично. На сьогодні існують сорти та гібриди
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органічних томатів нетипових кольорів (білі, чорні, фіолетові), двоколірних і триколірних
томатів, смугастих томатів та багатьох інших [3].
Можна стверджувати, що основною вимогою є відповідність розміру, форми і кольору
плодів томатів органічних властивостям відповідного ботанічному сорту або гібриду.
Вищезгадані показники нерозривно зв’язані з таким ключовим показником як зрілість
плодів. Зрілість томатів являє собою стан дозрівання плодів, за якого їх можна вважати
повністю сформованими з огляду на характерні для ботанічного сорту параметри і за якого
томати відповідають вимогам споживача. Вимоги до ступеню зрілості зазначаються у ДСТУ
3246-95, де встановлено наступні ступені зрілості помідорів: зелена, молочна, бура, рожева і
червона. У стандарті зазначається, що для реалізації підходить червона, жовта, помаранчева і
також рожева ступені зрілості. Допускається також реалізація плодів бурого ступеню, одна
лише у встановлений період – з 1 липня по 1 жовтня [1]. Зазначимо, що градація за даною
класифікацією не є універсальною, а залежить від сорту та гібриду томатів.
Щільність або твердість плодів помідорів та їх внутрішня структура також є похідними
від ступеню зрілості плодів. Дані показники залежать від міцності шкірки та м’якоті плодів,
що зумовлюється структурою тканин рослини. Твердість клітинній стінці томатів
забезпечують мікро- та макроелементи, необхідні для живлення рослин. Зокрема високий
рівень кальцію сприяє підвищенню міцності плодів, що в свою чергу підвищує лежкість,
транспортабельність і товарний вигляд плодів. Поверхня зрілого помідора, що підходить для
реалізації, повинна бути пружною і щільною, що має дати споживачу інформацію про
зрілість і свіжість такого овочу.
Свіжість та чистота плодів томатів має першочергове значення для безпечності даної
продукції. Так у вищезгаданому ДСТУ 3246-95 не допускаються до реалізації плоди незрілих
або перезрілих томатів, в’ялих, гнилих, підморожених або м’ятих. Не допускається також
наявність плодів з незагоєними тріщинами, ознаками пошкодження шкідниками і ураження
хворобами. Недопустимою є наявність землі на плодах. Загалом дані показники регулюються
законодавством України про безпеку харчових продуктів, зокрема Законом України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Для задоволення потреб споживача та забезпечення попиту на відповідну продукцію
важливою характеристикою виступають смакові якості. За даними дослідження науковців з
Вагенінгенського університету (Нідерланди), що було проведене на замовлення німецького
виробника насіння у Німеччині, споживачам подобаються червоні та солодкі, соковиті
томати, що є зручними для споживання, тобто достатньо щільними [10]. Хоча вподобання
можуть сильно варіюватися, смак томатів зазвичай оцінюють за такими характеристиками як
запах, соковитість, твердість, співвідношення кислого та солодкого смаків, текстура шкірки
плодів. На смак помідорів впливають їх складові речовини – цукри, жирні кислоти,
поліфеноли, каротиноїди, органічні кислоти, а також амінокислоти. Найбільший вплив має
співвідношення у них концентрацій цукрів (головним чином глюкози і фруктози) та кислот
(насамперед лимонної, яблучної та загальної кислотності). Найбільш приємним вважається
високий вміст як цукрів, так і кислот у томатах [8]. Зауважимо, що нормальним рівнем
кислотності для плодів томатів вважається показник pH в межах 4,0-4,5. Плоди стають
кислими або жорсткими по мірі зниження цього рівня. Вміст цукрів у томатах також
піддається вимірюванню – за шкалою Брикса, що враховує вміст сахарози. Даний показник
варіює в залежності від сорту чи гібриду, умов вирощування. Таким чином смакові якості
нерозривно зв’язані з хімічним складом томатів.
Важливим показником для забезпечення здорового харчування споживачів є харчова та
енергетична цінність помідорів. Даний овоч має низьку енергетичну цінність, що обумовлене
невисоким вмістом вуглеводів, жирів, білків. Невисока калорійність натомість
компенсується значним вмістом вітамінів та мінеральних речовин, серед яких вітаміни С, Е,
К, вітаміни групи В, бета-каротин, солі калію, натрію, магнію, фосфору та заліза. Саме
завдяки цим речовинам даний овоч вважається надзвичайно корисним для споживання.
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Існують дослідження, що вказують на більш високий вміст вітаміну С і меншу кількість
нітратів в органічно вирощених томатах [9]. Інші дослідження вказують на те, що органічно
вирощені культури містять більше антиоксидантів, що є корисними для захисту і
відновлення клітин в організмі людини. Дані також свідчать про менший рівень вмісту в
органічних продуктах токсичного важкого металу кадмію [7]. Зазначимо, що такі показники
можуть бути суперечливими з огляду на різні умови вирощування. Детальний вміст речовин
у плодах томатів сильно коливається, відтак важливим є зазначення виробниками
достовірної інформації про харчову цінність при маркуванні продукції.
Висновки. В ході дослідження встановлено ключові показники якості томатів,
вирощених за органічною технологією: розмір, форма, забарвлення, зрілість, щільність,
внутрішня структура, свіжість, чистота, смакові якості, харчова та енергетична цінність.
Встановлено, що основною вимогою до розміру, форми і кольору плодів томатів органічних
є їх відповідність властивостям відповідного ботанічному сорту або гібриду.
Визначено, що для реалізації підходять зрілі томати, що досягли повністю
сформованого стану, вони мають мати пружну і щільну поверхню. До реалізації не
допускаються плоди незрілих або перезрілих, в’ялих, гнилих, підморожених або м’ятих
томатів. Смакові вподобання можуть сильно варіюватися, однак показник смаку органічних
помідорів зазвичай оцінюють за такими характеристиками як запах, соковитість, твердість,
співвідношення кислого та солодкого смаків, текстура шкірки плодів.
Смакові якості нерозривно зв’язані з хімічним складом томатів. Детальний вміст
поживних та мінеральних речовин у плодах томатів сильно коливається, відтак важливим є
зазначення виробниками достовірної інформації про харчову цінність при маркуванні
продукції. Можна зробити загальний висновок, що томати органічні за своїми показниками
якості мають відповідати як вимогам чинного законодавства, так і вимогам споживача.
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Силонова Н.Б., Лукащук Я.Ю.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ТОМАТОВ
В статье приведен анализ показателей качества томатов, выращенных по органической
технологии, а именно таких показателей как размер, форма, окраска, зрелость, плотность,
внутренняя структура, свежесть, чистота, вкусовые качества, пищевая и энергетическая
ценность. В работе исследована связь между данными показателями, их нормативное
регулирование, а также влияние показателей качества органических томатов на
конкурентоспособность данной продукции.
Ключевые слова: качество, обзор, овощеводство, органическое сельское хозяйство,
показатели качества, томаты.
N. Silonova, Y. Lukashchuk
QUALITY INDICATORS OF ORGANIC TOMATOES
The article provides an analysis of the quality indicators of organic-grown tomatoes, namely
such indicators as size, shape, color, maturity, density, internal structure, freshness, purity, taste,
nutritional and energy value. The paper explores the relationship between these indicators, their
regulatory control, as well as the influence of quality indicators of organic tomatoes on the
competitiveness of this product.
Key words: organic agriculture, quality indicators, quality, review, tomatoes, vegetable
growing.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ВИРОБНИЦТВА СОКІВ
У статті досліджено систему управління якістю та безпечністю продукції на прикладі
виробництва яблучного соку прямого віджиму. Враховуючи тенденцію до змін ринку
харчових продуктів, що спрямована не лише на задоволення естетичних потреб (зовнішній
вигляд продукту), а й на забезпечення якісними та безпечними продуктами харчування,
впровадження системи НАССР – це чудовий спосіб домогтись виготовлення безпечної
продукції для споживачів та покращення конкурентоспроможності підприємств, що
відкриє нові можливості перед операторами ринку.
Ключові слова:система НАССР, якість та безпечність, критичні точки контролю,
яблучний сік прямого віджиму.
Постановка проблеми в загальному вигляді. 20 вересня 2015 року набув чинності
Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів”, VII розділ якого (чинний з 20 вересня 2016 року) зазначає, що розроблення та
застосування процедур на основі семи принципів системи НАССР (основа яких аналіз
небезпечних чинників, встановлення критичних точок та коригувальних дій) є обов’язковим
та встановлені дати для виробників різних потужностей. Законодавство України все більше
покладає відповідальність за безпечність харчових продуктів на виробників. Для виробників
система НАССР є чудовим рішенням, що дозволить контролювати показники безпечності
своєї продукції на кожному з етапів виробництва, а отже це шанс покращити робочий
процес, підвищити відповідальність серед персоналу, стати конкурентоспроможним не лише
на ринку України, а й вийти на міжнародний рівень торгівлі. Процес є досить складним,
проте єдиним можливим, що забезпечить розвиток галузі харчової промисловості та
допоможе в умовах євроінтеграції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми впровадження системи НАССР в
Україні та шляхи їх вирішення розглядали М. Гавриляк та М. Петелицька [2]. Д. С. Любишко
вивчив вплив на конкурентоспроможність підприємств механізмом управлінням якістю [3], а
Н. А. Власенко провів порівняльну характеристику ринку соків України та шляхи
підвищення конкурентоспроможності продукції [1]. Шляхи впровадження системи НАССР в
умовах українського законодавства проаналізував Г. Толок [4]. Зокрема, в ході опрацювання
поставленого завдання, розглянуті статті Е. В. Суденхам, Х. Ф. Вісмер та ін. [5] та Дж. Акар,
В. Гокмен, Е. Е. Тайдас [6] в яких описані технології виробництва яблучного соку, можливі
небезпечні чинники та методи зменшення вмісту мікотоксину патуліну в кінцевому продукті
та на етапах виробництва.
Мета статті. Метою роботи є оцінка ризиків в умовах виробництва яблучного соку
прямого віджиму за використання методу НАССР. Аналізуючи технологію виробництва, та
ризики, що впливають або можуть впливати на безпечність харчового продукту поставлене
завдання розробити план НАССР з врахуванням потужностей та умов виробництва.
Виклад основного матеріалу. Підприємство по виробництву 100% яблучного соку
прямого віджиму без додавання цукру, барвників, ароматизаторів та консервантів виготовляє
яблучний сік прямого віджиму згідно діючих стандартів України ДСТУ 4283.1:2007
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«Консерви. Соки та сокові продукти. Частина 1» та ГОСТ 656-79 «Соки плодовые и ягодные
натуральные».
Перед початком впровадження системи НАССР, розробляється план згідно семи
принципам під конкретне підприємство. Для складання дієвого плану значення мають
наступні завдання:
1) створення робочої групи НАССР;
2) опис продукції та його реалізації (таб. 1);
3) призначення готового продукту та категорія споживачів (таб. 1);
4) побудова схеми виробництва та схеми приміщення, їх підтвердження безпосередньо
на підприємстві.
Таблиця 1
Опис продукції
1. Назва продукту

Яблучний сік прямого віджиму

2. Нормативні документи

ДСТУ 4283.1:2007, ГОСТ 656-79

3. Зовнішній вигляд

Рідина з коричнюватим відтінком, допускається
невеликий осад на дні тари

4. Енергетична цінність/калорійність на 167,5кДЖ/40кКал
100 см3 (мл)
Поживна цінність на 100 см3 (мл)
10 г (вуглеводи)
5. Умови зберігання

В чистих, сухих приміщеннях при температурі від
1ºС до 25ºС та відносній вологості повітря не
більше 75%

6. Термін придатності

9-12 місяців від дати виробництва

7. Пакування

3 літри — Bag-in-Box; 0,25, 0,5, 1 літр — скляна
тара

8. Спосіб використання

Внутрішнє споживання без додаткової кулінарної
обробки

9. Споживач

Місцеве споживання, всі вікові групи

10. Реалізація

Оптова та роздрібна торгівля, заклади
громадського харчування

11. Вимоги при транспортуванні та
реалізації

Уникати високих температур, підвищеної
вологості та фізичних пошкоджень

Після опису готового продукту складається перелік всіх інгредієнтів та матеріалів, що
використовуються при виготовленні продукту, наприклад, вода, допоміжні інгредієнти, тара,
пакувальна плівка. З технологічною схемою виробництва подаються матеріали в яких
описаний кожен етап виробництва з детальною інформацією про процес, прилади,
температурні режими та інше.
На основі зібраної інформації був проведений аналіз кожного етапу на наявність
небезпечних чинників. Окрім того, до кожного чинника підібрані та описані контрольні
(запобіжні) заходи, тобто чи впроваджені та чи дієві загальні правила належної виробничої
практики (GMP), належної гігієнічної практики (GHP) та чи дотримуються загальні
принципи Кодексу Аліментаріусу.
Небезпечні чинники, що не контролюються, або контролюються не повністю
контрольними заходами, розглянуті та проаналізовані, як критичні точки контролю (КТК).
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Для зручнішого аналізу було використане “Дерево рішень”, що є одним з методів визначення
КТК. Дані занесені до таблиці 2.
Таблиця 2
Визначення критичних точок контролю за Деревом рішень
Етап виробництва
Небезпечний чинник
Питання
Номер
КТК
1
2
3
4
I. Прийом сировини

 Ф — фізичні домішки,
механічні пошкодження;
 Х — залишки пестицидів;
 Б — мікотоксин патулін

GMP/GHP

II. Миття сировини

 Б — розмноження
мікроорганізмів

GMP/GHP

III. Інспектування

 Ф — фізичні домішки (листя,
гілки);
 Б — плоди заражені патуліном

GMP/GHP
Так

Так

-

IV. Подрібнення

 Х — залишки мильних засобів
на обладнанні

GMP/GHP

V. Пресування

 Х — залишки мильних засобів
на обладнанні

GMP/GHP

VI. Фільтрування

 Х — залишки мильних засобів
на фільтрувальних машинах;
 Б — погана чистка обладнання
(присутні мікроорганізми з
попередніх партій)

-

КТК 1

GMP/GHP

VII. Збір соку

 Х — залишки мильних
розчинів;

VIII. Пастеризація

 Б — патогенні мікроорганізми

IX. Підготовка тари

 Ф — цілісність тари;
 Б — присутність
мікроорганізмів

GMP/GHP

X. Розлив по тарі

 Б — мікрофлора попередньої
партії в розливному
обладнанні;
 Х — залишки розчинів для
миття

GMP/GHP

XI. Зберігання на
складі

 Ф — механічні пошкодження;
 Б — сторонні домішки та
мікроорганізми

GMP/GHP

XII. Транспортування  Ф — механічні пошкодження;
до місць реалізації
 Б — сторонні домішки та
мікроорганізми

GMP/GHP

GMP/GHP
Так

Так

-

-

КТК 2

Наступним кроком було встановлення граничних значень для критичних точок
контролю та їх порівняння з робочими значеннями на виробництві (таб. 3)
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Таблиця 3
Граничні та робочі значення критичних точок контролю
Небезпечний
Граничне значення
Робоче значення
чинник
ІІІ. Інспекція
Мікотоксин
0,05 мг/кг
Вміст патуліну не
сировини
патулін
більше 0,05 мг/кг
VIII. Пастеризація Патогенні
78°С протягом
При 84°С:
мікроорганізми щонайменше 15 хвилин
0,3-0,5 л – 15 хв.;
для тари місткістю 0,5 л,
1 л – 20 хв.;
або 70°С протягом 30 хв.
3 л – 30 хв.
Для визначених критичних точок була розроблена система моніторингу, згідно
четвертому принципу системи НАССР, яка включає відповіді на питання «що?», «як?»,
«де?», «коли?», «хто?» та дає можливість повністю відслідковувати всі етапи з
встановленням хронології та причин виникнення небезпеки у разі виходу критичних точок
контролю з-під контролю.
За принципом 5 системи були встановлені коригувальних дії для критичних точок
контролю які повинні застосовуватись у разі виходу КТК з-під контролю ( таб.4).
Таблиця 4
Встановлення коригувальних дій
Етап процесу
Опис
Граничне
Коригувальна дія
(КТК)
небезпечного
значення
чинника
ІІІ. Інспекція
Плоди заражені
0,05мг/кг
Вилучення всіх заражених плодів
(КТК 1)
мікотоксином
з їх подальшою утилізацією. При
патуліном
необхідності зменшити швидкість
інспекційної лінії
VIII. Пастеризація
Порушені умови 78°С
Регуляція температури та часу
(КТК 2)
пастеризації
протягом
пастеризації згідно інструкціям,
призведуть до
щонайменше взяття проб продукту на
розвитку
15 хвилин для виявлення можливих відхилень та
патогенних
тари
призупинення лінії виробництва
мікроорганізмів місткістю 0,5 до оголошення результатів
л, або 70°С
лабораторних досліджень. У разі
протягом
необхідності, переорієнтувати
30 хвилин
вироблений сік на переробку в
непродовольчі товари або
утилізувати.
Наступними кроками розроблення пану НАССР є встановлення аудиту згідно
принципу 6 та розроблення документації та реєстрація даних згідно принципу 7. Процедура
аудиту може визначити чи буде система функціонувати за планом в непередбачуваних
ситуаціях, наприклад під час виходу КТК за граничні значення. Аудит включає:
підтвердження плану НАССР, внутрішні аудити системи НАССР, калібрування обладнання,
цільовий відбір та випробування зразків.
Ведення документації та реєстрації даних ведуться у вигляді чотирьох типів
протоколів: допоміжна документація; протоколи системи НАССР; документування
використовуваних методів та процедур; протоколи, пов’язані з програмами підготовки
працівників.
План НАССР, складений послідовно за 12 кроками системи на основі семи принципів
НАССР в загальному вигляді поданий у формі таблиці з основними даними про критичні
КТК
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Журнал оператора пастеризатора.
Дані показів температури та часу

Регуляція температури та часу пастеризації згідно
інструкціям, взяття проб продукту на виявлення
можливих відхилень та призупинення лінії виробництва
до оголошення результатів лабораторних досліджень. У
разі необхідності, переорієнтувати вироблений сік на
переробку в непродовольчі товари або утилізувати.

Оператор пастеризатора

Кожної години, щодня

Візуальна перевірка та періодична повірка приладів

78°С протягом мінімум
15 хвилин для тари місткістю 0,5 л, або 70°С протягом 30
хвилин
Температуру та час пастеризації

Журнал інспекції
сировини. Звіт про
кількість вилученої
сировини

Вилучення всіх
заражених плодів.
При необхідності
зменшити швидкість
інспекційної лінії

інспекційної лінії

Безперервний огляд
при кожній інспекції
сировини
Оператори

Гнилі, м’які, яблука
з пошкодженою
зовнішньою
оболонкою
Візуальний огляд

Плоди заражені
мікотоксином
0,05мг/кг

КТК 1

КТК

точки контролю, описом небезпечного чинника, граничним значенням, процедурою
моніторингу, коригувальними діями та вказаним протоколом НАССР (Табл. 5).
Таблиця 5
План НАССР
Етап
Процедура
процесу
моніторингу
Коригувальні
Протокол
дії
НАССР
Хто?

Коли?
(частота)

Як?

Що?

Граничні
значення

Опис небезпечного
чинника

ІІІ.
Інспекція

Розвиток патогенних мікрооргані-змів

КТК 2
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Висновки. Ціллю впровадження системи НАССР є мінімізація небезпечних чинників
шляхом створення процедури моніторингу, критичних точок та контролю всього
технологічного процесу, а не лише готового продуту. Оцінивши ризики безпечності
яблучного соку прямого віджиму за використання методу НАССР було визначено дві
критичні точки контролю: КТК 1 – Етап ІІІ. Інспектування (перевищена кількість
мікотоксину патуліну в сировині) та КТК 2 – Етап VIII. Пастеризація (розвиток патогенних
мікроорганізмів). Для визначених КТК встановлені граничні значення, процедура
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моніторингу та коригувальні дії на випадок виходу критичних точок з-під контролю.
Розроблення плану НАССР та успіх впровадження залежать від компетентності, обізнаності
та відповідальному ставленні до елементів системи як керівника, так і всіх працівників
підприємства. Проте ключовим моментом є вибір правильних інструментів впровадження,
від чого залежатиме ефективність та результат роботи системи.
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Костюк И. В., Силонова Н. Б.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ
В статье исследована система управления качеством и безопасностью продукции на
примере производства яблочного сока прямого отжима. Учитывая тенденцию к
изменениям рынка пищевых продуктов, которая направлена не только на удовлетворение
эстетических потребностей (внешний вид продукта), но и на обеспечение качественными и
безопасными продуктами питания, внедрение системы НАССР - это отличный способ
добиться изготовления безопасной продукции для потребителей и улучшение
конкурентоспособности предприятий, что откроет новые возможности перед
операторами рынка.
Ключевые слова: система НАССР, качество и безопасность, критические точки
контроля, яблочный сок прямого отжима.
I. V. Kostiuk, N. B. Silonova
CURRENT ASPECTS OF RISK ANALYSIS OF FOOD SAFETY PRODUCTION
This article explores a system of quality and safety management of the products using an
example of apple juice production. According to the changes of the food market manufacturer
should provide not only high esthetic level (appearance) but also the high quality and safety of the
products. Implementation of the HACCP system is a really good method to produce safe products
for consumers and improve the competitiveness of the manufacturers and it is a way to open new
opportunities for the whole industry.
Key words: HACCP system, quality and safety, critical control points, apple juice.
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Сухенко Ю.Г., Сухенко В.Ю., Корець Л.І., Дудченко В.В.
БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ВАРЕНИХ КОВБАС З ДОБАВКОЮ ПШЕНИЧНОЇ
КЛІТКОВИНИ З ПЕКТИНОМ ГАРБУЗА
Доведено доцільність використання пшеничної клітковини з пектином гарбуза (ПКЗПГ) у
технології варених ковбас. Досліджено амінокислотний склад, проаналізовано
амінокислотний скор, визначено показники біологічної цінності вареної ковбаси з пшеничною
клітковиною, збагаченою пектином гарбуза. Встановлено, що заміна м’ясної сировини
пшеничною клітковини з пектином гарбуза у кількості 5% є доцільною, тому що, підвищує
біологічну цінність нової вареної ковбаси. Показано, що інтенсивність перетравленості
білків “in vitro” під дією ферментів (пепсин+трипсин) з введенням в рецептуру ковбас
ПКЗПГ прискорюється.
Ключові слова: сировина, клітковина, пектин, рецептура, ковбаса, амінокислота,
цінність.
Вступ
Докорінні зміни у структурі харчування людини не дозволяють сьогодні традиційними
шляхами навіть теоретично забезпечити організм усіма життєво необхідними компонентами.
Це призвело до негативного впливу на здоров’я населення економічно розвинутих країн:
поширення серед дорослих різних форм ожиріння; порушення імунного статусу; збільшення
захворювань, пов’язаних з дефіцитами мінералів, мікроелементів та інших біологічно
активних речовин.
Сучасні тенденції розвитку вітчизняної харчової промисловості передбачають
раціональне використання всіх видів сировини для отримання нових продуктів. Проведені в
багатьох країнах світу роботи зі збагачення харчових продуктів есенціальними речовинами з
метою поліпшення їх якості передбачають збалансованість амінокислотного складу білків,
жирнокислотного складу ліпідів. Всі ці роботи включають, як правило, використання
сировини тваринного походження – м’яса, м’ясопродуктів, казеїну, сироваткових білків
тощо. Протягом останніх років проводяться дослідження з розробки наукових і практичних
основ створення нових м’ясних продуктів з використанням рослинної сировини, що
характеризуються оптимальним співвідношенням білкових і ліпідних компонентів
[2,4.5,6,10]. Одним з найбільш перспективних шляхів забезпечення фізіологічних потреб
організму людини і його життєдіяльності є виробництво харчових продуктів підвищеної
біологічної цінності, в тому числі і ковбасних виробів. Проте через високу вартість сировини
для виробництва ковбасних виробів зросла ціна і на готовий продукт. Тому, через низьку
купівельну спроможність населення, виробники ковбасних виробів знайшли альтернативу поєднання в одному готовому продукті рослинної і тваринної сировини. Такі продукти
стають досить популярними. Тому актуальність пошуку нових підходів до формування
споживних характеристик у рецептурах варених ковбасних виробів шляхом використання
нових інгредієнтів, а саме клітковини з пектином гарбуза, цінних за функціональнотехнологічними характеристиками є очевидною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Незамінні амінокислоти не можуть синтезуватися в організмі людини і повинні
обов’язково надходити разом із їжею. Відсутність у харчуванні хоча б однієї незамінної
амінокислоти призводить до порушення обміну речовин в організмі людини [5,6,10].
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Якщо при побудові білка відсутня або недостатня кількість незамінної амінокислоти, то
цей білок не може утворюватися в організмі, навіть за умови надлишку всіх інших
необхідних для його побудови амінокислот. Таким чином, для характеристики харчової
цінності білків необхідно знати їх амінокислотний склад. Їжа повинна постачати мінімальну
необхідну кількість кожної незамінної амінокислоти, необхідної для синтезу незамінних
амінокислот в організмі.
Нажаль, рослинні білки значною мірою неповноцінні, тобто містять не повний набір
необхідних амінокислот. За показником «лімітуюча амінокислота» рослинні білки значно
відстають від тваринних. Так, достеменно відомо, що білок з рослин має відносно низьку
біологічну цінність, тобто засвоюється на 50…60 відсотків [5,10]. Амінокислотний склад
більшості зернових обмежений за лізином. Здатність до перетравлення і засвоєння білків
рослинного походження становить 34…76%, що пов’язано, насамперед, з наявністю в
рослинних препаратах інгібіторів протеолітичних ферментів пепсину, ліпази [5,7,10].
На основі комплексного використання м’ясної і рослинної сировини, виготовляють
різноманітні м’ясопродукти, збагачені харчовими волокнами. Харчові волокна із зернових і
плодових культур мають добрі технологічні властивості, підвищену біологічну цінність
[4,6,8]. Також споживні властивості ковбас з високим вмістом жиру можуть бути покращені
шляхом внесення до їх складу клітковини пшеничної і гороху [4,6,7], що суттєво покращує
структурно-механічні та функціонально-технологічні властивості, підвищує харчову цінність
та органолептичні характеристики [4,8,9]. Незамінні амінокислоти виконують важливі
функції. Нестача в раціоні харчування тієї чи іншої впливає в першу чергу на регенерацію
білків. Виробництво варених ковбас, що поєднують в рецептурі сировину м’ясну та
рослинного походження, що містять повноцінні білки, набуває особливої актуальності
[2,5,6,10] .
Метою і завданням досліджень є дослідження амінокислотного складу білків у
варених ковбасах з добавкою пшеничної клітковини з пектином гарбуза (ПКЗПГ), внесеної у
різних співвідношеннях 3%, 5%, 7%, що дозволяє одночасно покращити функціональнотехнологічні та поживні характеристики.
Метеріали та методи дослідження. Амінокислотний склад варених ковбас з
додаванням від 3 до 7 % ПКЗПГ визначено за допомогою методу хроматографії на
автоматичному амінокислотному аналізаторі. Досліджувалась ковбаса, виготовлена з
фаршу, до складу якого входили наступні інгредієнти (в г на 100 г фаршу): яловичина
знежилована 1-го сорту – 35; свинина знежилована жирна - 43….50; клітковина пшенична з
пектином гарбуза - 3…7; вода для гідратації клітковини - 15; натрій нітрит - 0,015; кухонна
сіль - 2.2; перець чорний мелений - 0.26; цукор-пісок - 0.24; перець духмяний - 0.16; часник 0.1; горіх мускатний - 0.04; фосфати - 0.3.
Результати досліджень та їх обґрунтування
До числа основних критеріїв якості харчових продуктів відноситься їх біологічна
цінність, яка в значному ступені визначається амінокислотним складом, збалансованістю
амінокислот, особливо незамінних, і ступенем засвоюваності їх організмом людини. Різні
амінокислоти відрізняються одна від одної за хімічною природою та засвоєнням в організмі
людини.
Рослинна добавка в своєму складі має мікро– та мікроелементи, тому, ковбасні вироби
з рослинною добавкою містять магній, селен, кальцій, залізо, фосфор, цинк, марганець.
Таким чином, поєднання м’ясної та рослинної сировини сприяє збагаченню варених
ковбасних виробів мінеральними речовинами, що підвищує їх харчову цінність.
Для отримання більш повної інформації про корисність варених ковбасних виробів
необхідно мати дані про амінокислотний склад білків. В табл. 1 подано амінокислотний
склад дослідних зразків варених ковбас з додаванням пшеничної клітковини з пектином
гарбуза: № 1 – 3 %, № 2 – 5 %, № 3 – 7 % до маси основної сировини (яловичина І ґатунку,
свинина жирна, вода, спеції, горіх мускатний).
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З табл. 1, можна зробити висновки, що зі збільшенням кількості рослинної добавки,
порівняно з контрольним зразком, зростає сума найбільш важливих незамінних амінокислот
триптофану, лізину, метіоніну. Можна стверджувати, що зразок №2 наближається до
рекомендованих і має високу харчову цінність, тому що добавка впливає на якість білка в
готових ковбасних виробах.
Таблиця 1
Амінокислотний склад білків варених ковбас з використанням пшеничної
клітковини з пектином гарбуза в г на 100 г продукту (М± m, n=3)
Експериментальні зразки з РД
Ідеальний
білок ФАО/
Контроль
Амінокислоти,
№1 - 3%
№2 - 5%
№3 - 7%
ВООЗ
г/100г білка
НЕЗАМІННІ:
Ізолейцин
4,0
4,66±0,42
4,72±0,26
4,75±0,24
4,78±0,36
Лейцин
7,0
7,86±0,31
7,03±0,14
6,95±0,13
6,86±0,25
Лізин
5,5
7,06±0,25
8,09±0,21
7,86±0,23
7,64±0,31
Метионін+цистин
3,5
2,28±0,18
3,03±0,37
3,21±0,21
3,36±0,15
Фенілаланін+треонін
6,0
7,34±0,15
7,22±0,17
7,30±0,33
7,37±0,24
Треонін
4,0
4,33±0,11
4,01±0,13
3,97±0,09
3,85±0,21
Триптофан
5,0
1,23±0,13
1,20±0,21
1,32±0,09
1,46±0,14
Валін
1,0
4,56±0,21
5,00±0,30
5,21±0,13
5,36±0,41
Сума НАК
36,0
39,3±1,58
40,3±1,75
40,57±1,4
40,68±1,07
ЗАМІННІ:
Аланін
4,16±0,18
6,40±0,41
6,33±0,27
6,23±0,33
Аргінін
6,40±0,29
7,74±0,53
7,89±0,51
7,79±0,54
Аспаргінова кислота
7,64±0,34
9,27±0,17
9,12±0,43
9,01±0,37
Гістидин
4,15±0,13
4,62±0,17
4,49±0,18
4,50±0,12
Глутамінова кислота
15,35±060
9,29±0,21
9,14±0,46
8,80±0,47
Гліцин
4,15±0,13
4,62±0,17
4,49±0,15
4,50±0,12
Пролін
6,55±0,46
4,40±0,23
4,13±0,27
4,17±0,19
Серин
3,70±0,21
3,62±0,27
3,80±0,17
4,00±0,27
Тирозин
2,94±0,07
2,80±0,11
2,82±0,15
2,60±0,21
Цистин
1,34±0,03
1,21±0,05
1,20±0,06
1,19±0,09
Оксипролін
2,95±0,18
2,93±0,22
3,01±0,17
3,21±0,27
Сума всіх
59,33±2,62 56,09±2,54 56,42±0,13 56,0±2,98
амінокислот
Порівняння амінокислотного складу ковбас та амінокислотного складу ідеального білка
показало, що за вмістом всіх незамінних амінокислот дослідні зразки відповідають вимогам,
які пред’явлені до біологічно повноцінних продуктів (рис. 1).
Аналізуючи рис. 1,
можна зробити висновок, що білки дослідних зразків є
повноцінними, СКОР наведених есенціальних амінокислот вищий, ніж передбачає
амінограма “ідеального” білка, тобто він вищий 100% за всіма амінокислотами. Дослідні
ковбасні вироби, містять незамінні амінокислоти в більшій кількості. Достеменно відомо,
що надлишок есенціальних амінокислот організмом не засвоюється.
Корелятивна залежність між біологічною цінністю білків і їх амінокислотним складом
можлива лише за умови достатньої швидкості перетравленості білків ферментами травного
тракту [1,3,8,10]. Неперетравлені білки відходять з травного тракту. У зв’язку з цим для
визначення харчової цінності варених ковбас з ПКЗПГ, нами була досліджена швидкість
перетравлення білків “invitro” варених ковбас з рослинною добавкою, системою протеіназ
пепсин+трипсин, (рис. 2. )[11].
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Рис. 1. Амінокислотний СКОР варених ковбасних виробів.
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Рис. 2. Доступність білків модельних ковбасних виробів ферментативному гідролізу у
системі «invitro»
З аналізу експериментальних даних інтенсивність перетравленості білків «in vitro» під
дією ферментів (пепсин+трипсин) за введення в рецептуру ковбас клітковини з пектином
гарбуза прискорюється у зразку №2.
Гідроліз білків варених ковбасних виробів після попереднього перетравлення пепсином
супроводжується звільненням найбільшої кількості амінокислот. Одразу ж після додавання в
систему трипсину концентрація амінокислот різко збільшується і продовжує безперервно та
інтенсивно наростати протягом другої стадії досліду. Інтенсивність перетравлення білків
дослідних зразків ковбас найбільш виражена з введенням 5% клітковини з пектином гарбуза.
Таким чином дослідження хімічного складу і біологічної цінності варених ковбас з
використанням ПКЗПГ, показали що, дослідні зразки варених ковбас мають вищий вміст
клітковини та рослинних білків, володіють високим ступенем перетравленості білків «in
vitro».
Досліджено функціональний зв’язок між концентрацією продуктів гідролізу (у) та
тривалістю гідролізу (х), який описується рівняннями:
У=0,2679х2 + 7,4821х + 14; r2=0,9113 для контролю;
У=-1,7321х2+27,611х – 19,7; r2=0,9563 для зразка №1 з 3% ПКЗПГ;
У= -0,9643х2+19,621х – 6,3; r2=0,946 для зразка №2 з 5% ПКЗПГ;
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У=-1,625х2 + 23,789х – 7,7; r2=0,9471 для зразка №3 з 7% ПКЗПГ.
Інтенсивність перетравленості білків “in vitro” під дією ферментів (пепсин+трипсин) з
введенням в рецептуру ковбас ПКЗПГ прискорюється. Проходить збільшення атакуємості
білків ковбас як пепсином, так і трипсином. Це пояснюється тим, що білки пшеничної
клітковини легко розчиняються у воді і розчинах нейтральних солей, що сприяє більш
швидкій їх перетравленості організмом людини. Дослідні зразки варених ковбас мають
вищий вміст вуглеводів, клітковини, пектину та рослинних білків, володіють високим
ступенем перетравленості білків “in vitro”.
Дослідні варені ковбаси, виготовлені з додаванням клітковини з пектином гарбуза за
біологічною цінностю не поступаються ковбасам, виготовленим повністю з м’ясної
сировини і більш наближені до продуктів з рекомендованим співвідношенням білок : жир :
вуглеводи.
Висновки. Досліджено амінокислотний склад нової вареної ковбаси з рослинною
добавкою. Порівнянно з контрольним зразком у новому ковбасному виробі зростає сума
незамінних амінокислот, а за співвідношенням найбільш важливих амінокислот: триптофан,
лізин, метіонін, можна стверджувати, що зразок №2 наближається до рекомендованих і має
високу харчову цінність, тому що, на якість білка в ньому досить висока.
Порівняння амінокислотного складу нової ковбаси та амінокислотного складу
ідеального білка показало, що за вмістом всіх незамінних амінокислот дослідні зразки
відповідають вимогам, які пред’явлені до біологічно повноцінних продуктів
Дослідні зразки варених ковбас мають вищий вміст клітковини та рослинних білків,
володіють високим ступенем перетравленості білків «in vitro».
Використання ПКЗПГ у складі варених ковбас дає можливість підвищити харчову,
біологічно-вуглеводну цінність, сформувати більш вигідні споживні характеристики,
збагатити кінцевий продукт вітамінами, мінеральними речовинами, харчовими волокнами,
отримати варені ковбасні вироби оздоровчого призначення, підвищеної якості та з більшим
виходом.
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Sukhenko Y.G.,Sukhenko V.Y., Korec’ L.I., Dudchenko V.V.
THE BIOLOGICAL VALUE OF COOKED SAUSAGES WITH THE ADDITION OF
WHEAT CELLULOSE WITH PUMPKIN PECTIN
The use of wheat fiber with pumpkin pectin (PKPPG) in the technology of cooked sausages has
been proved. Investigated amino acid composition, identify indicators of the biological value of
cooked sausage with wheat fiber-rich pectin pumpkin. It was found that the replacement of meat
raw materials of wheat fiber with pumpkin pectin in an amount of 5% is advisable and this
increases the biological value of the new cooked sausage. Shown intensity over-etching proteins "in
vitro" by the action of enzymes with the introduction of the formulation sausages wheat fiber with
pumpkin pectin accelerated.
Keywords: raw stuff, fiber, pectin, recipes, sausages, composition, amino acids, value.
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Черевашко Д.І., Сухенко В.Ю.
РОЛЬ ПИВА В СУЧАСНІЙ ІЄРАРХІЇ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
Пиво - старовинний слабоалкогольний ячмінно-солодовий напій, що володіє приємною
гіркотою, ароматом хмелю, здатністю пінитися при наповненні келиха і тривалий час
утримувати на поверхні шар піни. Відноситься до слабоалкогольних напоїв.
Слабоалкогольними називають напої, що містять не більше 7% етилового спирту.
В даний час в Україні значно зріс асортимент пива, підвищилася його якість. Це
пояснюється посиленням конкурентної боротьби між виробниками пива. Також все більше
уваги приділяється якості пива, що виробляється та реалізується в Україні. Нові підходи до
проблеми якості вимагають усе більш повного обліку виробниками ринкового фактора,
зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційноекономічних заходів управління якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що
дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього
ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення
високої якості продукції. Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку
економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах
відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.
Для підвищення якості пива мають значення багато технологічних факторів, санітарногігієнічні умови, також це стосується вибору сировини (ячмінь, хміль), режимів затирання,
бродіння і доброджування, фільтрування та фасування пива.
Приготування пива є одним із найбільш складних технологічних процесів у харчовій
промисловості. Для отримання напою високої якості потрібно враховувати безліч нюансів і
ретельно підбирати інгредієнти.
Завдяки приємному смаку, тонізуючого спраговтамовуючого напою дії, пиво
користується великим попитом у населення. Будучи слабоалкогольним напоєм, пиво в
багатьох країнах виступає суперником міцних алкогольних виробів.
У даній статті досліджено питання виробництва, споживанняі пива в Україні та його
якості.
Ключові слова: споживання, пиво, слабоалкогольний напій.
Пиво – смаковий, тонізуючий і слабоалкогольний напій, який виконує певну соціальну
роль, являючись конкурентом для міцних напоїв.
Високоякісне пиво характеризується чистим і повним смаком, приємною гіркотою,
специфічним ароматом, насиченістю діоксидом вуглецю. Золотистим кольором, прозорістю
та блиском. Для користувача визначальними ознаками являються прозорість та блиск,
порушення даних ознак відчувається
до розкоркування пляшки. Встановлено, що
помутніння пива пов’язано з погіршенням його аромату і смаку.
Пиво – це складна система, у якій екстрактивні речовини знаходяться в колоїдних
розчинах. Якість пива залежить від хімічного складу та його фізико-хімічними
характеристиками. Колоїдна система пива знаходиться в рівновазі. Однак дана рівновага
нестійка і легко порушується. При старінні колоїдів, денатурація білків та при створенні
адсорбційних з’єднань колоїдна рівновага змішується. Колоїдні з’єднання збільшуються при
цьому утворюється опалесценція, а потім помутніння і осад. Рівновага порушується також
при високій температурі та окисленні. При цьому змінюється смак і піностійкість пива [1] .
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Для розуміння побудови такої складної системи як пиво, доцільним буде розглянути
етапи виробництва напою.
Приготування сусла. Спочатку ячмінний солод дроблять, але зерна не повинні
перетворитися в однорідну масу. У складі сусла обов’язкові великі і дрібні крупинки. Потім
солодовий помел змішують з водою. Цей процес називається «затиранням», а отримана
суміш – затором. При додаванні води ферменти ячменю починають розщеплювати крохмаль
на солодовий цукор. Для прискорення ферментації пивовари затор нагрівають до
температури 76°C. Далі готове сусло фільтрують. Проварений затор переливають з котла в
спеціальне сито, закрите знизу. В такому стані затертий солод знаходиться деякий час, поки
на дні не осядуть тверді частинки, які називаються дробиною. Коли сито відкривають, крізь
нього і шар дробини починає просочуватися чисте рідке сусло, яке збирається в спеціальний
котел для подальшого варіння.
Варіння сусла. Отримане на попередньому етапі сусло нагрівають, доводять до
кипіння і додають хміль. Кількість шишок залежить від сорту пива і уподобань майстра.
Варіння сусла займає 2-3 години. В ході цього процесу всі мікроорганізми гинуть і
руйнуються ферменти, тому подальші хімічні реакції неможливі. Далі зварене сусло
фільтрують від залишків хмелю і дають йому відстоятися. На дні випадуть найдрібніші
частинки, які не вдалося відфільтрувати на попередньому етапі.
Бродіння. Чисте сусло надходить через труби на дно бродильних чанів, які називають
циліндроконічними танками. Після того як сусло повністю охолоне, в чан додають дріжджі.
Для пива верхового бродіння перед додаванням дріжджів сусло охолоджують до
температури 18-22°C, для пива нижчого бродіння – до 5-10°C.
Дозрівання. На попередніх етапах вийшло молоде не фільтроване пиво, яке потребує
подальшого дозрівання (не стосується пшеничних сортів). Для дозрівання потрібні великі
ємності з нержавіючої сталі, сам процес триває від кількох тижнів до чотирьох місяців. Під
час дозрівання потрібно підтримувати стабільну температуру і тиск в ємностях, ці параметри
не повинні коливатися.
Фільтрація. Після дозрівання пиво проходить ще одну фільтрацію двома різними
фільтрами, призначеними для очищення від великих і дрібних частинок. Після цього пінний
напій стає абсолютно прозорим і готовим до розливу.
Розлив. На заключному етапі виробництва пива його переливають в тару різних видів.
Перед розливом в пляшки, кеги, барила їх ретельно миють, потім видаляють повітря, яке
потрапило всередину. Пиво є швидкопсувним алкогольним напоєм, який вимагає стерильних
умов. Без стерильності термін зберігання готового продукту дуже невеликий і помітно
погіршується його смак. При розливі в скляну тару пляшки попередньо пастеризують –
повільно нагрівають до температури 65°C, що істотно подовжує термін зберігання пива [2].
Аналітично визначені хімічні показники являються важливими критеріями при
встановленні якості пива.
Якість пива визначає концентрація вихідного сусла. Дана величина характеризує вид
пива і тому для готового пива згідно аналізу вона повинна відповідати певній
екстрактивності.
Вміст дійсного і видимого екстракту і спирту змінюється не тільки від спирту пива, але
і для кожного окремого сорту в залежності від ступеня зброджування. Від ступені
зброджування співвідношення між вмістом екстракту і спирту залежить органолептичні
властивості пива, а також його стійкість, готовим чином – біологічна. Високий вміст спирту
впливає на смакові якості і являється важливим компонентом повноти смаку. Високий вміст
не забродженого екстракту негативно впливає на смак пива. Не заброджений екстракт не
підвищує повноту смаку, а навпаки неприємний і грубий на смак і знижує біологічну
стійкість пива.
Для отримання вираженого смаку пива з достатньою біологічною стійкістю необхідно
щоб видима ступінь зброджування наближалась до кінцевого ступеня зброджування. Іншими
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словами різниця між видимою і кінцевою ступенями зброджування повинна бути
мінімальною. Кінцева ступінь зброджування являється важливою величиною для контролю
процесу бродіння сусла. Різниця між видимою і кінцевою ступенями зброджування
коливається в межах (3-5)%.
Дійсна ступінь зброджування світлого пива повинна бути не менше 50%.
Стандарт на якість і до вмісту екстракту. Він визначає мінімальний вміст спирту і тим
самим обмежує мінімальну ступінь зброджування пива і відповідно максимальний вміст
залишкового екстракту.
Іншим важливим показником якості пива являється його кислотність, яка визначається
електрометрично. Згідно стандарту пива, встановлюється максимальна кислотність. Висока
кислотність позитивно впливає на виробничий процес. Вона створює умови, які
прискорюють гідролітичне розчеплення при затиранні, а також процеси осаджування і
освітлення при обробці сусла. Кислотність також позитивно впливає на смакові якості та
стійкість пива. Титруємо кислотність світлого розливного пива складає до 4,0 мл
однонормального розчину NaOH. Нормальна рН пива коливається в межах (4,4÷4,6).
Колір пива являється основним ознакою типу пива. Стандарт на пиво встановлює колір
у світлого пива в межах (0,5-0,7) мл 0,1 нормального розчину йоду.
На основі статистичних даних, можна побачити, що при опитуванні українців на
предмет того чи п’ють вони пиво. Більшість українців (60,4%) дали позитивну відповідь,
найбільша різниця у відповідях була серед жінок і чоловіків. Відповідь "так" дали 75,5%
чоловіків і 46,5% жінок.

Рис. 1. Чи п’ють українці пиво?

Рис. 2. Скільки літрів у середньому українці випивають за один раз
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Для більшості українців середня норма споживання пива складає 0,5 л і менше (50,2%
і 16,3% відповідно). Однак близько третини респондентів (29,8) як середню норму вказали 12 л пива за раз.
Залежно від рівня життя респондентів не спостерігається значних відхилень від
середнього значення.
Результати наведених вище даних, дають змогу розібратись з існуючою гіпотезою на
рахунок відсутності культури споживання пива в Україні. Більшість українців споживає пиво
в помірній кількості, 0,33-0,5 л, найчастіше населення нашої країни насолоджується напоєм
вдома, а головною цілю споживання є насолода смаком хмільного напою [3].
Висновки. Така складна система як пиво, є достатньо вибагливою до процесу
приготування. Має достатньо факторів впливаючих як на якість приготування так і на якість
безпосередньо готового продукту.
З`ясовано, що існують конкретні хімічні показники які являють собою критерії до
якості пива. Для отримання вираженого смаку пива та достатньою біологічною стійкістю
потрібно щоб дійсна ступінь зброжуваності наближалась до кінцевого ступеня.
В Україні існує чітко окреслена і цілком адекватна культура споживання пива, яка дає
територію і можливості розвиватись у даному напрямку більше і краще.
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Черевашко Д. И., Сухенко В. Ю.
РОЛЬ ПИВА В СОВРЕМЕННОЙ ИЕРАРХИИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Пиво - старинный слабоалкогольный ячменно-солодовый напиток, обладающий приятной
горечью, ароматом хмеля, способностью пениться при наполнении бокала и долгое время
удерживать на поверхности слой пены. Относится к слабоалкогольным напиткам.
Слабоалкогольными называют напитки, содержащие не более 7% этилового спирта.
В настоящее время в Украине значительно вырос ассортимент пива, повысилась его
качество. Это объясняется усилением конкурентной борьбы между производителями пива.
Также все больше внимания уделяется качеству пива производится и реализуется в
Украине. Новые подходы к проблеме качества требуют все более полного учета
производителями рыночного фактора, сдвиг от административных рычагов контроля
качества к преимущественно организационно-экономических мероприятий управления
качеством, перехода к гибкой системе стандартизации, позволяет производителям
оперативно реагировать на меняющиеся требования внутреннего и внешнего рынка к
качеству товаров, организации работы по переходу в перспективе к обеспечению высокого
качества продукции. Проблема повышения качества одна из главных задач развития
экономики страны. В последние годы во всех передовых в техническом отношении странах
отмечается растущий интерес к повышению качества продукции.
Для повышения качества пива имеют значение многие технологических факторов,
санитарно-гигиенические условия, также это касается выбора сырья (ячмень, хмель),
режимов затирания, брожения и дображивания, фильтрования и фасовки пива.
Приготовление пива является одним из самых сложных технологических процессов в
пищевой промышленности. Для получения напитка высокого качества нужно учитывать
множество нюансов и тщательно подбирать ингредиенты.
Благодаря приятному вкусу, тонизирующего жаждоуталяющего напитка действия, пиво
пользуется большим спросом у населения. Будучи слабоалкогольным напитком, пиво во
многих странах выступает соперником крепких алкогольных изделий.
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В данной статье исследован вопрос производств, потребления пива в Украине и его
качества.
Ключевые слова: потребление, пиво, слабоалкогольный напиток.
D. Cherevashko, V. Sukhenko
THE ROLE OF BEER IN THE MODERN HIERARCHY OF LOW-ALCOHOLIC DRINKS
Beer is an old low-alcohol barley-malt beverage that has a pleasant bitterness, aroma of hops,
the ability to foam when filling a glass and to keep a layer of foam on the surface for a long time.
Applies to low alcohol drinks. Low alcohol is called beverages containing no more than 7% of ethyl
alcohol.
Currently, the range of beer in Ukraine has increased significantly, its quality has increased.
This is due to increased competition between beer producers. Also, more and more attention is
being paid to the quality of beer produced and sold in Ukraine. New approaches to the quality
problem require more and more complete consideration by market factor manufacturers, shifts
from administrative levers of quality control to predominantly organizational and economic
measures of quality management, transition to a flexible standardization system, which enables
manufacturers to respond more quickly to the changing demands of the internal and external
market for quality of goods, organizing transition work in the future to ensure high quality
products. The problem of quality improvement is one of the main tasks of economic development of
our country. In recent years, there has been a growing interest in improving the quality of products
in all technically advanced countries.
Many technological factors, sanitary and hygienic conditions are important for improving the
quality of beer, as well as the choice of raw materials (barley, hops), modes of mashing,
fermentation and fermentation, filtering and packaging of beer.
Brewing is one of the most complex technological processes in the food industry. To obtain a
high quality drink, you need to take into account many nuances and carefully select the ingredients.
Due to its pleasant taste, toning up the thirst-quenching beverage of action, beer is in high
demand among the population. As a low alcohol beverage, beer in many countries rivals strong
alcoholic beverages.
This article explores the issues of production, consumption and beer in Ukraine and its quality.
Key words: consumption, beer, low alcohol beverage.
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В.М. Кліндухова, О.В.Ляшко, А.В.Гейлик
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-СУДНОВОДІЇВ
З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ IMO-МОДЕЛЬНИХ КУРСІВ
У статті представлені певні математичні моделі та пропозиції щодо практичної
реалізації провідних ідей ІМО-модельних курсів під час математичної підготовки
студентів–судноводіїв. Вони пов’язані з використанням інформаційних технологій та
формуванням сучасного статистичного мислення студентів, а також їх графічної
культури. Базисом запропонованого матеріалу є данні статистичної агенції Eurostat.
Метою статті є наведення певних пропозицій щодо практичної реалізації провідних
ідей ІМО-модельних курсів під час математичної підготовки студентів-судноводіїв
пов’язаних із використанням інформаційних технологій та формуванням сучасного
статистичного мислення студентів.
Ключові слова. ІМО-модель, статистичне мислення, графічна культура,
математична підготовка майбутніх судноводіїв.
Постановка проблеми. Сучасна морська освіта має багату історію, але одночасно має
враховувати вимоги сьогодення. Математична підготовка студентів Вищих морських
навчальних закладів не є виключенням. Наразі створено навчальні програми з математичних
дисциплін, у які імплементовано відповідні вимоги ІМО (MODEL COURSE 7.03 OFFICER
IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH; MODEL COURSE 7.04 OFFICER IN CHARGE
OF AN ENGINEERING WATCH; MODEL COURSE 7.08 ELECTRO-TECHICAL OFFICER).
Вибір саме цих модельних курсів обумовлений переліком спеціальностей, за якими
проводить підготовку Київський інститут водного транспорту ім. гетьмана П.КонашевичаСагайдачного Державного університету інфраструктури і технологій. На черзі більш складне
завдання: реалізувати проанонсовані програми на практиці, а також створити відповідне
якісне методичне забезпечення. Робота триває, але вона ускладнена низкою факторів, які
мають як зовнішній так і внутрішній, як об’єктивний так і суб’єктивний характер.
Мета статті представити певні пропозиції щодо практичної реалізації провідних ідей
ІМО-модельних курсів під час математичної підготовки студентів-судноводіїв пов’язаних із
використанням інформаційних технологій та формуванням сучасного статистичного
мислення студентів.
Викладення основного матеріалу Насправді, розробниками вищевказаних документів
виконана дуже потрібна робота. Фахівці-практики, а також науковці, що займаються
дослідженнями у сфері теорії, методики та практики навчання математики, останні
десятиріччя намагаються (вдало чи ні покаже тільки час) дати відповідь на питання: чи має
фундаментальний курс вищої математики бути однаковим для усіх спеціальностей та
напрямів підготовки? І позитивна, і негативна думка з цього приводу має своїх прибічників і
певне обґрунтування. Але все ж таки на передові позиції у сфері морської освіти виходять
ідеї щодо необхідності певної диференціації. Вектори розвитку цієї диференціації і
представлені у модельних курсах. Висвітлено особливості вивчення математичних курсів для
кожної спеціальності. Визначено: на яких саме змістових елементах має робитись значний
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акцент. Цікаво, що під час роботи над модельними курсами, ми зустрілись навіть із такими
темами, які не були задіяні у традиційних курсах математики. Зокрема, мова йде про“Use
Simpson’s 1st and 2nd rules to find the area of irregular figures”, “Use Simpson’s 1st and 2nd rules to
find the volume of irregular objects” (for officer in charge of an engineering watch and electrotechnical officer);“Variation and interpolation” (for officer in charge of a navigational watch). Над
згаданими матеріалами наразі ведеться плідна робота, результати якої ми плануємо
представити у наступних статтях.
Загалом, IMO-модель підготовки студентів-судноводіїв передбачає достатньо
ґрунтовну математичну підготовку фахівців морської галузі. Статистика є одним із десяти
обов’язкових розділів математики, з якими мають ознайомитись студенти-судноводії. До
статистичної підготовки майбутніх фахівців висуваються базові вимоги, що наведені у
таблиці 1. Деякі аспекти методико-практичних досліджень у цьому напрямі були нами
висвітлені раніше [1], [2], [3], [4], деякі – знайдуть відображення у пропонованій статті.
Таблиця 1
Фрагмент MODEL COURSE 7.03 OFFICER IN CHARGE OF
A NAVIGATIONAL WATCH
Appendix 1
Supporting knowledge outline
Training outcome: STCW Code table A-II/1 and table A-II/2
Demonstrates a knowledge and understanding of :
…
…
- defines random experiments (1.10.1)
1.10. Statistics
- explains and solves measure of central tendency, measure of dispersion
(1.10.2)
- explains continuous distributions(1.10.3)
- explains and solves correlation and regression(1.10.4)
- explains linear regression, method of least squares, multiple linear
regression, standard error of regression estimate and its application.
(1.10.5)
Trainees should be proficient in the knowledge and application of basic
Guidance notes
statistics. They should be able to collect, organize, analyses and interpret
various data with this acquired knowledge of statistics.
Не викликає заперечень той факт що, чим більш високе місце в професійній піраміді
займає спеціаліст, тим вагоміший вплив прийнятих ним рішень. Безпосередньо це стосується
і майбутніх судноводіїв. Від прийнятих ними рішень, від їх професіоналізму, залежать
тисячі людських життів та світова екологічна безпека. Це означає, що для їх професійної
компетентності є необхідним певний рівень володіння статистичною культурою. Саме вона
стає вихідним посиланням професійної культури спеціаліста. Володіння статистичною
культурою означає: свідоме підпорядкування професійної діяльності ціннісним
соціокультурним пріоритетам. Вона повинна розглядатись як невід’ємна складова міри
універсалізму та гармонійного розвитку особистості.
Загальновідомо, що окремі дисципліни не можуть на достатньо якісному рівні
вирішити проблему формування загальної професіональної культури фахівця. Для
розв’язання цієї задачі необхідна цілеспрямована систематична робота в межах вивчення
багатьох навчальних дисциплін.
У зв’язку із широким використанням статистичних методів у різних галузях, наразі
особливої актуальності набуває дослідження питання щодо формування статистичної
культури (як складової професійної) як для інженерних та транспортних спеціальностей, так
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і для багатьох інших. Важливим також є і той факт, що формування статистичної культури
відповідає вимогам міжнародних стандартів підготовки спеціалістів технічних ЗВО.
Початкові знання зі статистики, відповідні уміння та навички доцільно сформувати під
час вивчення фундаментального курсу вищої математики на перших курсах навчання, а
певним чином розвинути та поглибити їх уже на старших курсах під час вивчення наступних
дисциплін: математична обробка і аналіз навігаційної інформації; математична статистика та
теоретичні основи судноводіння (спеціалісти, магістри); методологія наукових досліджень
(магістри); методи математичного моделювання в судноводінні (магістри).
Зрозуміло, що для розв’язування відповідних практичних задач, для демонстрації того
чи іншого методу або моделі потрібні статистичні данні. Бажано, щоб вони були реальними і
мали професійне спрямування. Саме за таких умов можливо зацікавити студентів, підвищити
їх мотивацію до вивчення математичних дисциплін. Використання сучасних інформаційних
технологій надає таку можливість. У нижче запропонованих задачах нами використано данні
із Database Eurostat [5]. Вони є у вільному доступі і містять численні класифіковані данні, що
пов’язані як з морським так і з річковим транспортом. Ми обрали бази даних, що пов’язані із
безпекою судноплавства. Варто підкреслити, що формування відповідних уявлень є
професійно значимим компонентом підготовки студентів морської галузі. Проблема безпеки
судноплавства, є постійною темою обговорення світової морської спільноти. Своє локальне
відображення вона знаходить і у сфері студентського освітнього простору в Україні.
Зокрема, Херсонською державною морською академією щорічно проводиться студентська
наукова конференція «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства», у
якій наші студенти приймають активну участь.
Нажаль, навіть у Database Eurostat
інформація, що пов’язана із аварійністю,
представлена далеко не в повному обсязі. Так, оприлюднюючи данні у каталозі «Безпека
транспорту» (Transport safety), Database Eurostat обмежуються лише підкаталогами
«Залізничний транспорт», «Автодорожній транспорт», «Повітряний транспорт». У кожному з
них представлена інформація за кількома категоріями по кожній із країн Євросоюзу.
Підкаталоги по морському та річковому транспорту не представлені. У каталозі «Морський
транспорт» (Maritime transport) інформація, що стосується безпеки також відсутня. Лише у
каталозі «Внутрішній водний транспорт» (Inland waterways transport) вона представлена, хоча
і фрагментарно:
лише для Болгарії, Чехії, Хорватії, Угорщини, Австрії, Польщі, Румунії, Словаччини;
лише в одній категорії (кількість нещасних випадків, у тому числі, пов’язаних із
перевезенням небезпечних вантажів).
Зазначена особливість представлення даних пов’язана з тим, що Eurostat є
статистичною службою Європейського союзу, але не займається самостійно зібранням
статистичної інформації по країнах-членам ЄС. Ця робота виконується статистичними
службами окремих країн. Зібрана національними службами інформація на добровільній
основі направляється в Eurostat, де обробляється, гармонізується, приводиться до єдиних
стандартів та публікується. Так як інформація, що висвітлюється Eurostat є одним із
небагатьох офіційних джерел інформації, що знаходиться у вільному доступі, то саме її ми і
використовуємо у навчальному процесі, там де це доцільно.
Орієнтовна модель формування статистичної компетентності студентів-судноводіїв
представлена у відповідних документах і містить значний блок, пов'язаний із лінійною
регресією та методом найменших квадратів. Про важливість та значимість останніх у
контексті підготовки студентів морських спеціальностей йдеться у багатьох джерелах,
зокрема і наших статтях [1], [4]. Частково розглядались питання про аналіз отриманих
результатів. Рекомендації IМО- модельних курсів спрямовують на більш детальний розгляд
цих питань (див. Табл. 1) [6]. Зупинимось на них в межах даної статті.
Відомо, що після побудови регресійної моделі (як і будь-якої іншої математичної
моделі) необхідно протестувати її на точність та адекватність. Зрозуміло, що адекватність –
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деяким чином умовне поняття. Так як повна відповідність моделі реальному процесу
неможлива, то при моделюванні мається на увазі адекватність тих властивостей моделі, які
вважаються істотними для дослідження. Адекватність доводиться за такими основними
напрямками [7]: перевірка значимості зв’язку за допомогою F-критерія (критерія Фішера);
перевірка значимості коефіцієнта кореляції (коефіцієнта детермінації); перевірка значимості
параметрів моделі за допомогою t-критерія Стьюдента. Позитивні результати за усіма трьома
показниками дозволяють зробити висновок про те, що модель є адекватною. Далі адекватну
модель розглядають на точність, наприклад за допомогою такого статистичного показника як
середня відносна похибка апроксимації  . Вважається що модель має достатню точність
якщо   15% . Наведемо приклад одного із завдань, яке можна запропонувати для
розв’язування студентам-судноводіям в умовах імплементації ІМО модельних курсів із
використання інформаційних технологій.
Задача 1. Використовуючи Database Eurostat побудувати лінійну та квадратичну трендфункцію кількості аварій за період 2005-2015 рр., що трапилися у внутрішніх водних шляхах
Румунії. Дослідити отриману модель на адекватність та точність.
Коментарі до розв’язання задачі. Інтерес до Румунії не є випадковим. По-перше,
Румунія є однією з тих небагатьох країн, які представили данні по аварійності у Eurostat. Подруге, вона є однією із Придунайських країн, які на фоні загальної стагнації виявилися
виключенням і показали значний ріст перевезень внутрішнім водним транспортом. Цей ріст
пов’язано із відновленням сполучення по Дунаю, яке було певний час призупинено у зв’язку
із військовими діями, а також із масштабним розширенням і модернізацією порту Констанца
та його допоміжного терміналу у Мідії, які обслуговують канал Дунай-Чорне море.
Використовуючи Database Eurostat [5], студенти заносять отримані дані в таблицю.
Таблиця 2
Роки
x
y
(число
аварій)

2006
1
151

2007
2
65

2008
3
30

Дані до задачі 1
2009
2010
2011
4
5
6
51
32
34

2012
7
80

2013
8
81

2014
9
41

2015
10
75

Після цього, методом найменших квадратів будують відповідну регресійнокореляційну модель, іншими словами рівняння та графік тренд функцій (Рис.1, Рис.2).
Будувати вищезгадану гіпотетико-апроксиматичну модель студенти можуть або «вручну»
або із використання інформаційних технологій у випадку лінійної залежності. Що ж
стосується квадратичної залежності, то ми б рекомендувати використовувати інформаційні
технології.
Перевіримо адекватність отриманого лінійного зв’язку при d  R 2  0 , 0651 (рис.1),
n  10 (кількість статистичних даних), m  2 (число параметрів рівняння регресії) [7]
Fd 

d nm
0,0651 10  2



 0,557 .
1  d m  1 1  0,0651 2  1

Використовуючи відповідні таблиці [7, c.231-233], знайдемо Fd табл k 1 ; k 2  , де
k1  m  1  2  1  1 ; k 2  n  m  10  2  8 для рівня значимости   0 ,05 : F d табл 1;8   5 ,32 ;
F d  F d табл 1;8  тому рівень зв’язку не є значимим, відповідно отримана регресійна модель не
є адекватною. Вона не є цікавою ні з точки зору подальшого аналізу її точності, ні з точки
зору подальшого прогнозування та інтерполяції.
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До аналогічних висновків приходимо, перевіривши
квадратичного зв’язку при d  R 2  0 , 4687 (рис.2), n  10 , m  3
Fd 

значимість

отриманого

d nm
0,4687 10  3



 3,0876 ; F d табл 2 ;7   4 , 74 ; F d  F d табл 2 ;7  .
1  d m  1 1  0,4687 3  1

Приклади подальшого аналізу моделі на адекватність (перевірка значимості
коефіцієнта кореляції (коефіцієнта детермінації); перевірка значимості параметрів моделі за
допомогою t-критерія Стьюдента) представлено нами у роботі [4] для лінійної та
квадратичної тренд-функції аварійності на внутрішньому водному транспорті Чехії 20062015 рр. А також задача на адекватність моделей представлено нами у роботі [1], зокрема для
опису лінійної залежності осадки вантажного теплоходу «Волго-Дон» від маси вантажу; різні
види тренд-функцій залежності стояночного часу для виконання операцій розвантаження від
кількості вантажу на судні.

Рис.1. Тренд функція аварійності на внутрішньому
водному транспорті Румунії 2006-2015 рр.

Рис. 2. Тренд функція аварійності на внутрішньому
водному транспорті Румунії 2006-2015 рр
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Наразі, завдяки використанню інформаційних технологій [5] (мова йде про
систематичне оновлення даних Database Eurostat), існує можливість підтвердити отримані
теоретичні результати практикою: прогнозовані неадекватними тренд-функціями результати
дуже відрізняються від реальних (див. Табл. 3).
Зрозуміло, показник достовірності апроксимації 𝑅 не дає підстав для обґрунтованого
прогнозування. Домінуючим фактором є дослідження моделі на адекватність. Нажаль, через
складність відповідних алгоритмів дослідження на адекватність, в сучасній не лише
популярній, а і у науково-дослідницькій літературі автори дозволяють собі робити висновки і
прогнозування керуючись лише показником 𝑅 , так як його одразу можна вивести на екран
разом із рівнянням залежності та лінією тренду.

Рік

2016
2017

Таблиця 3
Порівняння прогнозованої та реальної кількості аварій
Прогнозування
за Прогнозування
за Реальна
кількість
допомогою
лінійної допомогою квадратичної аварій
за даними
тренд-функції
(𝑅 = тренд-функції
(𝑅 = EUROSTAT
0,0651)
0,4687)
47
113
53
44
147
56

Такі твердження не відповідають дійсності і не є математично обґрунтованими. Так для
лінійної залежності 𝑅 зовсім незначний зв'язок (відображає майже відсутній зв'язок даних),
а отримані результати щодо аварійності є достатньо близькими до реальних. А для
квадратичної залежності 𝑅 зв'язок набагато значніший (відображає помірний, майже
помітний зв'язок), натомість отримані результати щодо аварійності є надзвичайно далекими
від реальних. Далі ми покажемо, що навіть тренд-функції з високими показниками 𝑅 (
𝑅 = 0,769~0,9335) не є достатньо якісними прогностичними та інтерполяційними
моделями. Для нас вони становлять інтерес як «тренажер» для формування у студентів
професійного світогляду, а також статистичної та графічної культури. Оперування саме
реальними даними, більш того, їх пошук, відбір і аналіз, практикується під час навчання у
закладах вищої освіти країн Європи.
Наведемо приклади задач, які можна запропонувати першокурсникам-судноводіям в
межах вивчення курсу вищої математики за ІМО-модельним курсами з метою формування
необхідної статистичної компетентності (таблиця 1).
Задача 2. Використовуючи Database Eurostat (або таблиці 2, 3), обчисліть середнє
значення кількості аварій за вказаний період, що трапилися у внутрішніх водних шляхах
Румунії: а) 2005-2015 рр; б) 2005-2016 рр; в) 2005-2017 рр.
Задача 3. Використовуючи Database Eurostat (або таблиці 2, 3), обчисліть дисперсію
статистичної сукупності кількості аварій за вказаний період, що трапилися у внутрішніх
водних шляхах Румунії: а) 2005-2015 рр; б) 2005-2016 рр; в) 2005-2017 рр.
Задача 4. Використовуючи Database Eurostat (або таблиці 2, 3), обчисліть середнє
квадратичне відхилення (стандартне відхилення) статистичної сукупності кількості аварій за
вказаний період, що трапилися у внутрішніх водних шляхах Румунії: а) 2005-2015 рр; б)
2005-2016 рр; в) 2005-2017 рр.
Задача 5. Укажіть рік у який кількість аварій була найближчою до середнього значення
аварій за вказаний період: а) 2005-2015 рр; б) 2005-2016 рр; в) 2005-2017 рр.
Використовуючи інформаційні технології, зокрема MS Excel, можемо проаналізувати
поведінку поліноміальних тренд-функцій третього-шостого порядків (для 2006-2015 років),
щодо іх відповідності реальним даним у 2016-2017 роках і запропонувати відповідну задачу
студентам:
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Задача 6. Володіючи інформацією про аварійність у 2016 та 2017 роках [5] (див. Табл.
3), укажіть, яка із поліноміальних тренд-функцій (див. Рис. 3-6) найкраще відображає стан
речей.
За отриманими тренд-функціями можна також сформулювати групу задач, які
відповідають вимогам ИМО-модельних курсів щодо формування відповідної графічної
компетентності фахівців (див. Табл. 4).
Таблиця 4
Фрагмент MODEL COURSE 7.03 OFFICER IN CHARGE OF
A NAVIGATIONAL WATCH
Appendix 1
Supporting knowledge outline
Training outcome: STCW Code table A-II/1 and table A-II/2
Demonstrates a knowledge and understanding of :
1.1.1. Mathematics
Teaching aids:
…
…
- draw and labels axes (1.2.1)
1.2. Graphs
- defines “origin”, “abscissa”, “ordinate” and describes how a point is
identified by its Cartesian coordinates (1.2.2)
- determines suitable scales from given data (1.2.3)
- plots points, given their Cartesian coordinates (1.2.4)
- draws a smooth curve through plotted points (1.2.5)
- given the abscissa, read the value of the ordinate and vice versa !!!!!!!!
(1.2.6)
- extracts values from graphs of ship's data (1.2.7)
- draws graphs of given functions(1.2.8)
- solves simultaneous equations graphically (1.2.9)
Trainees should be able to produce a graph of given or observed data and
Guidance notes
extract information from the graph. They should also be able to draw
graphs of simple functions for a given range of the independent variable.
Sketching the graphs of functions is not required.
Задача 7. Використовуючи поліноміальну тренд-функцію вказаного порядку знайти
кількість локальних екстремумів функції та записати їх наближені координати.
Задача 8. Використовуючи поліноміальну тренд-функцію вказаного порядку з’ясувати
яка аварійність відповідає 2011 року. Порівняйте її з дійсним значенням.
Задача 9. Використовуючи поліноміальну тренд-функцію вказаного порядку з’ясувати
яким рокам відповідає 60 аварій (роки округляти до найближчого). Порівняти отримані
значення із дійсними.
Задача 10. Використовуючи поліноміальну тренд-функцію вказаного порядку з’ясувати
яким періодам відповідає кількість аварій в інтервалі від 40 до 60 (роки округляти до
найближчого).
Задача 11. Використовуючи поліноміальну тренд-функцію вказаного порядку з’ясувати
у 2013 році тренд-функція є зростаючою чи спадною?
Задача 12. Використовуючи поліноміальну тренд-функцію вказаного порядку знайти
найбільше значення тренд-функції у період 2008 -2013 рр. Порівняйте його з дійсним
значенням.
Задача 13. Виправити помилкові твердження на правильні.
1) згідно з поліноміальною тренд-функцією шостого порядку кількість аварій у 2008 році на
40 перевищує реальну кількість;
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2) згідно з поліноміальною тренд-функцією п’ятого порядку реальна кількість аварій у 2012
році менша ніж прогнозована;
3) згідно з поліноміальною тренд-функцією четвертого порядку у 2015 році сталося біля 40
аварій;
4) згідно з поліноміальною тренд-функцією третього порядку, у період з 2014-2015 рр.
спостерігалося спадання аварійності, що відповідає реальності;
5) згідно з поліноміальною тренд-функцією четвертого порядку, у період 2009-2012 рр.
спостерігається спадання аварійності;
6) згідно з поліноміальною тренд-функцією шостого порядку, кількість аварій у 2015 році
має значні розбіжності з реальними.

Рис. 3. Поліноміальна тренд-функція четвертого
порядку
Відповіді:
1) згідно з поліноміальною тренд-функцією шостого порядку кількість аварій у 2008 році на
20 перевищує реальну кількість;
2) згідно з поліноміальною тренд-функцією п’ятого порядку реальна кількість аварій у 2012
році більша, ніж прогнозована;
3) згідно з поліноміальною тренд-функцією четвертого порядку у 2015 році сталося біля 70
аварій;
4) згідно з поліноміальною тренд-функцією третього порядку, у період з 2014-2015 рр.
спостерігалося спадання аварійності, що не відповідає реальності;
5) згідно з поліноміальною тренд-функцією четвертого порядку, у період 2009-2012 рр.
спостерігається зростання аварійності;
6) згідно з поліноміальною тренд-функцією шостого порядку, кількість аварій у 2015 році не
має значні розбіжності з реальними.
Задача 14. З’ясувати яке з тверджень є правильним, а яке хибним (так звані завдання
формату True\False):
1) відповідно до поліноміальної тренд -функції третього порядку, у 2008 році сталося біля 80
аварій;
2) у 2012 році реальна кількість аварій перевищила прогнозовану тренд -функцією
четвертого порядку;
3) у 2014 році реальна кількість аварій перевищила прогнозовану тренд -функцією п’ятого
порядку;
4) згідно з поліноміальною тренд -функцією шостого порядку, прогнозована кількість аварій
майже співпала з реальною у 2010 році;
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Рис. 4. Поліноміальна тренд-функція шостого порядку

Рис 5. Поліноміальна тренд-функція п’ятого порядку

Рис. 6. Поліноміальна тренд-функція третього порядку
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5) згідно з поліноміальною тренд -функцією третього порядку, у період 2010-2013 рр.
спостерігалося зростання аварійності;
6) згідно з поліноміальною тренд -функцією четвертого порядку, у період 2007-2010 рр.
спостерігалося спадання аварійності;
7) у 2009 році реальна кількість аварій перевищила прогнозовану тренд -функцією п’ятого
порядку;
8) згідно з поліноміальною тренд -функцією шостого порядку, прогнозована кількість аварій
майже співпала з реальною у 2008 році.
Відповіді. 1) F; 2) T; 3) F; 4) T; 5) T; 6) F; 7) T; 8) F.
Висновки Перед фахівцями усіх морських закладів України стоїть важливе завдання:
не втративши традиційної якості освіти, стати сучасними. Зберегти та примножити
методичне та наукове надбання, трансформувавши, інтегрувавши та осучаснивши його.
Сьогодення, а також рекомендації ІМО-модельних курсів підготовки фахівців,
вимагають того, щоб модель спеціаліста була доповнена блоком нових особистісних
компетентностей, що визначають статистичну та графічну культуру випускника вищого
морського закладу. Формуванню статистичного мислення сучасними освітніми парадигмами
надається важливе значення. Це закономірно та природньо. Згадаємо, що статистичне
мислення – це психічний пізнавальний процес відображення ймовірнісних закономірностей і
відношень випадкових подій та явищ об’єктивного світу. Аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення, абстрагування, конкретизація - саме через випадкові комбінації цих розумових
дій відбувається і статистичне мислення, і будь-який інший вид мислення.
Нам усім важливо пам’ятати, що потужні сучасні технічні засоби та інформаційнокомунікаційні технології не вивільняють сучасного фахівця від його головного обов’язку:
думати та приймати відповідні обґрунтовані та виважені рішення.
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В.М. Клиндухова, О.В.Ляшко, А.В.Гейлик
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПІДГОТОВКА СТУДЕНТОВСУДОВОДИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ИМО-МОДЕЛЬНЫХ КУРСОВ
В статье представлены некоторые математические модели и предложения, связанные с
реализацией на практике основных идей ИМО-модельных курсов во время математической
подготовки студентов судоводителей. Основное внимание уделено формированию
статистического мышления, графической культуры, а также целесообразному в данном
контексте использованию информационных технологий. В основу предлагаемого материала
положено данные статистического агентства Eurostat.
Целью статьи является наведение определенных предложений по практической
реализации основных идей ИМО-модельных курсов при математической подготовки
студентов-судоводителей связанных с использованием информационных технологий и
формированием современного статистического мышления студентов.
Ключевые слова: ИМО-модель, статистическое мышление, графическая культура,
математическая подготовк, судоводители.
Klindukhova V.M., Lyashko O.V., Gaylik A.V.
MATHEMATICAL MODELING AND TRAINING OF SHIP STUDENTS TAKING INTO
ACCOUNT THE REQUIREMENTS
The article presents some proposals that are associated with the implementation in practice of
the basic ideas of IMO-model courses. We are talking about the mathematical training of students
navigators. The focus is on the formation of statistical thinking and graphic culture. All this is
possible using information technology. The basis of the tasks are the data of the statistical agency
Eurostat.
The purpose of the article is to provide some suggestions for the practical implementation of the
leading ideas of IMO modeling courses in mathematical training of navigational students related to
the use of information technology and the formation of modern statistical thinking of students.
Keywords: IMO-model, statistical thinking, graphic culture, mathematical trainin, navigator.
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ТЕРМООПТИЧНІ ПРИСТРОЇ НА БАЗІ КРИСТАЛІВ ДИФОСФІДІВ
ЦИНКУ І КАДМІЮ
Обґрунтовано нові сфери практичного застосування монокристалів дифосфіду кадмію і
цинку тетрагональної модифікації, для яких добре відпрацьована технологія отримання
крупних і структурно досконалих монокристалів. На основі залежності величини повороту
площини поляризації від температури при проходженні світла крізь кристал запропоновані
дві схеми виготовлення датчиків температури. Також показано, що залежність природної
оптичної активності від температури в цих кристалах може бути використана для
візуалізації розподілу енергії в перерізі пучка потужного інфрачервоного лазера.
Ключові слова: напівпровідники, монокристали, природна оптична активність, датчик
температури, лазер.
Постановка проблеми. Фотоніка – це прогресивна галузь, яка досліджує взаємодію
світла з матерією і створення на цій основі пристроїв управління випромінюванням та
обробки інформації у вигляді електричних і оптичних сигналів. Фотон, як матеріальний
носій інформаційних систем, може не тільки виконувати функції електронів, але й керувати
ними [1].
Аналіз останніх досліджень. Кристали 𝐶𝑑𝑃 і 𝑍𝑛𝑃 тетрагональної модифікації
досліджуються науковцями завдяки їх незвичайним властивостям і можливостями
застосування в техніці [2, 3]. Ці сполуки характеризуються великою шириною забороненої
зони, високою оптичною прозорістю в широкому діапазоні довжин хвиль, високими
показниками природної оптичної активності, яка лінійно залежить від температури. Основні
фізичні властивості даних монокристалів наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Властивості монокристалів
Властивості
𝑪𝒅𝑷𝟐
Просторова група
P4 2 2
Параметри елементарної комірки, нм (𝑇 =
𝑎 = 𝑏 = 0,5276
273 𝐾)
𝑐 = 1,9753 [4]
Ширина забороненої зони, еВ (𝑇 = 293 𝐾)
2,02 [5]
Питомий опір, Ом ∙ см (𝑇 = 300 𝐾)
10 − 10 [7]
Область прозорості, мкм
0,62 − 15 [6]
Показник заломлення (𝜆 = 0,6328 мкм, 𝑇 =
𝑛 = 3,422
293 𝐾)
𝑛 = 3,281 [9]
Природна оптична активність, град/мм
650 [10, 11]
(𝜆 = 0,6328 мкм, 𝑇 = 293 𝐾)
Стала Верде 𝑉, хв/Е ∙ см
0,57 [13]

𝒁𝒏𝑷𝟐
P4 2 2
𝑎 = 𝑏 = 0,5058
𝑐 = 1,8506 [4]
2,18 [6]
10 − 10 [7]
0,6 − 15 [8]
𝑛 = 3,280
𝑛 = 3,115 [10]
330 [12]
0,279 [14]

Формулювання цілей статті. На основі відомих даних з дослідження фізичних
властивостей кристалів 𝐶𝑑𝑃 і 𝑍𝑛𝑃 тетрагональної модифікації та проведення додаткових
розрахунків і дослідів запропонувати принципово нові пристрої для реєстрації температури,
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а також пристрій для візуалізації розподілу енергії всередині пучка інфрачервоного лазера.
Основний матеріал дослідження. Розглянемо можливі області застосування
вирощених кристалів 𝐶𝑑𝑃 і 𝑍𝑛𝑃 тетрагональної модифікації.
Датчик температури. З аналізу дисперсії оптичного обертання кристалів 𝐶𝑑𝑃 і 𝑍𝑛𝑃 в
широкому діапазоні температур показано, що питома обертання 𝜌, яка вимірюється в
град/мм, є лінійною у всьому цьому діапазоні. Величина кута повороту площині поляризації
пов’язана з температурою наступним чином
𝜑 = (𝜌 + 𝛽 ∙ 𝑡 ) ∙ 𝑙,

(1)

де 𝜌 – питоме оптичне обертання при 0о С;
𝛽 − температурний коефіцієнт константи оптичного обертання для певної довжини хвилі;
𝑡 − температура за шкалою Цельсія;
𝑙 − товщина кристалу, вирізаного перпендикулярно до оптичної осі.
На рис.1 наведено криві залежності коефіцієнта константи оптичного обертання від
довжини хвилі.
Як видно, 𝛽 починає збільшуватись при наближенні до межі
фундаментального поглинання, що, як наведено вище, свідчить про головний внесок в
обертання прямих переходів між зонами.

Рис. 1. Залежність температурного коефіцієнту питомого оптичного обертання
від довжини хвилі 𝐶𝑑𝑃 (1) і 𝑍𝑛𝑃 (2).
В даній роботі розглянуто два варіанти виготовлення чутливих термометрів на базі
кристалів 𝐶𝑑𝑃 і 𝑍𝑛𝑃 . Плоско-паралельна пластина кристалу, вирізана перпендикулярно до
оптичної осі, розташовується між аналізатором і поляризатором (рис. 2).
З метою збільшення коефіцієнта пропускання оптичного елемента з 𝐶𝑑𝑃 до 98% в
діапазоні довжин хвиль 600 − 1000 нм на пластинку з 𝐶𝑑𝑃 наносили просвітлювальне
інтерференційне покриття, яке складались з чотирьох шарів 𝑆𝑖𝑂 і 𝑍𝑟𝑂 , що чергувались між
собою.
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Рис. 2. Схема термометру, що використовує залежність зміни відносної інтенсивності світла,
яке пройшло крізь кристал 𝐶𝑑𝑃 (𝑍𝑛𝑃 ), від температури:
1 – джерело світла, 2 – коліматорна лінза, 3 – лінійний поляризатор, 4 – пластина з кристалу
𝐶𝑑𝑃 (𝑍𝑛𝑃 ), 5 – аналізатор, 6 – збиральна лінза, 7 – фотоприймач.
Інтенсивність світла, що пройшло крізь систему, реєструвалась фотоприймачем.
Фотовідповідь при інших рівних умовах залежить від величини кута повороту площини
поляризації під час проходження світла крізь кристал, і, відповідно, від температури
останнього. Зміна відносної інтенсивності 𝐼 ⁄𝐼 світла, яке пройшло крізь систему, що
пов’язана із зміною температури кристала на один градус, визначається виразом:
( ⁄ )

=

∙

(2)

∙ 𝑠𝑖𝑛2𝜑 ∙ 𝑙,

де
= 𝛽 – температурний коефіцієнт питомого оптичного обертання;
𝜑 − кут між площиною поляризації аналізатора і площиною поляризації світла на виході з
кристалу;
𝑙 − товщина зразка.
Якщо прийняти вихідний кут 𝜑 = 𝜋⁄4 (область максимальної чутливості), 𝛽 =
( ⁄ )
0,45 град⁄мм ∙ К (𝐶𝑑𝑃 ) і 𝑙 = 1 мм, то
= 7%.
В другому варіанті система, що реєструє, вимірює безпосередньо кут повороту
площини поляризації за допомогою слідкуючого пристрою, який встановлює аналізатор в
положення максимального або мінімального пропускання. Переваги цієї вимірювальної
системи в тому, що вона не пов’язана із коливаннями абсолютного значення інтенсивності
прохідного світла, яка може змінюватись через розсіювання та відбивання світла в
навколишньому середовищі.
В даному пристрої плоскополяризоване світло після проходження крізь термочутливий
елемент змінює площину поляризації, але залишається при цьому плоско поляризованим. Це
спрощує конструкцію пристрою, оскільки зникає необхідність у компенсаторі, що
перетворює еліптично-поляризоване світло у плоскополяризоване (рис. 3).
3
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Рис.3. Схема термометру, що використовує залежність повороту площини поляризації
плоскополяризованого світла, яке пройшло крізь кристал 𝐶𝑑𝑃 (𝑍𝑛𝑃 ), від температури:
1 – лазер, 2 – пластина з кристалу 𝐶𝑑𝑃 (𝑍𝑛𝑃 ), 3 – аналізатор, 4 – фотоелектричний блок.
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Кут повороту площини поляризації вимірюється фотоелектричним блоком,
проградуйованим за температурою.
При великому питомому опорі 10 Ом⁄см термочутлива пластинка з 𝐶𝑑𝑃 (𝑍𝑛𝑃 ) не
буде нагріватися у високочастотному і надвисокочастотному полі, що дозволяє
використовувати даний пристрій для вимірювання температури в зоні впливу цих полів, а
відсутність підвідних дротів робить його стійким до низькочастотних електромагнітних
впливів,
ів, а це дозволяє використовувати пристрій для вимірювання температури
струмопровідних частин електричних машин.
Запропоновані термометри можуть використовуватись при вимірювання температури з
високою точністю в об’ємах, де неможливий вивід електричних др
дротів, наприклад, в
вакуумних камерах або для контролю температури живих тканин під час лікування
надвисокочастотним прогріванням.
Завдяки застосуванню оптично активних кристалів з великим оптичним термічним
коефіцієнтом питомої оптичної активності, чутливі
чутливість
сть запропонованого пристрою становить
о
більше, ніж 10 С .
Пристрій для візуалізації розподілу енергії в перерізі пучка інфрачервоного
лазера. Залежність природною оптичної активності кристалів 𝐶𝑑𝑃 і 𝑍𝑛𝑃
𝑍𝑛 від температури
може бути використана для візуалізації розподілу енергії в поперечному перерізі пучка
потужного інфрачервоного лазера (наприклад, СО −лазера
лазера з довжиною хвилі 𝜆 = 10 мкм).

Рис. 4. Пристрій для візуалізації розподілу енергії
в перерізі пучка інфрачервоного лазера
Схема такого пристрою наведено на рис. 4. Вона складається з термооптичного
кристалу 1, розташованого між двома лінійними поляризаторами 2 і 3, та джерела видимого
світла 4 (наприклад, червоний світлодіод). Поляризатор 2 встановлюют
встановлюють у положенні
повного гасіння вихідного з комірки видимого світла, і лазерне випромінювання
поглинається повністю або частково (залежно від довжини хвилі) термооптичною
пластиною, що призводить до її локального розігрівання. Природна оптична активність в
точці
очці нагрівання змінюється, і видиме світло проходить крізь поляризатор 2 та візуалізує
нагріту лазерним пучком область.
Висновки.. Велетенська природна оптична активність та її лінійна залежність від
температури дають змогу використовувати кристали дифосфі
дифосфіду
ду цинку і кадмію як датчики
температури з високою точністю вимірювань. Така точність дає можливість створити
пристрій для візуалізації розподілу енергії у поперечному перерізі пучка потужного
інфрачервоного лазера з довжиною хвилі 𝜆 = 10 мкм.
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Федотов В.Г., Лупина Т.А.
ТЕРМООПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ НА БАЗЕ КРИСТАЛЛОВ ДИФОСФИДОВ
ЦИНКА И КАДМИЯ
Обоснованы новые сферы практического применения монокристаллов дифосфида кадмия
и цинка (𝐶𝑑𝑃 и 𝑍𝑛𝑃 ) тетрагональной модификации, для которых хорошо отработана
технология получения крупных и структурно совершенных монокристаллов.
На основании зависимости величины поворота плоскости поляризации от температуры
при прохождении света через кристалл предложены две схемы изготовления датчиков
температуры. Также показано, что зависимость естественной оптической активности
от температуры в этих кристаллах может быть использована для визуализации
распределения энергии в сечении пучка мощного инфракрасного лазера.
Ключевые слова: полупроводники, монокристаллы, естественная оптическая
активность, датчик температуры, лазер.
Fedotov V.G., Lupina T.O.
THERMOOPTICAL DEVICES ON BASE OF CRYSTALS ZINC AND CADMIUM
DIPHOSPHIDE
New sphere of practical application monocrystals zinc and cadmium diphosphide (𝐶𝑑𝑃 and
𝑍𝑛𝑃 ) tetragonal modification is grounded, for which technology of getting of large and structure
perfect monocrystals is worked well.
Two schemes of making of temperature sensing devices was offered on base of dependence of
turning polarization plane value from temperature by light passing through crystal. Also it was
shown, that dependence of temperature natural optical activity at these crystals can be used for
visualization of distribution energy at section bunch of powerful infrared laser.
Key words: semiconductors, monocrystals, natural optical activity, temperature sensing device,
laser.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
СУДНОМ
Аналіз сучасних автоматизованих систем управління судном показує, що, як правило,
концепція побудови цих систем заснована на використанні після модернізації наявного в
експлуатації обладнання спільно з сучасними системами. Тому, актуальною є задача
багатокритеріальної оптимізації структури систем навігації та управління судном за
відомими характеристиками існуючих підсистем.
Результати багатоцільової оптимізації в порівнянні з результатами одноцільовой є
кращими. Основні відмінності полягають в визначенні області компромісів; визначенні
принципу оптимальності або схеми компромісу; нормалізації критеріїв або приведення їх до
єдиного масштабу виміру.
Рішення багатьох задач теорії проектування формалізується алгоритмом оптимізації в
умовах обмежень заданими технічними характеристиками і ряду невизначеностей. До
числа невизначеностей відносяться, перш за все, багатокритеріальність – наявність
багатьох показників ефективності, різнорідних по фізичному змісту і за ступенем
важливості. У таких ситуаціях прийнято говорити про невизначеність цілей.
У статті проведено аналіз існуючих методів подолання невизначеності цілей та
обґрунтовано метод синтезу автоматизованих систем управління судном.
Ключові слова: синтез, багатокритеріальність, невизначеність цілей, система,
управління судном
Постановка завдання у загальному вигляді. Аналіз автоматизованих систем
управління судном (АСУ), а також ринку комплектуючих підсистем показує, що, як правило,
концепція побудови цих систем заснована на використанні після модернізації наявного в
експлуатації обладнання спільно з сучасними системами.
Тому, актуальною є задача багатокритеріальної оптимізації структури АСУ за
відомими характеристиками існуючих підсистем. Наприклад, з N можливих систем з j
характеристиками необхідно визначити склад АСУ, що задовольняє заданим критеріям, з
урахуванням вдосконалення систем до моменту впровадження в АСУ.
Аналіз досліджень і публікацій. З проблеми застосування методів багатокритеріальної
(векторної) оптимізації в даний час існує множина публікацій [1–3, 5–7]. Розвиток і
поширення масштабів використання методів векторної оптимізації було обумовлене
вимогою практичної реалізації системного підходу до вирішення завдань побудови складних
транспортних систем, а також необхідністю значного підвищення в результаті економічної
ефективності перевезень [4-7].
Результати багатоцільової оптимізації в порівнянні з результатами одноцелевой є
кращими. Різниця проявляється в методології отримання оптимального рішення задачі.
Основні відмінності полягають в: визначенні області компромісів; визначення принципу
оптимальності або схеми компромісу; нормалізація критеріїв або приведення їх до єдиного
масштабу виміру; визначення схеми пріоритету критеріїв або облік ступеня важливості та
інші [7-10].
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Рішення багатьох задач теорії проектування формалізується алгоритмом оптимізації в
умовах обмежень заданими технічними характеристиками і ряду невизначеностей. До числа
невизначеностей відносяться, перш за все, Багатокритеріальність – наявність багатьох
показників ефективності, різнорідних по фізичному змісту і за ступенем важливості. У таких
ситуаціях прийнято говорити про невизначеність цілей [6-8].
Формулювання цілей (мети) статті. Таким чином, метою статті є аналіз існуючих
методів подолання невизначеності цілей та обґрунтування методу синтезу автоматизованої
системи управління судном.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формальними методами подолати
невизначеність цілей неможливе. Розроблено методи скорочення діапазону невизначеностей,
які в ряді випадків дозволяють при проектуванні АСУ подолати виникаючі труднощі і, у
всякому разі, зменшити їх до доступних для огляду розмірів, що само по собі прогресивний
крок до пошуку технічного рішення [5].
У числі інших невизначеностей вказуємо на випадковий характер умов експлуатації та
практичну реалізацію конструкції (випадковий розкид масових і енергетичних
характеристик, відмови бортових систем та інші).
Сьогодні активно використовуються такі способи подоланні невизначеностей цілей.
Зупинимося на подоланні невизначеностей цілей. Нехай при проектуванні нової АСУ
сформульовано ряд критеріїв К1, К2, ..., КР, кожен з яких залежить від сукупності проектних
параметрів X (x1, x2, ..., xN). Розглянемо способи визначення X для відшукання найкращого
поєднання значень критеріїв К1, К2, ..., КР.
Способи подоланні невизначеностей цілей
1. Лінійна згортка - зведення сукупності приватних показників до одного критерію
виду
К(X)= ∑Р с К (𝑋),
де с – нормовані множники.
Випадкова зміна с може істотно змінити результат вибору проектних параметрів X.
Тільки в окремих випадках зміна с , в широких межах може слабо впливати на основні
проектні параметри X; один з таких випадків - випадок домінуючого критерію КΔ в ряду Кi (i
= 1, 2, ..., р).
У цьому випадку завдання визначення параметрів системи зводиться до відшукання X з
умови
extr КΔ(X).
2. Використання контрольних показників - призначення для часткових показників
К( )
значень К (𝑋) ≤ К∗ , які повинні бути досягнуті, а також оцінки відносин К∗ .
У низки цих відносин вибирається «найбільш відсталий» показник
К(𝑋) = min

К( )
К∗

.

який і підлягає оптимізації шляхом кращого вибору X. Таким чином, задача зведена до
однокритеріальній.
3. Приведення до «абсолютного екстремуму». Шляхом послідовного вирішення
однокритеріальних завдань можна знайти ряд екстремальних значень часткових показників
extr К (𝑋), extr К (𝑋), .... Вектор К (extr К (𝑋), extr К (𝑋), ... .) в просторі критеріїв
ефективності розглядають як точку «абсолютного екстремуму», ступінь наближення до якої
характеризує сукупність якості АСУ [4]
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К = ∑

[К (𝑋) − extr К (𝑋)] .

(1)

4. Компроміси Парето. Бажання виключити з неформального аналізу ті альтернативи,
які свідомо погані, і тим самим скоротити безліч розглянутих технічних рішень для
забезпечення їх аналізу, призводить до використання множини альтернатив Парето [5].
Припустимо, що ряд показників ефективності визначено поєднанням проектних параметрів
X. Однак якщо знайдено нове значення X*, яке задовольняє нерівності
К (𝑋 ∗ ) ≥ К (𝑋) ,

(2)

і хоча б одна з нерівностей суворе, то це означає, що при інших рівних умовах вдалося,
принаймні, одну з якостей АКС поліпшити і, отже, поєднання X* краще X.
Процес продовжують до тих пір, поки всі нерівності (5) перетворяться в рівності і
кращого поєднання проектних параметрів X* відшукати не можна. Множина компонентів X*
називають множиною Парето. Звичайно, вектор X* слід розглядати тільки в області
допустимих значень. Тоді кожній точці X з області допустимих значень буде відповідати
цілком певний вектор з компонентами К (𝑋), К (𝑋), … , КР (𝑋). Але не всі точки
задовольняють вимогам Парето, і ця обставина дозволить зменшити множину розглянутих
рішень.
Множина проектних рішень по Парето не дає відповіді на питання, яке з них краще. За
фізичним змістом кожне з них в теорії синтезу АСУ примітно або найбільшою ефективністю,
або найменшими витратами та ін. Але остаточний вибір з можливих поєднань цих якостей
належить досвіду дослідника і є процесом неформального аналізу.
5. «Метод послідовних поступок» [4, 5].
Якщо показники ефективності розташовані в порядку зменшення важливості: спочатку
основний К , потім інші, допоміжні: К , К , ... Для простоти вважають, що кожен з них
потрібно звернути в максимум. Процедура побудови компромісного рішення зводиться до
наступного. Спочатку шукається рішення, що звертає в максимум головний показник
ефективності К . Потім призначається, виходячи з практичних міркувань і точності, з якою
відомі вихідні дані (а часто вона буває невеликий), деяка «поступка» ΔК , яку згодні
допустити для того, щоб звернути в максимум другий показник К . На показник К
накладаються обмеження, щоб він був не менше, ніж К∗ − ΔК , де К∗ – максимально
можливе значення К . При цьому обмеження шукаємо рішення, що звертає в максимум К .
Далі знову призначається «поступка» до показника К , ціною якої можна максимізувати К
та інші.
Такий спосіб побудови компромісного рішення хороший тим, що тут відразу видно,
ціною якої «поступки» в одному показнику купується виграш в іншому. Прийнято вважати,
що свобода вибору рішення, що купується ціною навіть незначних «поступок», може
виявитися суттєвою, так як в районі максимуму зазвичай ефективність рішення змінюється
дуже слабо [1-3].
Отже, при будь-якому способі формалізації, завдання кількісного обґрунтування
рішення за кількома показниками залишається не до кінця визначеною, і остаточний вибір
рішення визначається дослідником.
Методи подолання невизначеностей цілій далеко не достатні для вирішення проектних
завдань, і по суті розробка нової складної системи ставить перед розробником складні
проблеми. Наприклад, вибір кількості критеріїв ефективності і призначення допустимих
похибок їх визначення. Теорія проектування АСУ, що не зумовлюючи склад і число
критеріїв ефективності, тим самим допускає ситуації, при яких відбір кращого з
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альтернативних варіантів неможливий хоча б тому, що всіма показниками в рівній мірі
відповідає декілька технічних рішень [4, 5].
Невизначеність знань вихідних даних на ранніх стадіях проектування АСУ зобов'язує
проектувальника значення критеріїв якостей, що відрізняються в межах 10%, вважати
рівноцінними [5]. Отже, вихід в подібних ситуаціях - порівняння близьких технічних
варіантів за новими, раніше не розглянутим якостям. Залучення додаткових критеріїв якості
або, що те ж, розширення складу критеріїв вже в процесі проектування.
Математична формалізація завдання синтезу структури АСУ
Отже, постановка задачі дослідження дозволяє сформулювати її математичну
реалізацію. А саме, необхідно вирішити оптимізаційне завдання за критерієм «ефективністьвартість». Іншими словами, реалізувати метод побудови високоефективної АСУ при
мінімальній вартості.
Математична формалізація задачі дослідження
𝑅 :

max 𝐸 = 𝐸(𝑅 )
,
min 𝐶П = 𝐶П (𝑅 )

(3)

де
𝐸(𝑅 ) – показник критерію ефективності функціонування для k-того варіанту
структури АСУ;
𝐶П (𝑅 ) – вартість пуску для k-того варіанту структури АСУ;
𝑅 = {𝑟 , 𝑟 , … , 𝑟М } – вектор структури АСУ;
𝑟 – значення i-того параметру m-того варіанта структури АСУ;
m – кількість варіантів структури АСУ.
Метод синтезу структури АСУ
Загальна ідея методу синтезу АСУ полягає в тому, що всі часткові критерії
розташовують і нумерують в порядку їх відносної важливості; максимізують перший,
найбільш важливий критерій; потім призначають величину допустимого зниження значення
цього критерію і максимізують другий за важливістю частковий критерій за умови, що
значення першого критерію не повинно відрізнятися від максимального більш ніж на
величину встановленого зниження; знову призначають величину поступки, але вже за
другим критерієм і знаходять максимум третього за важливістю критерію за умови, щоб
значення перших двох критеріїв не відрізнялися від раніше знайдених максимальних значень
більше ніж на величини відповідних поступок; далі подібним же чином по черзі
використовуються всі інші часткові критерії; оптимальної зазвичай вважають будь-яку
стратегію, яка отримана при вирішенні задачі відшукання умовного максимуму останнього
по важливості критерію
Таким чином, при використанні методу синтезу багатокритеріальна задача зводиться до
почергової максимізації часткових критеріїв і вибору величин поступок. Величини поступок
характеризують відхилення пріоритету одних часткових критеріїв перед іншими від
лексикографічного: чим поступки менше, тим пріоритет жорсткіше.
При вирішенні багатокритеріальної задачі методом послідовних поступок спочатку
здійснюється якісний аналіз відносної важливості часткових критеріїв; на підставі такого
аналізу критерії розташовуються і нумеруються в порядку убування важливості, так що
головним є критерій 𝐾 , менш важливий 𝐾 , потім слідують інші приватні критерії до 𝐾 .
Максимізується перший за важливістю критерій 𝐾 і визначається його найбільше значення
𝑄 . Потім призначається величина "допустимого" зниження (поступки) Δ > 0 критерію 𝐾
і шукається найбільше значення 𝑄 другого критерію 𝐾 за умови, що значення першого
критерію повинно бути не менше, ніж 𝑄 − Δ . Знову призначається величина поступки
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Δ > 0, але вже за другим критерієм, яка разом з першою використовується при знаходженні
умовного максимуму третього критерію. Нарешті, максимізує останній за важливістю
критерій 𝐾 за умови, що значення кожного критерію 𝐾 з S-1 попередніх повинно бути не
менше відповідної величини 𝑄 − Δ . Результаті, що одержані вважаються оптимальними.
Якщо критерій 𝐾 на множині стратегій, що задовольняють обмеженням завдання S, не
досягає свого найбільшого значення 𝑄 , то рішенням багатокритеріальної задачі вважають
максимизирующую послідовність стратегій {um} із зазначеної множині.
Практично подібні послідовності (3) мають сенс розглядати і для того випадку, коли
досягається верхня грань в завданні S, так як для вирішення екстремальних задач широко
застосовуються ітеративні методи. Величини поступок, призначені для багатокритеріальної
задачі, можна розглядати як своєрідну міру відхилення пріоритету (ступеня відносної
важливості) приватних критеріїв від жорсткого, лексикографічного [6-10]. Величини
поступок Δ послідовно призначаються в результаті вивчення взаємозв'язку приватних
критеріїв. Спочатку вирішується питання про призначення величини припустимого
зниження Δ першого критерію від його максимального значення 𝑄 . Практично для цього
задають кілька величин поступок Δ , Δ , Δ , .... і шляхом вирішення (2) в задачі (1)
визначають відповідні максимальне значення 𝑄 (Δ ), 𝑄 (Δ ), 𝑄 ( Δ ) критерію. Іноді, якщо
це не дуже складно, відшукується функція 𝑄 (Δ ).
Висновки. Він показує, що спочатку навіть невеликі величини поступок дозволяють
отримати суттєву перевагу за другим критерієм; з подальшим збільшенням поступки виграш
росте все повільніше. На основі аналізу отриманих даних і вирішують питання про
призначення величини поступки Δ , а потім знаходять 𝑄 (Δ ). Далі розглядають пару
критеріїв 𝐾 і 𝐾 знову призначають "пробні" величини поступок 𝑄 Δ , вирішуючи (3) в
задачі (1), відшукують найбільші значення третього критерію 𝑄 Δ , 𝑄 Δ , ... Отримані
дані аналізують, призначають Δ , переходять до наступній парі критеріїв до 3, 𝐾 та ін.
Нарешті, в результаті аналізу взаємного впливу критеріїв 𝐾
і 𝐾 вибирають величину
останньої поступки 𝑄
і відшукують оптимальні стратегії, вирішуючи (S) в задачі 1
(зазвичай обмежуються знаходженням однієї такої стратегії).
Таким чином, хоча формально при використанні методу послідовних поступок досить
вирішити лише S завдань (1), проте для призначення величин поступок з метою з'ясування
взаємозв'язку приватних критеріїв фактично доводиться вирішувати істотно більше число
подібних завдань.
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Shevchenko A.P., Drobina V.V., Kovtun O.V., Kornev I.A., Kotigora V.A.
FEATURES OF CREATION OF AN AUTOMATED VESSEL CONTROL SYSTEM
The analysis of modern automated ship management systems shows that, as a rule, the concept
of construction of these systems is based on the use after modernization of the equipment in
operation together with the modern systems.
Therefore, the problem of multicriteria optimization of the structure of navigation and control
systems of ships according to the known characteristics of existing subsystems is urgent.
Multipurpose optimization results are better than single-purpose results. The main differences
are in identifying the area of trade-offs; definition of principles of optimality or scheme of
compromise; normalization of the criteria or bringing them to a single scale of measurement.
The article analyzes the existing methods of overcoming the ambiguity of the purposes and
substantiates the method of synthesis of the automated ship management system.
Keywords: synthesis, multicriteria, goal uncertainty, system, ship control
Шевченко А.П., Дробина В.В., Ковтун О. В., Корнев И.А., Котигора В.А.
ОСОБЕННОСТИ
СОЗДАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ
Анализ современных автоматизированніх систем управления судном показывает, что,
как правило, концепция построения этих систем основана на использовании после
модернизации имеющегося в эксплуатации оборудования совместно с современными
системами.
Поэтому актуальной является задача многокритериальной оптимизации структуры
систем навигации и управления судном по известным характеристикам существующих
подсистем.
Результаты многоцелевой оптимизации по сравнению с результатами одноцелевой
являются лучшими. Основные отличия заключаются в определении области компромиссов;
определение принципов оптимальности или схемы компромисса; нормализации критериев
или приведение их к единому масштабу измерения.
В статье проведен анализ существующих методов преодоления неопределенности целей
и обоснован метод синтеза автоматизированной системы управления судном.
Ключевые слова: синтез, многокритериальность, неопределенность целей, система,
навигация и управление судном
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ
АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАСОБІВ РІЧКОВОГО ТА
МОРСКОГО ТРАНСПОРТУ
Порівняльний аналіз аварійності засобів водного транспорту свідчить про зменшення
подібних ситуацій, але це не знижує актуальність наукових досліджень в галузі підвищення
ефективності та надійності за рахунок автоматизації. Аналіз закордонного та
вітчизняного досвіду впровадження систем автоматизації контролю технічного стану
засобів водного транспорту свідчить про можливість значного підвищення їх ефективності
та якості функціонування.
Таким чином, незважаючи на розвиток транспортної галузі України, водного
транспорту зокрема, актуальним є наукове завдання удосконалення існуючих та розробки
нових моделей та методів автоматизації контролю технічного стану засобів водного
транспорту у різноманітних умовах експлуатації, вирішенню цього завдання і присвячена
наукова стаття.
Ключові слова: річковий та морський транспорт, автоматизація, контроль, технічний
стан, методика, модель, метод
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливішими
практичними завданнями.
Основне протиріччя, яке лежить в основі наукових досліджень у напрямку підвищення
ефективності експлуатації суднових комплексів, полягає, з одного боку, у необхідності
підвищення технічної готовності суднового обладнання до використання за призначенням та
безвідмовності його функціонування, для чого є необхідним здійснення постійного контролю
за його функціонуванням та виконання цілого комплексу періодичних перевірок та
діагностувань. Разом з тим такий підхід суттєво підвищує вартість експлуатації обладнання
та зменшує загальну рентабельність флоту.
З іншого боку, намагання максимального здешевлення морських транспортних
перевезень, призводить до зменшення кількості контрольних заходів, спрощення їх
процедури з перекладанням максимального числа функцій діагностики на технічні засоби. У
такому аспекті, розроблення нових методів технічної експлуатації обладнання на основі
застосування сучасних автоматизованих процедур визначення періодичності та обсягу
діагностування є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питання технічної експлуатації, обслуговування і ремонту суден висвітлюється у
роботах Смирнова Н.Н., Ицковича А.А., Волкова Л.І., Барзиловича Е.Ю.
В області розробки теорії прогнозування відомі роботи вчених: І.П. Атаманюка, В.М.
Глушкова, М.З. Згуровського, О.Г. Івахненка, В.Д. Кудрицького, Богом'ї В.І., Давидова В.С.,
Дороніна В.В., Тихонова І.В. та ін.
Область технічного прогнозування суднового
устаткування досліджена у роботах В.П. Калявіна, А.С. Кобелєвої, А.В. Козлова та ін [1-5].
Однак незважаючи на значну кількість публікацій щодо вирішення різноманітних
питань експлуатації та ремонту суднового обладнання, не вирішеними залишаються питання
щодо визначення методиці оцінювання ефективності моделей та методів автоматизації
контролю технічного стану засобів річкового та морського транспорту (ЗРМТ).
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Формулювання цілей статті
Таким чином, ціллю даної статті є наведення особливостей розроблення моделі та
методи автоматизації контролю технічного стану засобів річкового та морського транспорту
в технології Integrated Bridge System.
Виклад матеріалів дослідження
Оцінка ефективності запропонованих моделей та методів є важливим елементом
наукових досліджень і призначена для формування об'єктивної думки про достовірність
теоретичних результатів і практичних рекомендацій при їх впровадженні. Так як моделі і
методи автоматизації є підсистемою для забезпечення безвідмовної роботи засобів річкового
та морського транспорту, то і оцінювати їх ефективність доцільно за тим впливом, який вони
надають на безвідмовність.
На основі принципів системного підходу завдання визначення технічного стану засобу
водного транспорту в різноманітних умовах експлуатації доцільно розглядати у наступному
вигляді.
Дійсно, забезпечення заданого рівня надійності (безвідмовності) є актуальне. Це
завдання вирішується за рахунок виконання вимог правил експлуатації будь-якої техніки та
заходів системи технічного обслуговування. Як відомо, причинами відмов, тобто зміни стану
засобу водного транспорту у цілому або підсистем та комплектуючих елементів «справний»
на «несправний», «критична відмова» та таке інше є: виробіток ресурсу календарного та
наробітку; порушення правил експлуатації; конструктивне-виробничі недоліки.
Тому місто самої системи контролю технічного стану ЗРМТ, а також моделей та
методів автоматизації процесу контролю технічного стану ЗРМТ в забезпечені заданого
рівня надійності (безвідмовності) доцільно представити наступним чином.
Ефективність безвідмовної роботи, яка, як відомо, визначається через відповідні
кількісні показники [1–3] представимо наступним чином

Е БВ  ( ЕТО , ЕТЕ , Е КТС , Е Р ),
Е КТС  ( Е В , ЕОБР ),
ЕОБР   Е А , Е ПЗ ,

(1)

Е ПЗ  ( ЕММ , ЕЗП ).
де: ЕБВ – ефективність безвідмовної роботи ЗРМТ (підсистеми, комплектуючого ЗРМТ);
ЕТО – ефективність технічного обслуговування ЗРМТ;
ЕТЕ – ефективність технічної експлуатації;
ЕКТС – ефективність системи контролю технічного стану ЗРМТ;
ЕР – ефективність ремонту;
ЕВ – ефективність вимірів параметрів функціонування ЗРМТ;
ЕОБР – ефективність обробки інформації про виміри параметрів;
ЕА – ефективність апаратної складової комп’ютерної системи;
ЕПЗ – ефективність математичного та програмного забезпечення;
ЕММ – ефективність моделей та методів автоматизації контролю ТС ЗРМТ;
ЕЗП – ефективність засобів програмування.
Таким чином, оцінимо ефективність розроблених моделей і методів за ступенем їх
впливу на якість забезпечення властивості безвідмовності ЗРМТ. Варто звернути увагу на те,
що виявлення впливу моделей і методів автоматизації контролю ТС ЗРМТ на ймовірність
безвідмовної роботи та інші показники безвідмовності є маловивченою галуззю наукових
досліджень. Як правило, застосовуються спрощена методики, які не дозволяють встановити
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реальну ступень впливу моделей і методів автоматизації контролю ТС ЗРМТ на
безвідмовність.
Великі можливості досить коректної відповіді на ці питання надає, як відоме,
системний підхід. У системному аналізі основним критерієм, що характеризує
функціонування підсистеми, прийнято вважати кількісний показник, що дозволяє оцінити її
вплив на роботу системи більш високого рівня [5–8]. Для контролю ТС ЗРМТ таким
основним кількісним показником ефективності є достовірність контролю – ймовірність того,
що результат контролю вірний. Визначення ефективності контролю ТС ЗРМТ засноване на
поділі цієї загальної задачі на часткові підзадачі, які послідовно вирішуються в процесі
контролю ТС, з оцінкою для кожної з них ймовірності їх успішного виконання. Для цього
здійснюється такає поділ процесу контролю ТС, при якому в межах кожного етапу умови
експлуатації ЗРМТ залишаються незмінними. Це дозволяє підрахувати ймовірність рішення
часткових завдань, а потім ефективність контролю ТС ЗРМТ.
Визначення основних підзадач контролю ТС: вимірювання параметрів
функціонування; формування оцінки ТС.
Процес вирішення зазначених підзадач визначає основний зміст контролю ТС і може
розглядатися як функціонування ергономічної системи, що представляє собою сукупність
дій екіпажу, що враховує умови судоплавання і технічних засобів контролю. У такій
постановці процес контролю ТС включає функціонування трьох елементів ергономічної
системи: людини (екіпаж), техніку (бортове обладнання контролю) та середу (навігаційну
обстановку і інші чинники, які характеризують умови судоплавання).
Під ефективністю вимірювання параметрів функціонування ЗРМТ будемо розуміти
ймовірність вимірювання без помилки, що перевищує допустимі величини в межах
призначеного інтервалу часу.
Для знаходження ефективності вирішення основних підзадач контролю ТС ЗРМТ
необхідно визначити ступінь впливу різних факторів на зазначену вище ймовірність з
необхідною точністю. Це можна зробити шляхом декомпозиції процесу з його
багаторівневим описом і урахуванням ефективності розв'язання окремих підзадач, під якою
домовимося розуміти ймовірність того, що дана задача буде своєчасно вирішена з точністю,
не нижче необхідної.
Оцінка ефективності контролю ТС ЗРМТ
Безсумнівно, що ефективність контролю ТС ЗРМТ залежить від ефективності
виконання всіх підзадач. Однак при розрахунках показника ефективності контролю в цілому
його неможна представляти у вигляді добутку показників ефективності підзадач, внаслідок
наявності між ними взаємозв'язку. Тому пропонується досліджувати ефективність контролю
ТС ЗРМТ з урахуванням цього взаємозв'язку на основі системного підходу. Суть якого
полягає в поділі складного процесу контролю ТС ЗРМТ на більш прості етапи, описі їх
властивостей, виявленні їх впливу на ефективність виконання завдання контролю ТС в
цілому [8,9].
Процесу контролю ТС ЗРМТ притаманні всі основні риси складних процесів і систем:
загальна мета виконання етапів, велике число підетапів, складна структура зв'язків етапів,
складна поведінка, яка обумовлюються випадковим характером зовнішніх і внутрішніх
збурень на судна і систему контролю, можливість розчленування на простіші цільові етапи,
які мають самостійне призначення і локальні цілі. Тому для з'ясування ролі кожного етапу в
забезпеченні вирішення завдання безвідмовної роботи і диференційованого аналізу якості
виконання складного процесу розділимо її на більш прості етапи, керуючись такими
принципами.
1. Кожен з етапів має забезпечити вирішення тільки певних задач, які не дубльовані
іншими етапами.
2. Якщо завдання хоча б одного з етапів не виконуються, то загальна задача
забезпечення безвідмовності не виконується.
133

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

3. Імовірність безвідмовної роботи повинна визначатися добутком умовних
ймовірностей виконання завдань на кожному етапі.
Багаторівневий опис (декомпозиція) забезпечення безвідмовності передбачає розбиття
цього процесу на різні за ієрархією рівні. В основу такого розбиття покладене те завдання,
яке вирішується на відповідному рівні.
На першому рівні декомпозиції основним критерієм є ймовірність безвідмовної роботи
протягом заданого часу РБВ. При забезпеченні безвідмовності обмеження накладається також
і на вимоги безпеки. Скористаємося апаратом алгебри логіки для визначення ймовірності
безвідмовної роботи.
Нехай В – подія, що полягає в безвідмовної роботи ЗРМТ, тоді справедливо, що

B  BТО ТЕ  Р  ВКТС ; В  ( В ТО ТЕ  Р  В КТС )  ,

(2)

BКТС  BОБР  ВММ ; ВКТС  ( В ОБР  В ММ )  .

(3)

де ВТО+ТЕ+Р  подія, що складається у виконанні завдань ТО, ТЕ та ремонту;
ВКТС  подія, що складається у виконанні завдань КТС;
ВОБР  подія, що складається у виконанні завдань обробки інформації;
ВММ  подія, що складається у виконанні завдання автоматизації на основі розроблених
моделей і методів.
Отже,

B  BТОТЕ  Р  BКТС  BММ ; B  ( BТО ТЕ  Р  ВКТС  ВММ )  .
Тоді,
де

P( B )  P ( BММ ) P ( BКТС / BММ ) P ( BТО ТЕ  Р / BММ  BКТС ) ,

(4)
(5)

P ( BММ )  ймовірність вирішення завдання автоматизації на основі розроблених
моделей і методів;
P ( BКТС / BММ )  умовна ймовірність успішного КТС за умови, що вирішене
завдання автоматизації на основі розроблених моделей і методів;
P( BТО ТЕ  Р / BММ  BКТС )  умовна ймовірність вирішення завдань ТО, ТЕ і ремонту
за умови, що вирішені завдання КТС та автоматизації на основі розроблених моделей
і методів.
Позначимо

P ( BММ )  PММ ; P ( BКТС / BММ )  РКТС ; P( BТО ТЕ  Р / BММ  BКТС )  PТО ТЕ  Р ;
тоді вираз (4) прийме вигляд

РБВ  РКТС РММ РТО ТЕ  Р .

(6)

У даній моделі прийнято допущення про те, що функція Е ПЗ  f ( Е ММ ) є додатною,
монотонно-зростаючою.
Таким чином, вирази (2–6) є моделлю безвідмовності на першому рівні декомпозиції.
Основним завданням, розв'язуваної на другому рівні декомпозиції забезпечення
безвідмовності, є розбиття завдання КТС на ряд етапів, на кожному з яких вирішується своє
часткове завдання [10–12]. Суть цього завдання – оцінити певний параметр функціонування
підсистем ЗРМТ. На цьому рівні декомпозиції завдання забезпечення безвідмовності
134

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

обмежимося вибором необхідної множини параметрів функціонування, вимірювання їх
поточних значень, а також обчислення відхилення від номінальних значень, тобто тих які
визначають штатний режим експлуатації. (X, Y, Z, t).
Відповідно до системного підходу, для визначення ефективності КТС етапи слід
вибирати так, щоб в межах одного етапу не тільки завдання, але й умови функціонування
судна та екіпажу, що впливають на якість її рішення, залишалися незмінними. Основним
критерієм ефективності КТС на другому рівні декомпозиції є достовірність контролю
параметра функціонування по трьох координатах і часу (X, Y, Z, t). Саме три координати
обрані виходячи зі здорового глузду (наприклад, при оцінці дефектів корпусу судна), хоча в
більшості випадків досить і однієї координати: обороти двигуна, температура і ін.
Досвід показує [11], що при вимірюванні тріади (X, Y, Z) і часу t будь-якого параметра
функціонування ЗРМТ в цілому або його підсистем при звичайному ході процесу помилки
можна вважати незалежними і такими, що підкоряються нормальному розподілу з
нульовими математичними очікуваннями і середніми квадратичними відхиленнями,
відповідно σXo, σYo, σZo , σt. За умови, що інтервали допустимих відхилень параметрів по σ
симетричні, достовірність контролю кожного параметра з дотриманням заданих вимог
можна знайти за формулою

РКТС  Ф(

X

 X0

)Ф(

Y

 Y0

)Ф(

Z

 Z0

)Ф(

t

t

),

(7)

X – допустиме відхилення параметра по координаті x;
Y , Z – допустимі відхилення параметра за координатами y, z;

де

Δ t – допустиме відхилення параметра за часом;
t2
2 x  2
 X  
 e
 dt – інтеграл ймовірності.
2 o
Вираз (7) записано для одного параметра, тоді для n параметрів воно матиме такий
вигляд
n

РКТС   РКТСi ,

(8)

i 1

де РКТСi – має відповідний зміст для i-го параметра. Варто відзначити, що в ряді випадків ця
ймовірність носить умовний характер.
Третій рівень декомпозиції спрямований на поетапне розгляд автоматизації з
детальним аналізом умов та визначенням процедури для виконання цього завдання.
Завданнями етапів можуть бути завдання, які вирішуються кожною моделлю або методом
автоматизації контролю ТС ЗРМТ. Завдання вибору на етапі оптимальних моделей може
вирішуватися різними методами. Критерієм оцінки ефективності КТС на цьому рівні є
ймовірність того, що на основі моделей і методів визначається справжнє ТС ЗРМТ [10–12].
В результаті помилки буде певна відмінність істинного ТС від розрахункового. Згідно з
цим визначенням, відстанню n-го порядку кривої у = f (х) до кривої у = f1 (х) на інтервалі від
хo до х1, називається максимум абсолютного значення різниці n-х похідних, тобто

y n  f1n   x   f  n  x 

max
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Для кожного конкретного параметра фізичний зміст відстаней нульового, першого і
другого порядків має свій зміст. У загальному вигляді доцільно записати наступне
m

РММ   PММj , j  1,m .

(10)

j 1

де PММj – відповідна ймовірність, що має сенс для j-тій моделі або методу автоматизації;
m – кількість моделей і методів.
Варто підкреслити, те що ймовірність РТО ТЕ  Р досить добре розглянута в наукової
літературі [1–5]. Тому маємо наступний загальний вигляд
L

РТО ТЕ  Р   PТО ТЕ  Рj .

(11)

j 1

Таким чином, вирази (1–11) визначають етапи методики оцінки ефективності моделей
та методів автоматизації контролю технічного стану ЗРМТ, та дають відповідь на питання –
як зміниться безвідмовність ЗРМТ за рахунок впровадження запропонованих в роботи
моделей та методів автоматизації контролю ТС ЗРМТ. Далі представлено модельний приклад
використання даної методики [5–9].
Модельний приклад оцінки впливу моделей та методів автоматизації контролю
технічного стану на безвідмовність ЗРМТ
Розглянимо для моделювання наступну ситуацію, яку досліджували на судні типу
OCEANIS 423 “THALASSA”, яке після капітального ремонту в 2017 році є сучасним за
двигуном та іншим обладнанням. На даному судні уже реалізовані елементи технології
Integrated Bridge System, тому майбутнє практичне впровадження наукових результатів
дисертаційного дослідження може буди зведено до встановлення в існуючу комп’ютерну
систему нового математичного та програмного забезпечення. Вхідні данні на результати
розрахунків зведені до таблиць 1 – 6.
Таким чином, застосування запропонованих моделей і методів дозволяє підвисити
достовірність контролю технічного стану до 12 %. При цьому, за результатами
математичного моделювання, можливе підвищення ймовірності виконання безвідмовного
судноплавання до 8-10 % за рахунок впровадження на практиці.
Таблиця 1
Ефективність контролю параметра (без використання НР)
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Характер
истика
Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 Параметр 6
∆X, (м)
3000
29
300
29
1500
230
σXo, (м)
1000
0,2
100
0,2
500
0,2
∆Z, (м)
3000
30
300
30
1500
30
σZo, (м)
1000
0,2
100
0,2
500
0,2
∆Y, (м)
2000
28
200
28
1000
28
σYo, (м)
10
0,2
10
0,2
10
0,2
∆t, (с)
2
2
2
2
2
2
σt, (с)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
PКТС
0,79
0,79
0,8
0,8
0,81
0,81
136

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

Удосконалений метод автоматизації контролю технічного стану засобів водного
транспорту на основі інтелектуальної моделі вирівнювання динамічних рядів, який на
відміну від існуючих використовує математично формалізовані принципи гєштальттеорії та
ідею мінімізація суми квадратів відхилень утворених точок першого та другого порядку.
Застосування методу дозволяє забезпечити компенсацію похибок вимірювань із допустимим
індексом розбіжності 0,9-5%.
Таблиця 2
Ефективність моделей та методів (які не включені до НР)
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Характерист
ика
Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 Параметр 6
РММ
0,79
0,81
0,84
0,86
0,89
0,91
Таблиця 3
Ймовірність безвідмовної роботи (без використання НР)
Показник
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
РКТС
0,79
0,8
0,81
РММ
0,8
0,85
0,9
РТО+ТЕ+Р
0,8
0,9
0,95
РБВ
0,51
0,61
0,69
Таблица 4
Ефективність контролю параметра (з використанням НР)
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Характеристик
а
Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 Параметр 6
PКТС
0,79
0,81
0,80
0,82
0,81
0,83
Таблица 5
Ефективність моделей та методів (які включені до наукових результатів)
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Характерист
ика
Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 Параметр 6
РММ
0,95
0,97
0,96
0,98
0,97
0,99
Таблиця 6
Показник
РКТС
РММ
РТО+ТЕ+Р
РБВ

Ймовірність безвідмовної роботи
(з використанням НР)
Варіант 1
Варіант 2
0,8
0,81
0,96
0,97
0,8
0,9
0,61
0,69

Варіант 3
0,82
0,98
0,98
0,78

Висновки
1. Дослідження сучасних веб-технологій дозволяють обрати для використання
ASP.NET MVC Framework – фреймворк для створення веб-додатків, який реалізує шаблон
Model-View-Controller. Це аргументоване тим, що, по-перше, будь-якому члену екіпажу
зручніше користуватися інформацією про ТС ЗРМТ за допомогою веб-технологій, де в
кожного фахівця є певний досвід.
По-друге, архітектурний патерн Model-View-Controller (MVC) розділяє додаток на три
основних компоненти: модель, уявлення і контролер. Платформа ASP.NET MVC являє
собою альтернативу схем і веб-форм ASP.NET при створенні веб-додатків. По-третє,
137

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

ASP.NET MVC є легковаговою платформою відображення з широкими можливостями
тестування.
2. Аналіз показав, що оцінку ефективності розроблених моделей та методів
автоматизації доцільне виконати по визначенню їх впливу на таку властивість як надійність.
А саме, так як ці моделі та методи є підсистемою для забезпечення безвідмовної роботи в
цілому ЗРМТ або комплектуючих підсистем та елементів, то і оцінювати їх ефективність
доцільно за тим впливом, який вони надають на безвідмовність.
3. Дослідження на модельному прикладі показує, що застосування запропонованих
моделей і методів дозволяє підвисити достовірність контролю технічного стану підсистем
ЗРМТ до 12 %. При цьому, за результатами математичного моделювання, можливе
підвищення ймовірності виконання безвідмовної роботи до 8-10 % за рахунок впровадження
на практиці.
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Коломиец А.Н., Кошевой К. И., Максименко Г. С., Морозов С. А., Оболянин М. И.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ
АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДСТВ
РЕЧНОГО И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
Сравнительный анализ аварийности средств водного транспорта свидетельствует об
уменьшении подобных ситуаций, но это не снижает актуальность научных исследований в
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области повышения эффективности и надежности за счет автоматизации. Анализ
иностранного и отечественного опыта внедрения систем автоматизации контроля
технического состояния средств водного транспорта свидетельствует о возможности
повышения их эффективности и качества функционирования.
Таким образом, несмотря на развитие транспортной отрасли Украины, водного
транспорта в частности, актуальным является научное задачи совершенствования
существующих и разработки новых моделей и методов автоматизации контроля
технического состояния средств водного транспорта в различных условиях эксплуатации,
решению этой задачи и посвящена научная статья.
Ключевые слова: речной и морской транспорт, автоматизация, контроль, техническое
состояние, методика, модель, метод
Kolomiets O.M., Kosheviy K.I., Maksimenko R.S., Morozov S.O., Obolyanin M.I.
METHOD OF ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF MODELS AND METHODS OF
AUTOMATION OF THE CONTROL OF THE TECHNICAL STATE OF THE MEANS OF
RIVER AND MARITIME TRANSPORT
Comparative analysis of the accident of water transport means that such situations are reduced,
but this does not reduce the relevance of scientific research in the field of efficiency and reliability
through automation. Analysis of foreign and domestic experience in the implementation of
automation systems to control the technical condition of water transport means that they can
significantly improve their efficiency and quality of operation.
Thus, despite the development of the transport industry of Ukraine, water transport in particular,
the scientific task of improving existing and developing new models and methods of automation of
control of the technical condition of water transport facilities in various operating conditions, the
solution of this task and a dedicated scientific article is urgent.
4. Keywords: Keywords: river and sea transport, automation, control, technical condition,
methodology, model, methodудосконалено модель автоматизованого контролю технічного
стану засобів водного транспорту, яка на відміну від існуючих базується на марковських
процесах, методі Рунге-Кутта чисельного рішення системи диференціальних рівнянь
Колмогорова та апріорної інформації про інтенсивності переходів зі стану в стан.
Використання програмної реалізації моделі значно покращує показники оперативності за
рахунок ергономічності інтерфейсу та зменшення кількості операцій;
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ
МОРСКИХ СУДОВ
В статье проведен анализ экологических рисков, возникающих при утилизации морских
судов. Данное исследование позволяет идентифицировать вредные факторы влияющие на
окружающую среду в процессе утилизации судов, а так же спланировать необходимый
комплекс мер, направленный на снижение вероятности возникновения рисков. Кроме того,
проведен литературный обзор, который показал основные направления решения проблем,
возникающих при утилизации.
Ключевые слова: экологический риск, воздействие на окружающую среду, морские суда,
суда-отходы, утилизация.
Введение. Число морских судов в мире постоянно растет, соответственно возрастет и
количество отслуживших свой срок судов.
По данным Скандинавского банка Danish Ship Finance по прогнозам, количество
гражданских судов мирового флота (вместимостью более 500 рег.тонн), отправляемых на
металлолом, к 2020 году возрастет до 3000 в год [1].
Быстрое увеличение объемов образования судов-отходов – одна из актуальных проблем
загрязнения окружающей среды (ОС) не только в Украине, но и в мире.
Согласно Резолюция А. 962(23) утилизация является наилучшим вариантом удаления
всех отслуживших срок судов. Уровень рециклинга черных и цветных металлов при
утилизации судов в Украине остается недостаточным по сравнению с образованием судовотходов. Последствия динамики образования судов-отходов и увеличения доли прямого их
затопления или бросания у причалов, у берегов рек, в затоках и.т.д. приводят к появлению, в
первую очередь, факторов экологической опасности.
Проблема утилизации различного типа судов и кораблей не решена по сегодняшний
день, несмотря на пристальное внимание, которое ей уделяется в мире на протяжении
последних десятилетий. Доказательством отсутствия эффективного решения в данном
вопросе является отсутствие утилизационных предприятий в развитых странах и
продолжающаяся практика продажи старых судов на лом в страны Юго-Восточной Азии.
При этом большинство специалистов справедливо полагают, что утилизация судов с
истёкшим сроком эксплуатации экологически чистым способом является одной из проблем,
с которой сталкиваются судовладельцы, утилизационные компании и правительства.
Проблема обостряется отсутствием эффективных методов утилизации и, как следствие, –
негативное влияние на ОС.
1.
Литературный обзор
Среди основных направлений решения проблем, возникающих при управлении
утилизацией морских судов, могут быть выделены:
– проблемы развития утилизации морского транспорта [2–6]. В частности, в работе [2]
показана динамика роста флота за 2000 – 2017 гг., распределение заказов по странам; в
работе [3] рассмотрены вопросы, связанные с проблемой утилизации морского транспорта,
предпосылки создания УП; в работе [4] проведен анализ состояния законодательного,
организационного и технологического уровней утилизации судов в Украине, определены
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перспективы развития предприятия на базе имеющихся судостроительных и судоремонтных
заводов юга Украины; автором [5] разработана современная методика проведения
перспективного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия-утилизатора; в
работе [6] указано на важность проблемы, связанной с управлением отходами производства
посредством создания предприятий.
– вопросы необходимости и значения рециклинга металлов рассмотрены в работах [7–
10]. В частности, в работе [7] отмечено, что количество первичных ресурсов необходимых
для производства металлов, ограничено, получение из металлолома вторичных материалов –
реальная необходимость для дальнейшего развития экономики, а автором [8] показана
динамика расхода лома металлургии в Украине, странах ЭС, США; в работе [9, 10] обращено
особое внимание на остроту проблемы рециклинга отходов производства.
– вопросы применения современных, экологически безопасных технологий утилизации
судов рассмотрены в работах [11–13]. В частности, в работе [11] предложена модель системы
экологического менеджмента УП на основе цикла Шухарта-Деминга, разработан метод
формирования эффективного портфеля проектов организации с учетом ограничений по
значениям степени загрязнения атмосферы, морской воды и сточных вод от реализации того
или иного проекта; в работе [12] рассмотрены вопросы подготовки «зеленого паспорта»,
содержащего информацию о потенциально опасных и используемых в конструкции судна
материалах; автором работы [13] дана оценка экологической опасности при хранении судов
на основе анализа экологического риска.
– вопросы экологического менеджмента в работах [14–16]. В частности, в работе [14]
рассмотрена идеология корпоративного экологического менеджмента и условия
сертификации предприятия на соответствие требованиям стандарта ИСО 14001. Показано
влияние на ОС; в работе [15] показано, что обновление стандартов ISO 9001 не меняет сути
предыдущей версии, а связано, прежде всего, с необходимостью повышения его
совместимости со стандартом ISO 14001, применяемым к системам экологического
менеджмента; в работе [16] представлен анализ новых требований и руководящих указаний
международного стандарта ISO 14001 версии 2015 года к системам экологического
менеджмента.
– вопросы оценки экологических рисков [17, 18]. В частности, в работе [17] рассмотрен
возможный подход к оценке показателей риска техногенных аварий на опасных
производственных объектах; в работе [18] предложена модель оценки экологических рисков,
которая на основе идентификации вредных факторов, присущих сфере утилизации твердых
бытовых отходов, проведена оценка их воздействия на ОС и спланирован необходимый
комплекс мер, направленный на снижение вероятности возникновения рисков.
По результатам анализа, есть основания считать, что проблема утилизации судов в
Украине не была решена в XX веке и более обостренной перешла в ХХІ век. Стабильная
динамики роста образования судов-отходов, отсутствие анализа рисков и систем оценки их,
приводит к увеличению анптропогенной нагрузки на ОС, поэтому проведения исследований
в этом направлении – актуально.
2. Цель и задачи исследования
Цель исследования – Показать необходимость прогнозирования рисков, возникающих в
процессе утилизации морских судов.
Для достижения цели были поставлены такие задачи:
1. Анализ экологических рисков, возникающих в процессе утилизации морских судов.
2. Выявление факторов, влияющих на возникновение рисков при утилизации и
предложения мероприятий, способствующих их снижению.
3. Анализ экологических рисков, возникающих при утилизации морских судов
Воздействие судов на ОС происходит сразу по нескольким направлениям:
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– во-первых, морские и речные суда загрязняют биосферу отходами, получаемыми в
результате эксплуатационной деятельности;
– во-вторых, загрязнение происходит в результате аварийных происшествий, во время
которых происходит выброс токсичных грузов (в большей части, нефти и нефтепродуктов);
– в-третьих, происходит выброс парниковых газов;
– в-четвёртых, имеет место шумовое загрязнение;
– в-пятых, слом и затопление судов несут в себе колоссальный ущерб для ОС.
По мнению авторов, особое внимание необходимо уделить пятому направлению –
слому и затоплению (утилизации). Утилизация судов с истёкшим сроком эксплуатации
экологически чистым способом является одной из проблем, с которыми сталкиваются
судовладельцы, утилизационные компании и правительства. Проблема обостряется
отсутствием эффективных методов утилизации.
На основе детального анализа степени воздействия экологических факторов на ОС и
человека определим значимые экологические риски, присущие при утилизации судов:
Загрязнение атмосферы в результате резки металла.
В соответствие с Гонконгской международной конвенцией (ее ратифицировали страны:
Бельгия, Дания, Конго, Норвегия, Панама, Турция и Франция [19]), каждое государство,
подписавшее Конвенцию, обязано аттестовать на предмет соответствия экологическим
требованиям ряд своих предприятий по утилизации флота.
Спасением процесса утилизации в Украине может стать ратификация Гонконгской
международной конвенции. Основным принципом Конвенции является выдача
международного сертификата о готовности судна к утилизации, который предоставляется
после проведения на судне удаления опасных материалов и иных действий,
предусмотренных рекомендациями и протоколами Конвенции для наилучшей подготовки к
утилизации.
Соответственно, в настоящее время возникла ситуация, когда Украине необходимо
иметь хотя бы одно предприятие судоразделки, должным образом, аттестованным по
положениям Конвенции, в котором реализованы прогрессивные экологичные технологии
разделки судов.
До 70% судового лома перерабатывается газовой резкой. При такой резке в атмосферу
выделяется большое количество дыма и ядовитых веществ, под действием высокой
температуры происходит сублимация свинца и образования его окислов в виде
высокотоксичных аэрозолей, поступающих в ОС рабочей зоны, а затем и в организм
человека. Поэтому термическая резка судовых конструкций является одной из самых
опасных операций.
Газокислородное резание выполняется с использованием ацетилена, пропан-бутана,
керосина, которые сгорая, выделяют в атмосферу окись углерода. Для получения 1 т лома в
воздушный бассейн выбрасывается количество токсичных продуктов, эквивалентное 700 кг
окиси углерода, которое может загрязнить до предельного уровня допустимой концентрации
35 млн. м3 атмосферу радиусом 260 м. Соответственно во время резания судна с массой
корпуса 10 000 т эти цифры составят 350 млрд м3 и 5500 м [20].
К вредным производственным факторам при газовой резке относятся:
твердые и газообразные токсичные вещества в составе сварочного аэрозоля [21];
интенсивное тепловое (инфракрасное) излучение свариваемых деталей и сварочной
ванны;
искры, брызги, выбросы расплавленного металла и шлака;
шум от резака;
статическая нагрузка и др.
При газовой резке происходит выделение пыли разрезанных металлов, а также оксида
углерода и диоксида азота [22].
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По мнению авторов, именно применение современных, экологически безопасных
технологий позволит снизить экологические риски при утилизации судов.
Авторы предлагают использовать при резке корпуса судна гидро-абразивную резку
(водоструйная резка), при котором материал обрабатывается тонкой сверхскоростной струей
воды. При гидроабразивной резке для увеличения разрушительной силы водяной струи в нее
добавляются частицы высокотвердого материала – абразива [23].
К преимуществам гидроабразивной резки относится:
- возможность резки термочувствительных материалов;
- экологичность и качество процесса, отсутствие вредных газовых выделений;
- взрыво- и пожаробезопасность процесса;
- способность струи разрезать материалы толщиной до 300 мм и больше.
Нельзя оставить без внимания и механическую резку, которую все чаще используют
при утилизации судов и значительно снижающую уровень экологических рисков.
2. Риски связаны с повышенной работой и эксплуатацией тяжёлого оборудования.
3. Ущерб здоровью людей. Процесс демонтажа суден также может подвергать
работников и ОС воздействию ряда опасных химических веществ:
– асбест, обнаруженный в прокладках, изоляции и клапанной упаковке [24];
– полихлорированные бифенилы (ПХД) в кабелях, резиновых изделиях и красках.
– токсичные тяжелые металлы в краске/покрытиях (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь,
мышьяк). Наиболее активно накапливаются металлы в морской воде. Поэтому
морепродукты, способные концентрировать загрязнения до угрожающих здоровью человека
уровней, вызывают тревогу и обуславливают проблему безопасности пищи. Большие массы
соединений тяжелых металлов поступают в океан через атмосферу. Металлы – токсиканты
вездесущие: в различных формах они могут загрязнять все три области биосферы – воздух,
воду и почву.
Свинец, кадмий, ртуть входят в тройку тяжелых металлов, представляющих
наибольшую опасность для человека и ОС [25].
4. Одним из экологических рисков является актуальная проблема загрязнения водного
пространства пластиком, который остается в мировом океане при утилизации судов в
странах Юго-Восточной Азии.
Ранее считалось, что 15 % пластмассы находится на пляжах, 15 % – в море, а 70 % – на
морском дне. Однако сейчас ученые предполагают, что на дне находится 90 % пластмассы
[26, 27].
Риски, связанные с отдельными металлическими элементами, отсоединившимися от
корпуса естественным образом (ржавый металл имеет свойство крошиться), отслаивающаяся
краска, выделения ртути, свинца, сурьмы и т. п. (которыми богаты добавки и
антиобрастающие красители) не только оседают на дне, но и разносятся на десятки
километров течением.
Риски к самовозгоранию краски на судах, в силу отсутствия экипажей и систем
пожаротушения судна.
Риски от погоды на побережье. В случае шторма или тайфуна непрочно сидящие на
грунте суда вполне могут обрести способность к самостоятельному перемещению и с
высокой долей вероятности может произойти столкновение с другим судном.
Крупнейшими местами утилизации морских судов считаются Гадани (Пакистан),
Аланг (Индия), Читтагонг (Бангладеш), Алиага (Турция). Крупнейшую долю
утилизированных кораблей имеют Индия, Бангладеш, Китай и Пакистан. [28].
Аналитики Clarksons Research отмечают, что в 2017 году на металлолом было продано
743 судна, общий валовой тоннаж которых составил 32,7 млн тонн. Если сравнивать тоннаж,
то объемы утилизации сократились на 20% (в сравнении с 44,5 млн тонн в 2016 году),
несмотря на увеличение цен на лом.
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Во втором квартале 2018 года на демонтаж было отправлено 220 судов. По данным
Международной коалиции NGO Shipbreaking Platform, 169 из них попали на
судоразборочные площадки в Южной Азии и были разобраны вручную прямо на побережье
[29].
Кроме того, авторы считают, что решения экологических проблем при утилизации
лежат в постепенном отказе от предподчения использования традиционных методов
управления и переходе к современным рыночным механизмам экологического
регулирования.
4. Результаты исследования и их обсуждение
В соответствии с функциями элементов экологической безопасности одной из
основных задач комплексной экологической оценки утилизационного предприятия является
определение совокупности факторов экологической опасности, проявляющихся на
оцениваемой территории. Поскольку факторы экологической опасности являются причиной
возникновения экологических рисков, то в функции комплексной экологической оценки в
обязательном порядке должна входить идентификация экологических рисков.
Стабильная динамики роста образования судов-отходов, отсутствие анализа рисков и
систем оценки их, приводит к увеличению антропогенной нагрузки на ОС.
При определении совокупности факторов экологической опасности, проявляющихся на
территории утилизации судна, производится оценка причинно-следственных связей,
обуславливающих возможные виды негативного воздействия на компоненты ОС.
В работе проведен анализ экологических рисков, на основе которого можно
разработать комплекс мер по снижению вероятности возникновения экологических рисков в
сфере утилизации морских судов.
Проведенным анализом подтверждено, что каждое судно оказывает влияние на
общество, экономику и окружающую среду, и эти типы воздействия можно рассматривать
как серию связанных проектов на протяжении жизненного цикла судна.
5. Выводы
1.
Несмотря на то, что учитывая масштабы рисков и ущерба, нанесённых
окружающей среде, правительствами многих стран мира были приняты надлежащие
резолюции для ее защиты. Судоходные конгломераты медленно и неуклонно начали
понимать важность и необходимость сохранения водной экосистемы. Вопросы судоходства
и утилизации судов, сопряжённые с ними экологические проблемы требуют большего
внимания и усилий на уровне всех стран.
2.
Кроме того, утилизация затонувших судов, кораблей, барж, катеров,
дебаркадеров, сухогрузов, количество которых возрастает с каждым годом, приносит
прямую выгоду:
 во-первых, это очистка водоемов от глыб металла, ржавеющих в воде,
 во-вторых, – обеспечение безопасного судоходства,
 в-третьих, – экономическая выгода собственникам плавсредств, поскольку разрезанные
части судов будут сданы как металлолом.
 в-четвертых, – мировой опыт показывает, что экономически более эффективным и
экологически безопасным является развитие металлургического производства на основе
вторичного сырья.
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Пізінцалі Л. В., Олександрівська Н. І.
АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ, ВИНИКАЮЧИХ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ МОРСЬКИХ
СУДЕН
У статті проведено аналіз екологічних ризиків, що виникають при утилізації морських
суден. Дане дослідження дозволяє ідентифікувати шкідливі фактори, які впливають на
навколишнє середовище в процесі утилізації суден, а так само спланувати необхідний
комплекс заходів, спрямований на зниження ймовірності виникнення ризиків. Крім того,
проведено літературний огляд, який показав основні напрямки вирішення проблем, що
виникають при утилізації.
Ключові слова: екологічний ризик, вплив на навколишнє середовище, морські судна,
судна-відходи, утилізація.
Pizincali L.V., Alexandrovskaya N.I.
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL RISKS ARISING FROM THE DISPOSAL OF
SHIPPING VESSELS
The article analyzes the environmental risks arising from the disposal of ships, which will allow,
based on the identification of harmful factors inherent in the sphere of utilization of ships, to
conduct an assessment of its environmental impact and plan the necessary set of measures aimed at
reducing the likelihood of risks. In addition, a literature review was conducted, which showed the
main directions for solving problems arising during utilization, as well as to conclude that the
stable dynamics of the formation of waste vessels, the lack of risk analysis and their assessment
systems leads to an increase in the anthropogenic load on the environment.
Keywords: environmental risk, environmental impact, ships, waste vessels, utilization.

148

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

УДК 681.513

DOI:10.31180/2524-0102/2019.2.09.19

Богом҆я В.І., Бойко С.О., Панчишкін О. І., Поляков Г. Е., Савін Р. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ СУДЕН
В сучасних умовах перспективи суднобудування для кожної морської держави
визначаються не стільки досвідом і наявністю бази для побудови суден, скільки
можливістю укомплектувати їх необхідними технічними системами і засобами.
Визначальним фактором будівництва стають ефективні технології об'єднання
технічних засобів судна в єдину інтегровану систему. Створення такої системи
дозволить, зокрема, скоротити номенклатуру і кількість обладнання на судні, а також
провести уніфікацію радіоелектронних засобів, пультів, запасних частин, інструментів і
джерел живлення.
Впровадження загальносуднових систем обміну даними поліпшить взаємодію різних
комплексів, систем та їх елементів протягом усього життєвого циклу. Створення
єдиного інформаційного простору дозволить найбільш повно задовольнити як зовнішні,
так і внутрішні комунікативні потреби судна, а також розширити спектр засобів
комунікації.
Ключові слова: синтез, багатокритеріальність, невизначеність цілей, система,
управління судном, автоматизація
Постановка завдання у загальному вигляді
Не потребує доказу те, що транспорт, як інфраструктурна галузь, має розвиватися
випереджальними темпами з метою сприяння швидкому соціально-економічному розвитку
країни та її міжнародної інтеграції.
Другою бездоказовою тезою є безпека в цієї галузі. Але в Україні існує проблема,
наприклад, в тому що державі є більше декілька сот судноплавних організацій різних форм
власності, з яких більшість експлуатують менше 2-3 судна. Вони не мають обов’язкової для
здійснення ефективної професійної діяльності бази та відповідних спеціалістів. Також вони
не забезпечують правила технічного обслуговування транспортних засобів, не знають
діючих нормативних вимог і таке інше [1 – 5].
Аналіз досліджень і публікацій
Проблеми функціонування та розвитку підприємств транспортної галузі, зокрема
підприємств водного транспорту України розглядали та досліджували в своїх працях такі
автори як Панін В.В., Богом’я В.І., Майборода О.М., Баранов Г.Л., Соломенцев О.В.,
Тихонов І.В., Мачалін І.О., Давидов В.С. та інші.
На думку експертів на безпеку судноплавства найчастіше впливають: зношеність
суден, суднового, портового та іншого обладнання; неукомплектованість водних
судноплавних шляхів навігаційними знаками, порушення правил зберігання і
транспортування небезпечних речовин; відхилення від проектної документації при
виробництві й експлуатації обладнання, технічних засобів; застарілість гідротехнічних
споруд; неякісне виконання регламентних та ремонтних робіт; перевищення норм
перевезення пасажирів і вантажів; неукомплектованість суден рятувальними засобами;
порушення правил техніки безпеки і охорони праці; здійснення правопорушень і злочинів,
що роблять замах на безпеку у сфері водного транспорту; послаблення контролю за
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безпекою судноплавства і у сфері експлуатації суден, у зв’язку з переходом останніх в
приватну власність та ін. [6 – 8].
Так, наприклад, за офіційними даними Ради Головної Державної інспекції України з
безпеки судноплавства у процентному співвідношенні аварійні події (АП) по видах
транспорту розподіляються таким чином: на морському транспорті – 24 % (18 АП); на
річковому транспорті – 5,3 % (4 АП); на маломірних суднах – 33,3 % (25 АП); на іноземних
суднах – 37,3 % (28 АП).
Тому заходи що спрямовані на покращення показників безпеки є важливими та
актуальними для галузі морського та річного транспортну. Особливо варто підкреслити
питання стосовно такої важливої складової будь-якого судна, як системи навігації та
управління рухом. Дослідження, які виконані в дисертації стосовно шляхів розвитку систем
навігації та управління рухом суден показує, що найбільш перспективним напрямом
удосконалення даних систем є їх комплексування, інтеграція та створення на основі такого
об’єднання «інтегральних мостікових систем управління судном». Впровадження
вищезазначених систем навігації та управління судном призведе до нового рівня їх
ефективності та безпеки. Аналіз наукових та інженерних підходів розробки та впровадження
інтегрованих мостікових систем управління дозволів виявити ряд системних недоліків та
зауважень.
Формулювання цілей (мети) статті
Для вирішення даних системних недоліків в статті сформульована мета роботи, яка
полягає в розробці моделей та методів аналізу і синтезу автоматизованої системи управління
суден на основі апріорних оцінок технічної ефективності, які забезпечують гарантований
рівень безпеки руху в критичних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження
Сутністю технології інтегрування обладнання ходової рубки є створення більшої
структури – інтегрованої мостікової системи (Integrated Bridge System), яка об'єднує
системи навігації, управління рухом, управління головною енергетичною установкою та
зв'язком, а також пульти управління загальнокорабельними системами судна,
підрулюючими, вантажно-розвантажувальними пристроями тощо.
Розвиток мікроелектроніки сьогодні значною мірою визначає передові технічні
рішення в галузі суднобудування [7,8]. На сучасних морських судах завершується перехід від
окремих пристроїв і простих систем управління до використання інтегрованих електронних
мікропроцесорних систем, які в комплексі вирішують завдання управління судновими
технічними засобами. Такі електронні комплекси отримали назву – інтегрованих систем
ходового містка або інтегрованих мостікових систем (Integrated Bridge System).
Призначення інтегрованої мостікової системи полягає в такому:
• підвищення ефективності управління судном;
• зменшення кількості персоналу, що несе ходову вахту;
• скорочення витрат на технічне оснащення ходового містка;
• здійсненні судноводіння і забезпечення навігаційної безпеки плавання;
• управлінні, зокрема, за допомогою графічного інтерфейсу окремими системами і
пристроями судна, а також засобами суднового зв'язку, включаючи глобальну морську
рятувальну систему;
• збір та обробку інформації від технічних засобів судна;
• створення на основі зібраної інформації єдиного інформаційного поля даних;
• розподіл інформації та її передачі на багатофункціональні засоби відображення для
забезпечення виконання посадовими особами своїх обов'язків.
Аналіз показав, що існують два варіанти структури технології інтегрування:
• Варіант А. Централізована система. Вона заснована на тому, що обробка інформації і
вироблення команд управління відбувається в блоці центрального обчислювача, який стає
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основною інтегруючою ланкою, а дві або більше систем, що інтегруються, перетворюються у
підсистеми.
• Варіант В. Децентралізована (розподілена) система. У цьому випадку
використовується архітектура системи-посередника, який не є центром. Система-посередник
виступає в якості основної інтегруючої ланки – інтегровані системи залишаються
незалежними, а посередник забезпечує зв'язок між ними.
Варіант А характеризується наявністю єдиного контуру управління кораблем з
ходового містка. Це дорожче неінтегрованої системи на 50-100%. Застосування цього
варіанта найбільш доцільно в якості інтегрованих мостікових систем і комплексних систем
управління бойових кораблів.
Варіант Б характеризується меншими витратами на створення інтегрованих мостікових
систем в порівнянні з централізованим варіантом. При його впровадженні подорожчання
складе 20-40%. Його застосування рекомендується в інтегрованих мостікових системах
цивільних суден. Дослідження дозволяють зробити висновок, що технологію інтегрування
можна представити у вигляді (рис. 1)

Технологія інтегрування

Перший етап

Другий етап

Визначення групи і завдання
рівня інтегрування системи

Вибір варіанту структурної
схеми інтегрованої системи

1 група

2 група

3 група

Децентралізований

Централізований

Рис 1. Технологія інтегрування мостікової системи

Перший етап. Визначення групи і завдання рівня інтегрування системи
1 група – низький рівень інтегрування (5-10%) - для малих суден, інтегрування систем
навігації і орієнтації, низька вартість інтеграції, подорожчання мостікової системи на 5-20%;
2 група – середній рівень інтегрування (10-30%) для середніх і великих цивільних
судів; об'єднує систему навігації, систему автоматизованої радіолокаційної прокладки,
систему зв'язку, Авторульовий, пульти управління енергетичною установкою судна,
підрулюючими, вантажно розвантажувальними пристроями і ін .; подорожчання мостікової
системи на 20-40%;
3 група – високий рівень інтегрування (30-50% і вище) - для військових кораблів і
екранопланів; подорожчання мостікової системи на 50-100%.
Другий етап. Вибір варіанту структурної схеми інтегрованої системи
Децентралізований (розподілений) варіант застосовується для першої і другої групи;
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Централізований варіант – для третьої групи.
Прикладом реалізації технології може служити макет інтегрованої мостікової системи
ходової рубки морського пасажирського судна на підводних крилах проекту 23160
«КОМЕТА 120 М» – спільної розробки ВАТ «ЦКБ по СПК ім. Р. Е. Алексєєва і ВАТ «НВФ«
Меридіан»[10].
Мета розробки інтегрованої мостікової системи:
• підвищити ступінь інтеграції входять систем;
• застосувати системний підхід до автоматизації процесів збору, обробки, відображення
інформації, а також до виконання функцій навігації, управління судном, радіозв'язку та
забезпечення безпеки;
• домогтися максимальної ефективності вахти на містку;
• підвищити ергономічність приладів.
Така система дозволяє інтегрувати:
• функції приладів індикації (пультів індикації і стрілочних приладів) в інтегровану
мостікову систему з відображенням інформації на чотирьох сучасних багатофункціональних
індикаторах;
• кошти гучномовного зв'язку і трансляції в єдину систему внутрішнього зв'язку;
• управління і індикацію ЕКНІС, засобів навігації та системи управління рухом;
• управління і індикацію засобів радіозв'язку, застосувати багатофункціональні антени,
скоротити кількість радіощогл;
а також забезпечити централізоване управління енергетичною системою та іншим
обладнанням судна; організувати централізований контроль за роботою обладнання, від
якого залежить безпека плавання; автоматизувати виконання комплексних завдань
судноводіння; скоротити кількість і масу устаткування входять систем; створити єдине
інформаційне середовище, як основу ефективної підтримки рішень штурмана і старпома,
зняти з них значну частину фізичного і психологічного навантаження, знизити відсоток
аварійності судна з вини особового складу.
Система є складовою частиною бортового обладнання і призначена для забезпечення
заданих функцій судноводіння, індикації, контролю і управління основними системами
судна.
Таблиця 1
Склад пульта інтегрованого системи
Назва складових інтегрованого
пульта системи

Шифр

Число,
шт.

ПКУ

1

Центральний пульт

ЦП

1

Пульт бортовий лівого борта

ПЛБ

1

Пульт бортовий правого борта

ППБ

1

Потолочний пульт

ПП

1

Пульт контроля і управління

Примітка
Складається із 4 пультових
секцій
Складається із 2 пультових
секцій
Складається із 2 пультових
секцій

Технічні вимоги до інтегрованої мостікової системи
Система повинна взаємодіяти з бортовими інтегрованими системами відповідно до
таблиці 2.
Вимоги до системи з прийому та видачі інформації в кодової формі [8,9].
Обмін інформацією між цими системами і апаратурою повинен здійснюватися по
резервувати мультиплексному каналу інформаційного обміну відповідно до ГОСТ 26765.587, інтерфейсу Ethernet або по кодової лінії зв'язку відповідно до ГОСТ 18977-79.
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Таблиця 2
Бортові інтегровані системи
Назва складових інтегрованого пульта системи
Система навігації
Система автоматизованого управління головними двигунами

Шифр

Число,
шт.

СН

1

САУ ГД

1

Система автоматизованого управління технічними засобами
САУ ТСД
руху
Автоматизована система радіозв’язку

1

АСР

1

СТ

1

СВСО

1

Система обміну даними

СОД

1

Система реєстрації параметрів

СРП

1

Загальносуднові системи

ОСС

1

Електроенергетична система

ЕЕС

1

Система телеспостереження
Система внутрішнього зв’язку та оповіщення

Вимоги до конструкції
Інтегрована мостікова система являє собою інтегрований пульт, який складається з
набору уніфікованих пультових модулів, що виконані в єдиному конструктиві та
розділені за функціональними ознаками. Система організована таким чином, що частина
функцій тієї чи іншої пультової секції може бути виконана з секції іншого
функціонального призначення, забезпечуючи взаємозамінність.
Застосування і розвиток технологій інтегрування обладнання ходової рубки судна
дозволить перейти до наступного етапу інтеграції суднового устаткування – створення
комплексної інтегрованої системи управління судном та його технічними засобами [2,5].
Це загальносуднова інформаційна розподілена система, що має всю суднову інформацію
та здатна її передати будь-якому споживачу в будь-який момент часу. Вона повинна
відповідати вимогам відкритих інформаційних систем, що забезпечить можливість
широкого використання (подальшої модернізації) сучасних апаратно-програмних рішень,
забезпечить задані показники надійності і якості інформаційної взаємодії підсистем.
Ефект досягається за рахунок впровадження нових інформаційних і мультимедіа
технологій.
Створення високопродуктивного обчислювального середовища є основою
досягнення високої ефективності комплексної системи. В цьому випадку при вирішенні
функціональних завдань забезпечується інтеграція різних видів і форматів даних та
мінімальна затримка на передачу інформації споживачеві.
Таким чином, проведений аналіз шляхів розвитку систем навігації та управління
рухом суден показує, що найбільш перспективним напрямом удосконалення
вищезазначених систем є їх комплексування, інтеграція та створення на основі такого
об’єднання інтегральних мостікових систем управління судном. Впровадження
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інтегрованих мостікових систем управління судном призведе до нового рівня їх
ефективності, істотно змінить умови роботи і підвищить до неї інтерес у членів екіпажів.
При цьому зростуть і вимоги до рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу.
Постановка наукового завдання
Для досягнення поставленої мети в статті сформульовано наукове завдання, яке полягає
в удосконалені існуючих та розробці нових моделей та методів аналізу і синтезу
автоматизованої системи управління судном на основі апріорних оцінок технічної
ефективності комплектуючих підсистем.
Для вирішення сформульованого актуального науково завдання і досягнення мети
досліджень необхідно поставити та вирішити такі часткові завдання дослідження:
– проаналізувати стан безпеки експлуатації засобів водного транспорту та визначити
напрямки її забезпечення;
– дослідити сучасні та перспективні системи управління судном;
– розробити моделі та методи аналізу і синтезу системи управління судном на основі
апріорних оцінок технічної ефективності комплектуючих підсистем;
– розробити рекомендації щодо застосування запропонованих наукових результатів.
Перевірити достовірність розроблених моделей та методів.
Математична формалізація наукового завдання
Знайти (розробити)

 MdlСН  MdlСУ  Mdlopt
,
 dli (i  1, n) : 
Mdl


,
X
,
A
,
Kr
,
f
,

,


opt

(1)

де  dli (i  1, n ) – моделі та методи аналізу і синтезу АСУ;

MdlСН , MdlСУ , Mdlopt – моделі підсистеми навігації (навігаційного комплексу), системи
управління та методи аналізу та синтезу АСУ відповідно;
 – постановка задачі синтезу;
X – множина елементів моделі;
A  X – множина допустимих рішень;
Kr  {Kr1 , Kr2 ,..., Krm } – векторний критерій ефективності;
 – структура переваг при прийнятті рішення;
 – вирішальне правило, яке відображає систему переваг.
Висновки
1. Україна активно діє у всіх міжнародних суспільно-економічних процесах, а це
вимагає від транспорту, швидкого розвитку та вдосконалення. За прогнозами експертів
через 2-3 роки обсяг перевезення вантажів збільшіться порівняно з останніми роками до 40
%, переробка вантажів у державних морських торговельних портах – до 45 %, обсяг
пасажирських перевезень – до 30 %.
2. Аналіз статистичних даних та наукових робіт дозволяє зробити висновок про те,
що на безпеку судноплавства найчастіше впливають: зношеність суден, суднового,
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портового та іншого обладнання; неукомплектованість водних судноплавних шляхів
навігаційними знаками, порушення правил зберігання і транспортування небезпечних
речовин; відхилення від проектної документації при виробництві й експлуатації обладнання,
технічних засобів; застарілість гідротехнічних споруд; неякісне виконання регламентних та
ремонтних робіт; перевищення норм перевезення пасажирів і вантажів; неукомплектованість
суден рятувальними засобами; порушення правил техніки безпеки і охорони праці;
здійснення правопорушень і злочинів, що роблять замах на безпеку у сфері водного
транспорту; послаблення контролю за безпекою судноплавства і у сфері експлуатації суден,
у зв’язку з переходом останніх в приватну власність та ін. Тому заходи що спрямовані на
покращення показників безпеки є важливими та актуальними.
3. Особо варто підкреслити питання стосовно такої важливої складової будь-якого
судна, як системи навігації та управління рухом. Дослідження, які виконані в дисертації
стосовно шляхів розвитку систем навігації та управління рухом суден показує, що найбільш
перспективним напрямом удосконалення даних систем є їх комплексування, інтеграція та
створення на основі такого об’єднання «інтегральних мостікових систем управління
судном».
4. Аналіз наукових та інженерних підходів розробки та впровадження інтегрованих
мостікових систем управління дозволів виявити рід системних недоліків та зауважень. Тому
актуальним є наукове завдання удосконалення існуючих та розробки нових моделей та
методів аналізу і синтезу автоматизованої системи управління суден на основі апріорних
оцінок технічної ефективності комплектуючих підсистем, вирішенню цього завдання і
присвячена стаття.
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Богомья В.И., Бойко С.А., Панчишкин А. И., Поляков Г. Е., Савин Р. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ
В современных условиях перспективы судостроения для каждой морской державы
определяются не столько опытом и наличием базы для постройки судов, сколько
возможностью укомплектовать их необходимыми техническими системами и средствами.
Определяющим фактором строительства становятся эффективные технологии
объединения технических средств судна в единую интегрированную систему. Создание
такой системы позволит, в частности, сократить номенклатуру и количество
оборудования на судне, а также провести унификацию радиоэлектронных средств,
пультов, запасных частей, инструментов и источников питания.
Внедрение общесудовых систем обмена данными улучшит взаимодействие различных
комплексов, систем и их элементов в течение всего жизненного цикла. Создание единого
информационного пространства позволит наиболее полно удовлетворить как внешние, так
и внутренние коммуникативные потребности судна, а также расширить спектр средств
коммуникации.
Ключевые слова: синтез, многокритериальность, неопределенность целей, система,
управление судном, автоматизація.
Bogomia V.I., Boyko S.A., Panchishkin A.I., Polyakov G.E., Savin R.A.
RESEARCH OF WAYS OF DEVELOPMENT OF AUTOMATED SHIP MANAGEMENT
SYSTEMS
In modern conditions, the prospects of shipbuilding for each maritime power are determined not
so much by experience and the availability of a base for building ships, but by the ability to equip
them with the necessary technical systems and means. The determining factor in the construction
are effective technologies for combining the technical equipment of the vessel into a single
integrated system. The creation of such a system will make it possible, in particular, to reduce the
nomenclature and quantity of equipment on board the ship, as well as to unify radio electronic
equipment, remotes, spare parts, tools and power sources.
The introduction of ship-based data exchange systems will improve the interaction of various
complexes, systems and their elements throughout the life cycle. Creating a single information
space will most fully satisfy both external and internal communication needs of the vessel, as well
as expand the range of communication tools.
Key words: synthesis, multicriteria, uncertainty of goals, system, ship control, automation.

156

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

АВТОРИ ВИПУСКУ
Абросимов Володимир
Вадимович

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-8022-4578

Адамчук Леонора
Олександрівна

–

Акульонок Олександа
Ігорівна

–

кандидат с.-г. наук, доцент, Національний університет
біоресурсів і природокористування України,
orcid.org/0000-0003-2015-7956
магістр, Національний університет біоресурсів і
природокористування України, orcid.org/0000-00021247-5017

Александровская
Надежда Игоревна

–

Апчел Володимир
Іванович

–

Арванінов Максим
Іванович

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-2117-9447

–

доктор технічних наук, професор, Державний
університет інфраструктури та технологій,
оrcid.org/0000-0003-4403-3130

Бойко Світлана
Олексіївна

–

аспірант, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0003-3518-2724

Велигдан Наталія
Василівна

–

Гейлик А.В.

–

Генгало Наталія
Олександрівна

–

старший викладач кафедри природничо-технічного
забезпечення діяльності водного транспорту,
Державний університет інфраструктури і технологій
Державний університет інфраструктури і технологій,
orcid.org/0000-0002-4675-5711
молодший науковий співробітник відділу моніторингу
якості продукції АПК, Українська лабораторія якості і
безпеки продукції АПК, orcid.org/0000-0001-9003-5423

Голубєва Світлана
Михайлівна

–

Губаревич Олег
Володимирович

–

Богом҆я Володимир
Іванович

Гулак
Олександрович

Сергій

–

кандидат технических наук, доцент, кафедра
технического обслуживания и ремонта судов
Одесский национальный морской университет,
orcid.org/0000-0001-6591-2068
студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-2721-7774

Старший викладач
Кафедра «Електрообладнання та автоматики водного
транспорту»
Державний університет інфраструктури та технологій.
orcid.org/0000-0001-8285-7566
Кандидат технічних наук, доцент
Кафедра «Електрообладнання та автоматики водного
транспорту»
Державний університет інфраструктури та технологій
orcid.org/0000-0001-7864-0831
Старший викладач
Кафедра «Тяговий рухомий склад залізниць»
Державний університет інфраструктури та технологій,
157

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

orcid.org/0000-0002-2294-5676
–
Дакі
Олена Анатоліївна

кандидат
філологічних
наук,
доцент,
декан
Дунайського факультету морського та річкового
транспорту, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0003-3932-462Х
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту зовнішньо економічної діяльності і
євроінтеграції, Сумський національний аграрний
університет
студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0003-2380-520X

Дашутіна Людмила
Олександрівна

–

Дробина Вадим
Володимирович

–

Кліндухова В.М.

–

Державний університет інфраструктури і технологій,
orcid.org/0000-0001-5561-2723

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0003-1176-5490

Коломієць
Оксана Михайлівна

–

аспірант, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0001-7161-8957

Кондратенко
Віталій Володимирович

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-7565-2148

Корнєв Іван
Олександрович

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-5140-8351

Костенко Олександр
Якович

–

аспірант, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ,

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0003-2380-520X

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-3013-2376

Кукалець Людмила
Миколаївна

–

Лопатюк Світлана
Петрівна

–

Лупіна Тетяна
Олексіївна

–

Ляшко О.В.

–

старший викладач кафедри СЕУ, ДМ та їх експлуатації,
Київський інститут водного транспорту Державного
університету інфраструктури і технологій,
orcid.org/0000-0001-5904-0371
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
природничо-технічного забезпечення діяльності
водного транспорту, Державний університет
інфраструктури і технологій
старший викладач кафедри природничо-технічного
забезпечення діяльності водного транспорту,
Державний університет інфраструктури і технологій
Державний університет інфраструктури і технологій,
orcid.org/0000-0003-2616-898X

Ковтун Олег
Валерійович

Котигора Віталій
Анатолійович
Кошевий Костянтин
Іванович

158

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

Максименко Руслан
Сергійович

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-9366-0950

Міхеєв О.І.

–

Державний університет інфраструктури і технологій

Морозов Сергій
Олегович

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-2304-4626

Оболянін Микола
Іванович

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-5356-0090

Панчишкін Олексій
Ігорович
Петровський Андрій
Валерійович

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-9455-5247

Петровський Андрій
Валерійович

–

к.т.н., доцент, доцент кафедри судноводіння та
електронних навігаційних систем Херсонської
державної морської академії, orcid.org/0000-0002-33379577
к.т.н., доцент, доцент кафедри судноводіння та
електронних навігаційних систем Херсонської
державної морської академії. orcid.org/0000-0002-33379577

Пизинцали Людмила
Викторовна

–

кандидат технических наук, доцент, кафедра

–

кандидат технических наук, доцент, кафедра
технического обслуживания и ремонта судов
Одесский национальный морской университет,
orcid.org/0000-0002-8046-0917
–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0003-0812-6217

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-7016-5957

Синицький
Сергій Миколайович

–

аспірант, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0001-9905-8357

Сілонова Наталія
Борисівна

–

Кандидат біологічних наук, доцент, Національний
університет біоресурсів і природокористування
України, orcid.org/0000-0002-4835-1008

Сіньківський
Владислав Артурович

–

студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-7102-2958

Сухенко Владислав
Юрійович

–

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри,
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, orcid.org/0000-00028325-3331

Поляков Герман
Едуардович
Савін Руслан
Олександрович

159

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту зовнішньо економічної діяльності і
євроінтеграції, Сумський національний аграрний
університет
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри природничотехнічного забезпечення діяльності водного
транспорту, Державний університет інфраструктури і
технологій
студент, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0001-8669-0089

Турчина Світлана
Григорівна

–

Федотов Володимир
Григорович

–

Філіппов Ігор
Геннадійович

–

Черевашко Денис
Ігорович

–

аспірант, Національний університет біоресурсів і
природокористування України, orcid.org/0000-00020260-1032

Шевченко Антон
Петрович

–

аспірант, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0001-8892-8951

Штрибець Валерій
Валерійович

–

аспірант, Державний університет інфраструктури та
технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0001-8892-8951

160

Новітні технології, випуск 2(9), 2019

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 досліджень у даному
напрямку.
2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу і бути завізована власноручно підписом
автора. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.
Разом з текстом статті і електронним носієм із записаним текстом до редколегії надаються:
– рецензія на статтю доктора наук (професора);
– витяг з протоколу засідання кафедри чи лабораторії або наукового підрозділу;
– довідка про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце
роботи, посада, номер контактного телефону, обліковий запис автора ORCID, поштова адреса).
3. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та позначення повинні
відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві подробиці при переказі раніше
опублікованих відомостей – замість цього подаються посилання на літературні джерела. Одиниці вимірювання
слід подавати лише за міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні
згідно з вимогами чинних державних стандартів.
4. До рукопису додається анотація трьома мовами (українська, російська, англійська), в якій має бути
чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг не менш 1800 знаків),
а також ключові слова (трьома мовами, 5-10 слів).
5. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів,
подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок.
6. Текстові матеріали готуються та друкуються на аркушах білого односортного паперу з використанням
комп'ютерних текстових редакторів МS Word для Windows 98/2000/XP (формат А4), для набору формул
використовують вбудовані редактори рівнянь, табличні матеріали можуть готуватись з використанням
електронних таблиць (МS Еxcel). При цьому має застосовуватись шрифт Times New Roman.
7. Матеріали набирають та розміщують у послідовності: УДК – 12 пунктів, курсив (УДК повинно бути
обов’язково). Розміщують зліва на сторінці; автори – 12 пунктів, напівжирний курсив. Розміщують зліва на
сторінці; НАЗВА СТАТТІ – прописні літери, 12 пунктів, напівжирний. Розміщують посередині сторінки;
анотація – 12 пунктів, курсив; основний текст – 12 пунктів, звичайний; ЛІТЕРАТУРА – 12 пунктів,
напівжирний
8. Текст, формули, таблиці, рисунки, діаграми, схеми розміщуються на сторінці в одній колонці. Відступ
першого рядка абзацу – 10 мм, інтервал між рядками – одинарний. Інтервали між елементами матеріалу такі:
УДК – автори – 2; автори – назва статті – 2; назва статті – анотація – 2; анотація – основний текст – 1;
основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1; назва таблиці – її верхній
край (нижній край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви) – 1; нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми,
схеми) – основний текст – 1; основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1; ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1.
Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери. Слова Рис., Табл., Діаграма, Схема та їхні
номери набираються звичайниv шрифтом, 12 пунктів, назви таблиць розміщуються над таблицями, а рисунків,
діаграм, схем – під ними. Відривати назви від зазначених елементів забороняється.
Від рисунка до підпису і від підпису до наступного тексту потрібно відступити один інтервал. Посилання
в тексті на таблиці або на рисунки даються у скороченому вигляді звичайним шрифтом: «табл. 1» або «рис.1».
Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною
таблиці справа надписують: «Продовження табл. 1» або «Закінчення табл. 1».
9. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути
розташовані в тексті в таблиці МS Word. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих
дужках, не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по центру. Між ними та текстом
витримується інтервал в один рядок.
Вводяться вони в графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та
позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямим шрифтом.
10. Список використаної літератури складається двома мовами та повинен включати не менш 10 джерел
кожний. Перший (мовою оригінала джерела) відповідно до ДСТУ 7.1:2006, ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне
посилання: загальні положення та правила складання». Другий (References) латиницею (транслітерацією) з
обов҆язковим перекладом назви джерела на англійську мову.
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