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ЗГАДУЄМО ІВАНОВ
 

Сьогодні ми згадуємо її як мудрого педагога, яка відкривала студентам 
невичерпну силу знань. 

Життя Лілії Іванівни, спо
було нерозривно пов’язане із фотограмметрією. 

За роки своєї плідної діяльності Лілія Іванівна надрукувала
наукових праць, навчальних та навчально
фотограмметрії для студентів ге
назавжди залишиться в пам’яті колег і чисе
навчала упродовж своєї довгої й плідної науково
активна дослідниця в галузі фотограмметрії
зробила значний внесок у дослідження української 

Та раптом списався у руках Лілії Іванівни той шматочок білої крейди, без 
якого себе не уявляла, обірвалася ниточка життя… 

Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла пам’ять про
вічно житиме у наших серцях.

Найщиріші свої співчуття висловлюємо з приводу непоправної втрати 
покійної.  

Колеги Університету новітніх технологій щ
рідним і близьким викладача Університету новітніх технологій,
географічних наук, доцента
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ЗГАДУЄМО ІВАНОВУ ЛІЛІЮ ІВАНІВНУ

Гірка звістка про непоправну втрату 
сколихнула колектив Університету новітніх 
технологій – на 82-ому році пішла із життя Іванова 
Лілія Іванівна, яка понад 60 років віддала 
навчанню та вихованню пі
студентського покоління. 

Відійшла у Вічність добра і щира людина. У ці 
скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу її 
близьких і рідних. Світлий, добрий спомин про 
Лілію Іванівну назавжди залишиться в серцях тих, 
хто її знав, любив і поважав, хто жив і працював 
поруч із нею, кого вона навчала.  

Молодою, енергійною прийшла вона у свій 
перший колектив Будівельного університету. 

Сьогодні ми згадуємо її як мудрого педагога, яка відкривала студентам 

Життя Лілії Іванівни, сповнене служінню науці, упродовж довгих років 
було нерозривно пов’язане із фотограмметрією.  

За роки своєї плідної діяльності Лілія Іванівна надрукувала
навчальних та навчально-методичних посібників з 

я студентів геодезичних і інших спеціальностей. 
залишиться в пам’яті колег і чисельних поколінь студентів, як

навчала упродовж своєї довгої й плідної науково-педагогічної кар’єри, як 
в галузі фотограмметрії, яка низкою своїх науко

зробила значний внесок у дослідження української науки та техніки.
Та раптом списався у руках Лілії Іванівни той шматочок білої крейди, без 

якого себе не уявляла, обірвалася ниточка життя…  
Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла пам’ять про

вічно житиме у наших серцях. 
Найщиріші свої співчуття висловлюємо з приводу непоправної втрати 

Університету новітніх технологій щиро співчувають
викладача Університету новітніх технологій,

географічних наук, доцента Іванової Лілії Іванівни. 

технології, випуск 3(10), 2019 
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Відійшла у Вічність добра і щира людина. У ці 
скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу її 
близьких і рідних. Світлий, добрий спомин про 
Лілію Іванівну назавжди залишиться в серцях тих, 

, хто жив і працював 
 

Молодою, енергійною прийшла вона у свій 
перший колектив Будівельного університету. 

Сьогодні ми згадуємо її як мудрого педагога, яка відкривала студентам 

внене служінню науці, упродовж довгих років 

За роки своєї плідної діяльності Лілія Іванівна надрукувала понад 100 
методичних посібників з 

одезичних і інших спеціальностей. Вона 
них поколінь студентів, яких вона 

педагогічної кар’єри, як 
, яка низкою своїх наукових робіт 

науки та техніки. 
Та раптом списався у руках Лілії Іванівни той шматочок білої крейди, без 

Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла пам’ять про Лілію Іванівну 

Найщиріші свої співчуття висловлюємо з приводу непоправної втрати 

иро співчувають дітям, онукам, 
викладача Університету новітніх технологій, кандидата 
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ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 УДК 681.513      DOI:10.31180/2524-0102/2019.3.10.01 
 
 
Пліта Л.Л., Шевченко А.П., Дакі О.А. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ЗАСОБІВ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ  

 
 

Проблема удосконалення системи технічної експлуатації об’єктів водного 
транспорту набула надзвичайно високої актуальності протягом останніх двох десятиріч. У 
статті проведено аналіз особливостей експлуатації засобів річкового та морського 
транспорту у сучасних умовах, як системи управління технічним станом. Проаналізовано 
особливості управління надійністю техніки, можливі шляхи нормування надійності для 
здійснення її контролю у процесі експлуатації. Проведено аналіз закордонного досвіду 
застосування стратегії експлуатації об’єктів за станом з контролем рівня надійності. 
Проведено аналіз особливостей методичного забезпечення експлуатації техніки у сучасних 
умовах. 

За результатами аналізу набуває актуальності наукове завдання щодо удосконалення 
науково-методичного апарату забезпечення управління технічним станом агрегатів засобів 
річкового та морського транспорту за рівнем надійності при нестабільних умовах 
спостережень.  

Тому метою статті є проведення аналізу особливостей організації процесу 
експлуатації засобів річкового та морського транспорту. 

Ключові слова: експлуатація, засоби річкового та морського транспорту, показники 
ефективності, технічне обслуговування 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями.  
Під технічною експлуатацією суден розуміється сукупність заходів з технічного 

використання, технічного обслуговування і ремонту, що забезпечують безпечну 
експлуатацію суден, запобігання забрудненню навколишнього середовища, ефективне 
технічне використання і справний стан суден. Технічна експлуатація суден реалізується як 
виробнича, організаційна, науково-технічна діяльність суднових екіпажів, берегових 
підрозділів судновласників, судноремонтних підприємств, науково-дослідних і проектно-
конструкторських організацій [1–3]. 

Технічне обслуговування − сукупність заходів, що забезпечують підтримання 
справного стану суднових конструкцій, суднових технічних засобів і суден в цілому без 
виведення суден з експлуатації. 

У процесі технічної експлуатації суден відбуваються: об’єктивний процес зміни 
технічного стану суднових конструкцій і суднових технічних засобів та суб’єктивні процеси 
технічного використання, технічного обслуговування і ремонту. 

Тому розроблення нових і вдосконалення наявних науково-обґрунтованих стратегій, 
режимів і програм технічного обслуговування та ремонту засобів річкового та морського 
транспорту, обґрунтування експлуатаційних вимог до транспортної техніки, визначення 
параметрів необхідної ремонтно-експлуатаційної інфраструктури, а також створення 
наукових основ і методів розрахунку параметрів і управління ресурсом, надійністю та 
технічним станом засобів транспорту, розроблення методів підвищення ефективності 
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експлуатації засобів транспорту та їх функціональних систем, обладнання та засобів 
забезпечення їх працездатності безумовно є дуже важливішими завданнями [3]. 

Зв’язок вищенаведених завдань із важливими науковими та практичними завданнями 
спостеригається відповідно до Морської доктрини України на період до 2035 року, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 13074 та її 
нової редакції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р.; 
Галузевої програми забезпечення безпеки судноплавства на 2014-2018 роки; Транспортній 
стратегії України на період до 2020 р., затвердженій розпорядженням КМУ від 20.10.2010 р. 
№ 2174-р.  

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;  

На даному етапі водний транспорт України у цілому задовольняє лише базові потреби 
економіки та населення у перевезеннях.  Водний транспортний комплекс є складною 
структурою, яка, як відоме, охоплює низку завдань та функцій. Варте підкреслити, що рівень 
безпеки, показники ефективності перевезень пасажирів та вантажів,  інші важливі 
властивості не відповідають сучасним вимогам [4,5].  

На думку фахівців особливу увагу потрібно приділити саме проблемам безпеки 
судноплавства, надійності технічних засобів та завданню управління процесом технічної 
експлуатації засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації. Дослідження в 
напряму технічного обслуговування за станом з контролем рівня надійності актуальні у 
зв’язку зі складністю як самої техніки, так ї процесу її експлуатації [4]. 

Питання технічної експлуатації, обслуговування і ремонту засобів водного транспорту 
висвітлюється у роботах В.В. Паніна, М.М. Цимбала, Б.В. Васильєва, Ю.Г. Дейнего, О.А. 
Оніщенко, С.І. Сербіна, В.І. Богом҆ї, Д.І. Севастєєва,  С.Р. Смирнова та ін. У тому числі, щодо 
питань підвищення ефективності експлуатації засобів річкового та морського транспорту у 
різноманітних умовах відомі роботи вчених: І.П. Атаманюка, І.О. Мачаліна, В.М. Глушкова, 
М.З. Згуровського, О.Г. Івахненка, В.Д. Кудрицького, Р.К. Мурасова, В.С. Пугачова, Р.А. 
Варбанця та ін.  

Порівняльний аналіз аварійності засобів водного транспорту (ЗВТ) свідчить про 
зменшення подібних ситуацій [5,6], 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 [2, 5–7].  

Але незважаючи на розвиток транспортної галузі України, водного транспорту зокрема, 
деякі питання підвищення ефективності експлуатації засобів річкового та морського 
транспорту до кінця не вирішені. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання).  
Аналіз експлуатації засобів річкового та морського транспорту дозволив виявити таке 

протиріччя: 
з одного боку - експлуатація суден флоту України характеризуються впливом 

різноманітних специфічних факторів (змінна інтенсивність експлуатації за періодами, 
випадковість величини сумарного наробітку однотипних виробів тощо) та для флоту України 
експлуатація за технічним станом поза межами встановлених термінів служби є 
перспективною;  

з іншого боку - наявна інформація про технічний стан та надійність, методи її обробки 
та аналізу не забезпечують прийняття достатньо обґрунтованих рішень щодо організації 
експлуатації за технічним станом, а існуючий науково-методичний апарат оцінювання та 
контролю показників надійності більшою мірою не відповідає сучасним вимогам. 
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Таким чином, набуває актуальності наукове завдання щодо удосконалення науково-
методичного апарату забезпечення управління технічним станом агрегатів засобів річкового 
та морського транспорту за рівнем надійності при нестабільних умовах спостережень.  

Тому метою статті є проведення аналізу особливостей організації процесу експлуатації 
засобів річкового та морського транспорту. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів.  

За даними закордонних компаній, стратегія експлуатації за наробітком застосовується 
для 6…10% виробів, стратегія з контролем параметрів – для 15…31%, з контролем рівня 
надійності – для 63…75% [6–8].  

Головною перевагою стратегії експлуатації з контролем рівня надійності є її 
економічність. Вона досягається шляхом зменшення обмінного фонду приладів і агрегатів, 
зменшення витрат на ремонт, підвищення терміну їх служби, зменшення  трудовитрат на 
заміну та контроль (при використанні сучасних засобів контролю). 

Упровадження технічного обслуговування виробів з контролем рівня  надійності 
передбачає вирішення низки задач, у тому числі: 

організацію оперативного збору та обробки інформації про надійність, яка дозволяє 
визначити фактичні рівні надійності  типів виробів, що експлуатуються, за обраними 
показниками; 

 розробку метода встановлення нормативних рівнів надійності  для кожного типу 
виробів; 

 організацію оперативного порівняння фактичного  рівня надійності з нормативним і 
виконання аналізу можливих наслідків; 

 створення комісій для прийняття рішень про можливість продовження експлуатації 
виробів того чи іншого типу до відмови та розробки заходів з підтримання рівня їх 
надійності [7]. 

Порівняльна характеристика стратегій експлуатації засобів річкового та морського 
транспорту наведена в Табл.1. 

Блок-схема управління процесом технічної експлуатації сукупності однотипних 
виробів при застосуванні стратегії технічного обслуговування за станом з контролем рівня 
надійності наведена на рис. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема управління процесом технічної експлуатації сукупності 
однотипних виробів для стратегії технічного обслуговування за станом з контролем рівня 

надійності 
 
У даному випадку об’єктом управління  (ОУ)  є  сам  об’єкт експлуатації (ОЕ), який 

представлено сукупністю однотипних блоків або агрегатів функціональних систем суден і 
процес їх експлуатації (ПЕ). Інформація про надійність об’єктів експлуатації  надходить до 
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блоку обробки інформації  (БОІ),  де здійснюються обчислення  статистичних  характеристик  
надійності,  визначення фактичного рівня надійності RН, накопичення якісної та кількісної 
інформації з  відмов  Z, інформації про наробіток об’єктів Т і техніко-економічної інформації 
С. 

 
Таблиця 1– Порівняльна характеристика стратегій експлуатації засобів річкового та 
морського транспорту 

Характеристика 

Стратегії експлуатації 

за наробітком 
за станом 

з контролем параметра 
з контр. рівня  

надійності 

Забезпечення безпеки 
експлуатації 

Встановленням 
ресурсу, в межах 

якого відмова 
малоімовірна 

Контроль параметрів з 
метою виявлення 

передвідмовного стану 

Забезпечується 
резервуванням, 
дублюванням 

Ознаки технічного стану 
виробу 

Значення наробітку 
Значення параметра,  
що контролюється 

Значення 
показників 
надійності 

Гранично – допустимий 
стан 

Виробіток ресурсу Передвідмовний стан Відмова 

Залежність інтенсивності 
відмов від часу 

Функціональна 
залежність 

1.Суттєвий розкид 
2.У деяких випадках є 

функціональна 
залежність 

Суттєвий розкид 

Спосіб управління 
надійністю 

(безвідмовністю) 

Зміна величини 
ресурсу 

Зміна попереджуючого 
допуску на параметри 

Виконання доробок 
або профілактичні 

заходи 
Спосіб відновлення 

працездатності 
Зміна елементів, які 

виробили ресурс 
Заміна елементів з 

передвідмовним станом 
Заміна відмовивших 

елементів 

Спосіб визначення 
моменту заміни 

Виробіток 
міжремонтного 

ресурсу 

Контроль (індикація, 
реєстрація) 

передвідмовного стану 

Індикація 
(реєстрація) відмови 

Періодичність контролю 
Визначається 
встановленим 

ресурсом 

Визначається 
інтенсивністю зміни 

технічного стану 

Визначається 
рівнем надійності  

Функціональна 
значливість 

Впливає на безпеку 
експлуатації 

Впливає на безпеку 
експлуатації 

Не впливає на 
безпеку 

експлуатації 

Контролепридатність 

Можливість 
контролю 

функціонування 
перед 

використанням 

Можливість контролю 
працездатності за 

визначаючими 
параметрами  

Можливість 
контролю 

функціонування та 
локалізації відмови 

Відсоток 
використання 

6...10% 15...31% 65...75% 

 

Оброблена інформація надходить до блоку аналізу (БА). Там здійснюється порівняння 
кількісних характеристик надійності з допустимими значеннями рівня Rдоп, а також аналіз 
якісної інформації про відмови (вид відмови, місце проявлення, наслідки) з накопиченою 
інформацією за попередні періоди експлуатації Z', яка надходить з блоку накопичення 
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інформації (БН). Блок аналізу спрямовує результати аналізу до оперативного  блоку (ОБ), де  
вони  перетворюються  у  команди управління,  які  впливають  безпосередньо  на  процес  
технічної експлуатації, а через нього – на об’єкт експлуатації. 

Результатом аналізу  інформації  є висновок,  чи знаходиться фактичний рівень 
надійності у межі допуску. Якщо RН >Rдоп, оператор виробляє команду на продовження 
експлуатації з контролем рівня надійності δR > 0. Якщо ж RН ≤ Rдоп, то у блоці аналізу 
відбувається аналіз якісної інформації Z і оператор виробляє команду на заміну процесу  
експлуатації   (δR ≤ 0), а  також  заходи  з  подальшої експлуатації  δz (призначення  
додаткових  робіт  з  технічного обслуговування;  зміна періодичності контролю надійності 
та умов експлуатації; виконання конструктивних доробок; тимчасовий перехід на стратегію 
обслуговування та ремонту за наробітком). Програмний блок (БП) призначений для 
формування допустимого рівня надійності Rдоп в залежності від характеристик наробітку Т і 
економічних факторів С та,  в свою чергу, формує для блоку обробки інформації необхідні 
вимоги  для  статистичного  контролю  Ск за  обсягом  вибірки  та періодичністю контролю. 

Контроль рівня надійності сукупності однотипних  виробів здійснюється 
статистичними методами. Даним видом контролю охоплюється, як правило, більшість 
агрегатів і вузлів незалежно від застосованої до них стратегії. Однак, тільки для стратегії 
технічного обслуговування за станом з контролем рівня надійності цей вид контролю є 
основним. 

При даній стратегії обслуговування критерієм технічного стану сукупності однотипних 
виробів є рівень надійності, виражений відповідним показником. Такий показник має нести 
максимум інформації про технічний стан виробів, бути зручним для проведення 
оперативного порівнювального аналізу,  а також бути критичним до змін процесу технічної 
експлуатації сукупності виробів (змін  умов експлуатації, рівня відновлення функціональних 
систем) [8–10]. 

Для отримання вихідної інформації про надійність у країнах-виробниках існує 
налагоджена система збирання  та  обліку інформації про надійність, яка містить розроблену 
номенклатуру вихідної інформації, форму її подання та прийняту організацію збирання 
даних із зазначенням місця одержання та обробки і відповідальних осіб. 

Для  обробки одержаної інформації використовуються відомі методи математичної 
статистики: оцінка параметрів розподілу за вибіркою (методи максимальної 
правдоподібності, моментів та інші), перевірка статистичних гіпотез про закон розподілу 
наробітку до відмови та інші. 

Особливе місце при застосуванні стратегії ТО і Р з контролем рівня  надійності 
посідають вибір і призначення нормативного (допустимого)  рівня надійності Rдоп, який 
встановлюється  для кожного типу виробів. 

Для початкового періоду впровадження стратегії ТО виробів з контролем рівня 
надійності встановлення допустимого рівня Rдоп здійснюється на засаді досвіду експлуатації 
виробів або їх аналогів за  попередні  2...3 роки експлуатації. При цьому  враховується 
інформація про надійність виробів, яку мають підприємства-розробники за  результатами 
проведення  стендових,  ресурсних  та  заводських випробувань. 

Для відстеження фактичних рівнів надійності виробів і своєчасного виявлення зрушень 
значень показників рекомендується застосовувати три види контролю: щомісячний контроль, 
щоквартальний контроль і річний облік даних. 

Фактичний рівень надійності виробів RН визначається відповідно до  вибраних 
показників надійності.  

Результати контролю рівня надійності оформляються у вигляді щомісячного звіту. У 
звіті однієї з компаній США, наприклад, для кожного типу виробів міститься така 
інформація [8,9]: число відмов за звітний місяць; верхня границя припустимого числа відмов 
за місяць; параметр потоку відмов за звітний місяць; параметр потоку відмов за такий же 
місяць минулого року; параметр потоку відмов за рік, що закінчується на початку звітного 
місяця; параметр потоку відмов за рік, що закінчується наприкінці звітного місяця; верхній і 
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нижній довірчі інтервали для параметра потоку відмов за рік, що закінчується наприкінці 
звітного місяця; дані регресивного аналізу значень параметру потоку відмов за останні 6 
місяців. 

Наступним етапом перевіряється економічна доцільність впровадження заходів з 
підвищення надійності. При заперечному висновку розглядаються недоліки об’єкту 
(конструктивні, технологічні). Якщо в результаті проведення заходів надійність не 
підвищується, то виріб заноситься у перелік тих, що найчастіше відмовляють. Для цього 
типу виробів тимчасово призначається інша стратегія технічного обслуговування (за 
наробітком) і визначається новий режим технічного обслуговування. 
 

Висновки з даного дослідження. 
1. У статті проведено аналіз особливостей функціонування системи технічного 

обслуговування і ремонту суден, як системи управління технічним станом.  
2. Проаналізовано особливості управління надійністю виробів, можливі шляхи 

нормування надійності для здійснення її контролю у процесі експлуатації. Проведено аналіз 
закордонного досвіду застосування стратегії технічної експлуатації за станом з контролем 
рівня надійності.  

3. Проведено аналіз особливостей методичного забезпечення експлуатації суден у 
сучасних умовах. У межах широкої наукової і практичної проблеми удосконалення системи 
технічної експлуатації виділено актуальне завдання, вирішення якого передбачає проведення 
наукового дослідження. 

4. За результатами проведеного аналізу у відповідності до мети дослідження 
сформульовано наукове завдання, сутність якого полягає в удосконаленні методичного 
забезпечення управління технічним станом агрегатів суден за рівнем надійності при 
нестабільних умовах спостережень. Зазначене методичне забезпечення об’єднує 
удосконалену процедуру статистичного оцінювання та прогнозування  параметра потоку 
відмов агрегатів суден з урахуванням впливу інтенсивності експлуатації та удосконалену 
процедуру статистичного контролю рівня надійності агрегатів суден при нестабільних 
умовах спостережень.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Егоров Г.В. Проектирование судов ограниченных районов плавания на основании 

теории риска. - СПб.: Судостроение, 2007. - 384 с. 
2.  ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання. Контроль 

надійності. Основні положення [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://document.ua/nadiinist-tehniki.-eksperimentalne-ocinyuvannja.-kontrol-nad-
nor8510.html. 

3. Судоходство и судостроение (статистика, экономика, цены). ЦНИИ им. акад. 
А.Н.Крылова. - Вып. 8(35). - СПб, 2006. - 260 с. 

4. Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. Обслуживание и ремонт техники по состоянию. – М.: 
Транспорт, 1987. – 277 с. 

5. Волков Л.И. Управление эксплуатацией корабельных комплексов – М.: Высшая 
школа, 1981 – 368 с. 

6. Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. – М.: Высшая 
школа, 1982. – 231 с. 

7. Навігаційне забезпечення управління рухом суден (навчальний посібник)/ 
[Богом'я В.І., Давидов В.С., Доронін В.В., Пашков Д.П., Тихонов І.В.].–Вид.1-е.–
К.:ДВВП «Компас», 2012 – 336 с.   

8. Каштанов В.А. Оптимальные задачи технического обслуживания. – М.: Знание, 1981. 
– 122 с. 

9. Богомя̓ В.І., Єлєазаров О.П., Павленко М. А., Тимочко О. І., Тимощук О.М. за заг. ред 



Новітні технології, випуск 3(10), 2019 
  

12 
  

О.М. Тимощук. Основи технічної експлуатації автоматизованої системи управління 
судном: підручник. Київ, 2018. 305 с.  

10. Богомя̓ В.І., Горбань А.В., Павленко М.А., Тимочко О.І., Тимощук О.М.. За заг. ред. 
О. М. Тимощук. Особливості системного підходу до вирішення наукових завдань 
експлуатації суднового обладнання: підручник. Київ, 2018. 305 с.  

 
Plita L.L., Shevchenko A.P., Daki O.A. 
FEATURES OF ORGANIZATION OF THE OPERATION PROCESS MEANS OF RIVER 
AND MARITIME TRANSPORT 

The problem of improving the technical operation of water transport facilities has become 
extremely important in the last two decades. The article analyzes the peculiarities of the operation 
of river and sea transport in modern conditions, as a system of management of technical condition. 
Features of reliability management of equipment are analyzed, ways of normalization of reliability 
for realization of its control in the course of operation are possible. The analysis of the foreign 
experience of applying the strategy of operation of objects as a state with the control of the level of 
reliability is carried out. The peculiarities of the methodological support of technique operation in 
modern conditions are analyzed. 

According to the results of the analysis, the scientific task of improving the scientific and 
methodological apparatus for managing the technical condition of the river and sea transport units 
according to the level of reliability under unstable observation conditions becomes relevant. 

Therefore, the purpose of the article is to analyze the peculiarities of the organization of the 
process of operation of the means of river and sea transport. 

Keywords: operation, river and sea transport, efficiency indicators, maintenance/ 
 

Плита Л.Л., Шевченко А.П., Даки Е.А. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ 
РЕЧНОГО И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Проблема совершенствования системы технической эксплуатации объектов водного 
транспорта приобрела чрезвычайно высокой актуальности на протяжении последних двух 
десятилетий. В статье проведен анализ особенностей эксплуатации средств речного и 
морского транспорта в современных условиях, как системы управления техническим 
состоянием. Проанализированы особенности управления надежностью техники, 
возможные пути нормирования надежности для осуществления ее контроля в процессе 
эксплуатации. Проведен анализ зарубежного опыта применения стратегии эксплуатации 
по состоянию с контролем уровня надежности. Проведен анализ особенностей 
методического обеспечения эксплуатации техники в современных условиях. 

По результатам анализа приобретает актуальность научная задача по 
совершенствованию научно-методического аппарата обеспечения управления техническим 
состоянием агрегатов средств речного и морского транспорта по уровню надежности при 
нестабильных условиях наблюдений. 

Поэтому целью статьи является проведение анализа особенностей организации процесса 
эксплуатации средств речного и морского транспорта. 

Ключевые слова: эксплуатация, средства речного и морского транспорта, показатели 
эффективности, техническое обслуживание. 
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ 
ІНТЕГРОВАНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 
 

У статті проведено аналіз характеристик процесу експлуатації елементів інтегрованої 
навігаційної системи, існуючих моделей, що описують процеси функціонування складних 
технічних систем.  

За результатами аналізу розроблені вимоги до математичної моделі процесу технічної 
експлуатації елементів, обрано клас моделі та метод моделювання. Це дозволило розробити 
формалізований опис процесу технічної експлуатації одиничного елементу інтегрованої 
навігаційної системи.  

Обрано ймовірнісну модель потоку відмов сукупності однотипних елементів інтегрованої 
навігаційної системи з урахуванням особливостей експлуатації суден у сучасних умовах.  

За результатами аналізу обрано модель прогнозування показника надійності елементів та 
спосіб статистичного контролю рівня надійності. Здійснено математичну постановку 
часткових завдань дослідження. 

Ключові слова: інтегрована навігаційна система, модель, технічна експлуатація, 
моделювання, метод, формалізація.  

 
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;  

На даному етапі водний транспорт України у цілому задовольняє лише базові потреби 
економіки та населення у перевезеннях.  Водний транспортний комплекс є складною 
структурою, яка, як відоме, охоплює низку завдань та функцій. Варте підкреслити, що рівень 
безпеки, показники ефективності перевезень пасажирів та вантажів,  інші важливі 
властивості не відповідають сучасним вимогам [1–5].  

На думку фахівців особливу увагу потрібно приділити саме проблемам безпеки 
судноплавства, надійності технічних засобів та завданню управління процесом технічної 
експлуатації елементів інтегрованої навігаційної системи у різноманітних умовах 
експлуатації. Дослідження в напряму технічного обслуговування за станом з контролем рівня 
надійності актуальні у зв’язку зі складністю як самої техніки, так ї процесу її експлуатації 
[3,4]. 

Аналіз закордонного та вітчизняного досвіду впровадження систем автоматизації 
контролю технічного стану засобів водного транспорту свідчить про можливість значного 
підвищення їх ефективності та якості функціонування [2, 4].  

Але незважаючи на розвиток транспортної галузі України, водного транспорту зокрема, 
деякі питання підвищення ефективності експлуатації елементів інтегрованої навігаційної 
системи до кінця не вирішені. 

 

Формулювання цілей статті (постановка завдання).  
Таким чином, набуває актуальності наукове завдання щодо удосконалення науково-

методичного апарату забезпечення управління технічним станом елементів інтегрованої 
навігаційної системи за рівнем надійності при нестабільних умовах спостережень.  

Тому метою статті є формування вимог до математичної моделі процесу технічної 
експлуатації елементів інтегрованої навігаційної системи та наведення особливостей моделі. 
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1. Формування вимог до математичної моделі процесу технічної експлуатації 
елементів інтегрованої навігаційної системи 

Аналіз науково-технічної літератури свідчить про те, що найбільш ефективним 
методом дослідження процесів технічної експлуатації складних технічних систем є 
математичне моделювання [3–6].  

Вибір математичного апарату аналізу досліджуваного явища базується на 
попередньому досвіді і даних, отриманих в результаті вивчення реальних об'єктів. При 
розгляді в найзагальнішому плані будь-якого досліджуваного явища може бути обрана одна з 
двох математичних моделей - детермінована або стохастична [5,6]. Детермінована модель 
обирається в тих випадках, коли можна точно вказати причини, під впливом яких 
відбуваються зміни досліджуваного процесу, і при відомих вхідних впливах можна з будь-
якою мірою точності розрахувати кінцевий результат. 

У зв'язку з тим, що процес технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної 
системи класифікується як стохастичний [5], точно врахувати всі випадкові фактори, що 
впливають на нього, практично неможливо, то для адекватного опису досліджуваного 
процесу технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної системи має бути 
побудована стохастична модель. 

Як відомо, математичні моделі, що дозволяють кількісно описати процес 
функціонування об'єктів експлуатації, грунтуються на апріорних відомостях про можливі 
стани процесу технічної експлуатації і умови переходу з одного стану до іншого, а також на 
статистичних даних, отриманих в процесі експлуатації однотипних технічних систем. У 
зв'язку з цим, грунтуючись на аналізі особливостей процесу технічної експлуатації елементів 
інтегрованої навігаційної системи, сформулюємо вимоги до математичної моделі процесу 
технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної системи: 

1. Вимога створення моделі процесу: перехід елементів інтегрованої навігаційної 
системи з одного стану процесу технічної експлуатації до іншого відбувається в часі, тому 
математичної моделі процесу технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної 
системи має бути моделлю процесу з відомим статистичним описом. 

2. Вимога за обмеженнями: в моделі не повинно бути жорстких обмежень на простір 
станів процесу технічної експлуатації і функцію розподілу часу перебування в станах 
процесу технічної експлуатації. 

3. Вимога простоти: забезпечити простоту опису процесу технічної експлуатації 
елементів інтегрованої навігаційної системи в моделі, що дозволяє вирішити поставлене 
завдання з достатньою точністю, а також забезпечити простоту створення самої моделі.  

4. Вимога наочності: забезпечити наочність представлення досліджуваного процесу 
технічної експлуатації в моделі, що розробляється, для її легкого сприйняття користувачем. 

5. Вимога адаптивності: забезпечити можливість оперативного уточнення моделі при 
накопиченні поточної інформації, що поступає, про хід реального процесу технічної 
експлуатації. При цьому повинно забезпечуватися просте внесення змін як за видом і 
параметрами функції розподілу часу перебування в станах процесу технічної експлуатації, 
так і за складом фазового простору станів (ФПС) моделі без будь-яких витрат на 
доопрацювання моделі.  

6. Вимога універсальності: забезпечити можливість оцінки як стаціонарних так і 
нестаціонарних значень показників ефективності модельованого процесу з довільним простором 
станів процесу технічної експлуатації. 

7. Вимога достовірності: забезпечити одержання результатів моделювання із заданими 
довірчою ймовірністю і довірчим інтервалом. 

8. Вимога системності: забезпечити одержання законів розподілу очікуваних 
випадкових результатів модельованого процесу експлуатації, що забезпечити узгодженість з 
іншими моделями. 

9. Вимога контрольованості результатів: забезпечити реальну можливість 
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відслідкування причинно-наслідкових зв'язків параметрів у моделі процесу технічної 
експлуатації в ході моделювання. 

10. Вимога малої трудомісткості обчислень: забезпечити ефективні алгоритми оцінки 
шуканих показників результату процесу технічної експлуатації з метою одержання 
результатів моделювання. 

Як видно з розроблених вимог до математичної моделі процесу технічної експлуатації 
елементів інтегрованої навігаційної системи, вимоги 1–3 визначаються класом обраної 
стохастичної моделі, вимоги 5–10 визначаються обраним методом моделювання, при цьому 
вимога 4 простоти моделі є спільною. На підставі представлених вище вимог до 
математичної моделі процесу технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної 
системи оберемо певний клас стохастичної моделі і метод моделювання. 

 
2.Вибір класу моделі і методу моделювання 
Вибір класу моделі. Стохастичні моделі класифікуються зазвичай як випадкові 

процеси і можуть бути процесами з дискретними станами і з безперервною множиною 
станів, з дискретним часом (випадкові послідовності) і з безперервним часом [6]. Основними 
класами таких моделей є [6–9]: булеві, лінійні, гаусові, автоматні, агрегатні, марківські, 
напівмарківські, багатокомпонентні, моделі у вигляді систем масового обслуговування. 

За допомогою булевих, лінійних і гаусових імовірнісних моделей можна адекватно 
описати процес функціонування лише дуже обмеженої кількості типів технічних систем, які 
підпорядковуються жорстким закономірностям, що дозволяють прийняти відповідні даним 
моделям припущення про імовірнісний характер даних випадкових процесів. 

Автоматні і агрегатні імовірнісні моделі засновані на одноманітному представленні 
модельованих технічних систем у вигляді скінченних автоматів (агрегатів) [10]. Як будь-яка 
універсальна система, агрегативний підхід веде до перевантаження моделі, що є суттєвим 
негативним фактором для системи, яка може налічувати сотні елементів. Крім того, модель, яка 
побудована на основі агрегативних систем, втрачає наочність [7, 8], що може з'явитися суттєвою 
перешкодою на шляху її активного використання. Таким чином, використання даних класів 
моделей дозволить задовольнити лише вимогам 1, 2 

Як свідчить аналіз результатів багатьох досліджень [6–10], формальний опис більшості 
технічних систем є таким, що знання будь-якої передісторії цієї системи не здійснює 
суттєвого впливу на її стан у майбутньому, у зв'язку з чим клас марківських систем знайшов 
широке використання при математичному описі процесів функціонування різних технічних 
систем. Це також обумовлено високою наочністю марківської моделі, необхідністю 
прийняття невеликої кількості припущень, простотою математичного апарату аналізу. 

При відносно невеликій кількості станів N марківської системи, досить просто отримати 
аналітичні вирази для шуканих характеристик функціонування модельованої системи. Проте, 
умова експоненційности законів розподілу часу перебування в модельних станах, що забезпечує 
властивість відсутності післядії марківського процесу, в практичних завданнях технічної 
експлуатації, що передбачає виконання різних операцій з ТО і Р, виконується рідко. В першу чергу 
це пов'язано з наявністю в процесі експлуатації станів планових перевірок і контролю, технічних 
обслуговувань тощо з регламентованим часом, а також непуассонівських потоків подій, що 
переводять систему з одного стану до іншого [7]. Таким чином, марківська модель задовольняє 
вимогам 1, 3, 4, але не задовольняє вимозі 2, що не дозволяє адекватно описати реальний процес 
технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної системи в рамках марківської 
імовірнісної моделі. 

Напівмарківська імовірнісна модель характеризується тим, що вона позбавлена від 
обмеження на закон розподілу часу перебування в модельних станах. У зв'язку з цим клас 
напівмарківських систем (НМС) є досить багатим для опису процесу технічної експлуатації 
реальних складних технічних систем, зміна станів яких відбувається під дією випадкових 
факторів, доступних для спостереження і математичного опису. В той же час, 
напівмарківські системи забезпечені досить ефективним математичним апаратом аналізу  і є 
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безпосереднім узагальненням ланцюгів Маркова на випадок довільних законів розподілу 
часу перебування в станах [9]. 

У більшості завдань прикладного характеру використання марківської апроксимації 
приводить до отримання рішень з похибкою, що знаходиться в межах точності вихідних 
даних. Результати моделювання процесу технічної експлуатації на основі НМС свідчать про 
те, що в більшості випадків ця похибка обмежена 3...5 % [10]. Таким чином, клас 
напівмарківських моделей задовольняє висунутим вимогам 1,2, 4 і не задовольняє вимозі 3. 

Процес технічної експлуатації сукупності однотипних елементів інтегрованої 
навігаційної системи є складним взаємопов’язаним стохастичним процесом функціонування 
окремих агрегатів у системі. Така система може бути описана класами багатокомпонентних 
стохастичних систем і систем масового обслуговування [11]. 

Клас багатокомпонентних систем (БКС) виділяється з широкого різноманіття 
стохастичних систем тим, що еволюція такої системи задається напівмарківською моделлю, 
яка досить адекватно її описує і в той же час є досить ефективною при аналізі 
функціонування [11]. В цьому випадку передбачається, що досліджувана система 

складається з кінцевого числа елементів, кожен з яких lk, L1,k   , може знаходитися в 

кінцевому числі Nk L1,k   можливих станів.  
При цьому передбачається, що кожен елемент функціонує незалежно від інших 

елементів системи, тобто зміна станів одних елементів не впливає на функціонування інших 
елементів системи.  

Даний клас систем має досить ефективний апарат аналізу [11], що при використанні 
напівмарківської моделі процесу технічної експлуатації одиничного агрегату як елементу 
сукупності однотипних агрегатів дозволяє легко оцінити шукані характеристики для парку 
однотипних виробів. Клас БКС задовольняє вимогам 1 і 3, не повністю відповідає вимозі 2 і не 
задовольняє вимозі 4. 

Від допущення про незалежність функціонування окремих елементів позбавлені моделі, 
побудовані у вигляді систем масового обслуговування (СМО) [11,12]. Функціонування складних 
систем (СС), що описується як СМО, представляється у вигляді деякої сукупності 
обслуговуючих каналів з певним механізмом обслуговування, на які надходить вхідний потік 
заявок на обслуговування, із заданою дисципліною черг. Характерним завданням теорії 
масового обслуговування є встановлення залежності між характером потоку заявок, 
продуктивністю окремих каналів і ефективністю обслуговування.  

В даний час отримані аналітичні рішення для вказаних характеристик СМО з простою 
дисципліною черги і елементарною структурою, як правило, що характеризуються наявністю 
марківської властивості досліджуваного процесу [11]. Таким чином, клас стохастичних моделей 
у вигляді СМО задовольняють вимогам 1 і 4, але не повною мірою задовольняють вимогам 2, 3. 

Результати проведеного аналізу стохастичних моделей функціонування об'єктів 
експлуатації для створення математичної моделі процесу технічної експлуатації елементів 
інтегрованої навігаційної системи (табл. 1) дозволяють обрати клас напівмарківських і 
багатокомпонентних систем. Згідно з думкою ряду провідних вчених в області експлуатації 
СТС [11,12], застосування апарату теорії напівмарківських процесів в дослідженнях процесів 
експлуатації техніки взагалі і технічної експлуатації, зокрема, надає широкі можливості для 
вирішення комплексу завдань аналізу і синтезу процесів, що вивчаються.  

Результати аналізу класів математичної моделі елементів інтегрованої навігаційної 
системи за критерієм відповідності розробленим вимогам представлені у таблиці 1. 

Вибір методу моделювання. Визначення імовірнісних характеристик стохастичних 
моделей може здійснюватися різними методами моделювання випадкових процесів. 
Розрізняють аналітичний, імітаційний і комбінований методи [10-13]. 

Аналітичні моделі, як правило, використовуються в тих випадках, коли кількість 
параметрів, що характеризують досліджуваний процес, не дуже велика, або залежності між 
ними не дуже складні [12]. Вони дозволяють за допомогою алгебри, диференційних, 
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різницевих і інших видів рівнянь встановити формульні залежності між основними 
факторами, що визначають досліджуваний процес. Вони зручні також і тим, що для їх 
побудови і дослідження можна застосовувати найрізноманітніші математичні методи. 

 
Таблиця 1– Результати аналізу класів математичної моделі процесу технічної експлуатації 
елементів інтегрованої навігаційної системи за критерієм задоволення розробленим вимогам 

Класи 
стохастичних 

моделей 
 

Задоволення вимогам до математичної моделі процесу технічної 
експлуатації елементів інтегрованої навігаційної системи 

Модель 
процесу 

 

Відсутність 
обмежень на простір 

станів 
 

Відсутність 
обмежень на 

функції розподілу 
часу перебування 

в станах 
 

Простота
 

Наоч-
ність 

 

Булеві    + + 

Лінійні +   +  

Гаусові +   +  

Автоматні +  +   

Агрегатні +  +   

Марківські + +  + + 

Напівмарківські + + +  + 

Багатокомпонентні +  + +  
Системи масового 

обслуговування 
+    + 

 
Аналітичні моделі добре зарекомендували себе в практиці дослідження систем на рівні 

“структура-функція”, проте даний підхід не завжди приводить до успіху при дослідженні 
складних технічних систем рівня “організація-поведінка” [13]. Спрощений опис 
досліджуваної системи, виконаний з метою зведення її до одного з класів аналітичних 
моделей, часто приводить до втрати адекватності моделі, і як наслідок цього, до знецінення 
отримуваних результатів. 

Методи аналітико-стохастичного моделювання передбачають складання і вирішення 
систем диференційних рівнянь безпосередньо для ймовірності можливих станів процесу 
технічної експлуатації [12], що дозволяє задовольнити вимогам системності і вірогідності, 
оскільки забезпечується можливість визначення законів розподілу шуканих характеристик 
моделі, а значення шуканих показників у результаті розрахунків можуть бути отримані з 
одиничним значенням довірчої ймовірності і нульовим – довірчого інтервалу. Крім того, 
даний метод забезпечує контрольованість результатів і малу трудомісткість обчислень. 

При теоретико-ймовірнісному методі диференційні рівняння складаються з 
урахуванням станів кожного об’єкту експлуатації і його характеристик [10, 13], що для 
технічних систем великого масштабу (сукупності виробів АТ або їх комплектуючих) 
призводить до різкого зростання кількості рівнянь. Внаслідок чого модель втрачає наочність 
і не задовольняє вимогам простоти створення і контрольованості результатів моделювання. 

Спільним недоліком аналітико-стохастичного і теоретико-ймовірнісного методів 
моделювання є відсутність можливості розробки на їх основі універсальної адаптивної 
моделі процесу технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної системи, оскільки 
будь-яке внесення змін до складу простору станів процесу технічної експлуатації або функції 
розподілу часу перебування в модельних станах призводить до необхідності знов виводити 
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всі передбачені аналітичні залежності для оцінки показників. Тобто, фактично, створювати 
нову модель. 

Метод динаміки середніх дозволяє при великій кількості можливих станів досліджуваної 
системи, оцінити середні характеристики функціонування всієї системи [10-13]. За його 
допомогою можна уникнути обчислювальних труднощів, пов'язаних із спільним вирішенням 
великоі кількості диференційних або алгебраїчних рівнянь для знаходження ймовірностей станів 
даної системи. Сутність методу динаміки середніх полягає в тому, що в процесі математичного 
аналізу багатокомпонентних СС розглядаються не стани системи в цілому, а окремого її 
елементу. Крім того, дане припущення може бути ослаблене за рахунок використання принципу 
квазірегулярності, а також за рахунок поповнення загальної кількості станів [10]. Таким чином, 
основним недоліком методу динаміки середніх є незадоволення вимозі системності. 

Поряд з аналітичними імітаційні методи є найбільш поширеними засобами теорії 
управління і дослідження операцій в управлінні ефективністю складних систем [10]. 
Важливою перевагою імітаційного моделювання є можливість фіксації проміжних значень 
різних показників в процесі імітації подібно до того, як це має місце при фіксації даних в 
процесі експлуатації реальної системи. 

Імітаційні моделі, як правило, використовуються для проектування, аналізу і оцінки 
функціонування складних систем [10]. За їх допомогою можуть будуватися як агреговані, так 
і деталізовані моделі, що дозволяє використовувати принцип множинності моделей [12–14].  

Детерміновані імітаційні (детальні) моделі засновані на розробці детермінованої “копії” 
досліджуваного процесу [10]. Проте, у зв'язку з тим, що процесу технічної експлуатації 
елементів інтегрованої навігаційної системи класифікується як стохастичний, вони не 
застосовні для розробки математичної моделі процесу технічної експлуатації елементів 
інтегрованої навігаційної системи. 

Спільним недоліком імітаційних моделей є відсутність контрольованості результатів, 
оскільки імітаційні моделі побудовані за принципом “чорного ящика” [10]. 

Комбіновані методи моделювання поєднують переваги статистичного і аналітичного 
моделювання. 

Проте зміна умов, методів експлуатації, тобто виникнення нових вихідних даних робить 
результати розрахунків невірогідними і вимагає значних витрат на доопрацювання регресійних 
моделей, за рахунок набору нової статистики і її апроксимації, що не задовольняє вимозі 
адаптивності. Крім того, залежності апроксимацій зазвичай позбавлені явного фізичного сенсу, 
тому моделі не задовольняють вимогам контрольованості результатів і системності. 

Аналітико-статистичні моделі є сукупністю методів прискореного моделювання, 
заснованих на поєднанні аналітичних і статистичних методів. Аналитико-статистичні методи 
засновані на методі малого параметра [10]: серед вихідних характеристик модельованого 
процесу експлуатації виділяється та, яку можна вибрати в якості малого параметру ε. Потім, з 
використанням різних аналітичних методів, шукані характеристики досліджуваного процесу 
представляються у вигляді ряду за ступенями ε, при цьому коефіцієнти цього ряду 
інтерпретуються як математичні очікування функціоналів від деяких допоміжних випадкових 
процесів і визначаються за допомогою методу статистичного моделювання.  

В основному даний метод розвивався для оцінки характеристик безвідмовності 
високонадійних систем [11]. Очевидно, що стосовно розробки математичної моделі елементів 
інтегрованої навігаційної системи такі моделі не задовольняють вимогам адаптивності і 
універсальності, не цілком задовольняють вимогам контрольованості результатів і простоти 
створення. 

За результатами проведеного аналізу в якості методів моделювання процесів 
експлуатації елементів інтегрованої навігаційної системи обрано методи статистичного 
моделювання. 
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3. Формалізоване представлення процесу технічної експлуатації елементів 
інтегрованої навігаційної системи 

Для системи технічної експлуатації суден при різних стратегіях ТО і Р притаманним є 
проведення різних видів робіт, підготовок і ремонтів, направлених на підтримку заданих 
рівнів надійності і готовності до застосування [10]. 

Таким чином, експлуатація суден та їх складових елементів є послідовною зміною 
етапів, таких як використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт, 
зберігання, приведення в готовність тощо, очікування потрапляння до кожного з указаних 
етапів.  

Під станами процесу технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної 
системи будемо розуміти відповідні етапи технічної експлуатації, що характеризуються 
діями на агрегати персоналу, що обслуговує (експлуатує) або зовнішнього середовища. 
Структура і характер процесу технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної 
системи, а значить, і простір (множина) станів процесу технічної експлуатації, визначаються 
прийнятою стратегією ТО і Р, яка у загальному вигляді є сукупністю принципів і правил, що 
забезпечують задане управління процесу технічної експлуатації [10]. 

При формальному описі будемо характеризувати експлуатацію елементів інтегрованої 
навігаційної системи двома взаємопов'язаними процесами: об’єктивним процесом зміни 
технічного стану агрегатів і суб'єктивним процесом їх технічної експлуатації. 

Таким чином, представимо формально систему управління процесу технічної 
експлуатації і технічним станом елементів інтегрованої навігаційної системи у вигляді 
розімкненої і зімкненої (рис.1) [10]. 

Розімкнена схема управління процесу технічної експлуатації і технічним станом 
елементів інтегрованої навігаційної системи реалізує принцип управління за збуренням 
деякого вхідного параметру X (t), що виникає під впливом зовнішнього середовища (рис.1. 
а). Вона застосовується в тих випадках, коли зовнішні збурення можуть бути виміряні та 
може бути встановлений їх зв'язок з вихідними параметрами Y (t), що характеризують 
технічний стан об’єкту. Наприклад, кількість теплозмін в камері згоряння двигуна впливає 
на її технічний стан, який змінюється внаслідок термовтомлюваного   навантаження. До 
розімкнутої схеми можуть бути віднесені традиційні технічне обслуговування і ремонт, 
засновані на виконанні фіксованих обсягів профілактичних робіт через заздалегідь 
заплановані інтервали календарного часу або наробітку. В якості параметру зовнішнього 
збурення X (t) в цьому випадку використовується календарний час або наробіток. Взаємодія 
між двома процесами здійснюється незначною мірою. 

Найбільш тісну взаємодію між ними забезпечує стратегія технічного обслуговування і 
ремонту за станом з контролем параметрів об’єкту, що характеризують його технічний стан 

η(t)Y(t)  . Вона відповідає зімкнутій схемі управління. При заданій програмі управління 
функціонує перший контур схеми, відмічений штрих-пунктирними лініями на рис. 1. 

Для зміни (корегування) програми використовується другий контур, що включає блок 
управління програмою,  який за значеннями вихідних параметрів об’єкту Y(t) або вхідних 
параметрів X(t) та показників процесу технічної експлуатації Z(t), що вимірюються, формує 
оператор V(X,Y) або V(Z,X), що забезпечує зміну законів управління.  

Зімкнута схема реалізує принцип управління за відхиленням регулюємої величини 

(вихідного параметру) Y (t), який порівнюється з впливом, що задається Y  (t) (рис. 1. б). В 
залежності від відхилення )(t , що спостерігається, формується відповідний управляючий 

вплив )(ty  на процес технічної експлуатації , а через нього і регулюючий вплив )(ty  на 

об’єкт, який зменшує це відхилення. В якості величини, що регулюється можуть 
використовуватись показники надійності, наприклад параметр потоку відмов z(t)Y(t) . При 
цьому встановлюється помітний відчутний  зв’язок процесів технічної експлуатації об’єктів 
та зміни його технічного стану. 
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Рисунок 1 – Схема управління процесу технічної експлуатації і технічним станом елементів 
інтегрованої навігаційної системи: 

а)- розімкнута схема; б)- зімкнута схема; ОЕ- об’єкт експлуатації; процесу 
технічної експлуатації- процес технічної експлуатації; ПУ- пристрій 
управління; БП- блок програми технічного обслуговування і ремонту об’єкту; 
БУП- блок управління програмою 

 
 
4. Вибір способу статистичного контролю надійності елементів інтегрованої 

навігаційної системи 
Як було зазначено вище, основним джерелом підтримання справності елементів 

інтегрованої навігаційної системи на даний час є поетапне продовження індивідуального 
терміну служби судна. Але, характерною особливістю продовження термінів служби є 
орієнтація головним чином на технічний стан корпусу, його систем та силових установок. У 
складі конструкції судна є велика частка обладнання, яке не передбачає використання 
відповідних засобів контролю та діагностики в умовах експлуатації, та має індивідуальні 
терміни переходу у граничний стан. При цьому, термін переходу у граничний стан є 
випадковою величиною, характеристики якої неможливо визначити дослідним шляхом у 
сучасних умовах експлуатації. 

 

БУП 

БП ПУ ПТЕ ОЕ 

)(tX  )(ty  )(ty  

),( YZV
 

)(tX
 

)(tY  

)(tZ  

Мета 

Мета 

)(tX  

а) 

БУП 

БП ПУ ПТЕ ОЕ 

)(tY  )(ty  )(ty  

),( YZV
 

)(tX
 

)(tY  

)(tZ  

Мета 

Мета 

б) 



Новітні технології, випуск 3(10), 2019 
  

21 
  

Своєчасне виявлення моментів виникнення деградаційних процесів, що визначають 
терміни переходу у граничний стан та є індивідуальними для кожного типу виробів, є 
основною метою контролю рівня надійності елементів інтегрованої навігаційної системи на 
даному етапі експлуатації. 

Зазначені обставини призводять до необхідності використання результатів 
статистичного контролю надійності елементів інтегрованої навігаційної системи. 

Як відомо, статистичний контроль надійності технічних систем передбачає 
використання того чи іншого методу (або сукупності методів) оцінювання показників 
надійності за експериментальними даними. Запропоновані у більшості робіт методи 
оцінювання показників надійності поділяють на дві групи: параметричні і непараметричні. 

Дані методи рекомендовані до використання для встановлених державними 
стандартами планів спостережень (випробувань) на надійність [8, 9]. При цьому 
розглядаються також випадки використання як повних, так і цензурованих вибірок 
статистичних даних різного обсягу про відмови та несправності об’єктів. 

Але, сучасні умови експлуатації суден характеризуються тим, що величини наробітку 
за періодами експлуатації мають випадковий характер, що відповідає нестабільним умовам 
спостережень [9]. Тому, “реальний план” спостережень не відповідає жодному, 
встановленому стандартами. 

З точки зору прикладної статистики, рекомендовані методи не забезпечують 
робастність оцінок показників надійності, що отримуються за статистичними даними про 
відмови та несправності елементів інтегрованої навігаційної системи в указаних умовах 
експлуатації. Під робастністю оцінок показників надійності розуміється їх стійкість по 
відношенню до впливу випадкових викидів, що містяться у реальних статистичних даних 
[10]. 

Альтернативним способом статистичного контролю в даних умовах є спосіб, що 
базується на використанні процедур перевірки статистичних гіпотез. 

Статистичною гіпотезою називають будь-яке твердження про вид або властивості 
розподілу випадкових величин, що спостерігаються в експерименті. Такі твердження 
робляться на підставі теоретичних міркувань або статистичних досліджень інших 
спостережень [11]. 

Якщо для досліджуваного явища (процесу, ситуації тощо) формульована та чи інша 
гіпотеза (основна або нульова Н0), то задача полягає у тому, щоб сформулювати таке 
правило, яке дозволяло б за результатами відповідних спостережень за статистичними 
даними прийняти або відхилити цю гіпотезу. Правило, згідно якого гіпотеза Н0 приймається 
або відхиляється, є статистичним критерієм перевірки гіпотези Н0. 

Для вибірки Y=(Y1,…Yn) випадкової величини y з розподілу FL )(  при 

сформульованій гіпотезі Н0: 0
Θ  кожному критерію відповідає розбиття вибіркового 

простору Y на дві взаємно додаткових множини Y0 i Y1 (Y0Y1=Ø, YYY  10 ) де Y0 

складається з точок, для яких гіпотеза Н0 приймається, а Y1 – з точок, для яких H0 
відхиляється. Множина Y0 є областю прийняття гіпотези, а Y1 – областю її відхилення, або 
критичною областю. Таким чином, вибір правила перевірки гіпотези Н0 є еквівалентним 
завданню критичної області Y1. Якщо обрана критична область Y1, то критерій можна 
сформулювати наступним чином:  

Нехай  отримана реалізація y вибірки Y, тоді при 1y Y гіпотезу Н0 відхиляють 

(приймають альтернативну гіпотезу H1), якщо ж 10y YY  , то гіпотезу Н0 приймають. 

Критерій, що визначається критичною областю Y1, позначають Y1. 
У процесі перевірки гіпотези Н0 можна прийти до правильного рішення або зробити 

помилку першого роду-відхилити Н0 тоді, коли вона є вірною, або помилку другого роду-
прийняти Н0 тоді, коли вона є хибною. Тобто, помилка першого роду має місце тоді, якщо 
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точка y потрапляє до критичної області Y1, на той час, коли гіпотеза Н0 є вірною, а помилка 
другого роду – коли 0y Y , але гіпотеза Н0 є хибною (вірною є альтернатива Н1). 

Ймовірності помилок першого (α) та другого (β) роду можна виразити через функцію 

потужності L(θ) критерію Y1: Θθ),Y(yPθ);L(YL(θ( 1θ1
 . А саме: α=L(θ), 0   

та β=1- L(θ), 1Θθ . 

Відомим є спосіб статистичного контролю надійності технічних систем, заснований на 
використанні методу послідовного аналізу, запропонованого А. Вальдом [5,9]. Даний метод 
передбачає послідовне у ході випробувань використання процедур перевірки статистичних 
гіпотез за критерієм Вальда. Але, особливістю даного методу є те, що за результатами 
аналізу може бути прийняте одне з наступних трьох рішень: 

а) припинити випробування, тому, що є підстава вважати, що технічний виріб 
задовольняє вимогам щодо надійності; 

б) припинити випробування, тому, що є підстава вважати, що технічний виріб не 
задовольняє вимогам щодо надійності; 

в) продовжити випробування, тому, що немає підстав для висновку про надійність 
виробу. 

Так, якщо отримана в результаті чергового етапу випробувань фактична кількість 
відмов знаходиться між двома встановленими значеннями при заздалегідь заданих 
ймовірностях помилок першого α та другого β роду, це відповідає прийняттю рішення за 
варіантом в).  

Крім цього, для встановлення двох рівнів надійності використовується, як правило, 
заздалегідь відома величина ймовірності відмови виробу. При цьому верхня та нижня межі 
кількості відмов для даного обсягу вибірки визначаються за умови біноміального або 
гіпергеометричного розподілів. Внаслідок зазначених особливостей метод послідовного 
аналізу є більшою мірою пристосований для умов виробництва ніж експлуатації елементів 
інтегрованої навігаційної системи.  

Тому, найбільш доцільним для умов експлуатації елементів інтегрованої навігаційної 
системи є використання способу статистичного контролю надійності, який базується на 
перевірці статистичних гіпотез за параметричним критерієм Неймана-Пірсона у класичній 
інтерпретації [7, 14]. 

Статистичними гіпотезами у даному випадку є наступні: 
гіпотеза Н0, яка полягає у тому, що при даному значенні фактичної кількості відмов nф 

елементів інтегрованої навігаційної системи j-го типу за і-й період експлуатації параметр 

0Hn  закону розподілу величини кількості відмов n дорівнює статистичній оцінці деякої 

заданої (очікуваної) кількості відмов для даного контрольного періоду; 
гіпотеза Н1, яка полягає у тому, що при даному значенні фактичної кількості відмов nф 

елементів інтегрованої навігаційної системи j-го типу за і-й період експлуатації параметр 
1Hn  

закону розподілу величини кількості відмов n перевищує зn̂


. 
Гіпотеза Н1 є альтернативною по відношенню до Н0, якщо виконуються наступні 

умови: 
 

                                           A
}n{nnP

}n{nnP

ф
0H

ф
1H





 ,   

α

β1
A


  ,                                                  (2) 

 
де }n{nP фn 1H

  - імовірність того, що кількість відмов за контрольний період експлуатації 

не перевищуватиме фактичну кількість відмов nф при параметрі закону розподілу 
1Hn ; 
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}n{nnP ф
0H

  - імовірність того, що кількість відмов за контрольний період експлуатації 

не перевищуватиме фактичну кількість відмов nф при параметрі закону розподілу 
0Hn ; α - 

імовірність помилки першого роду; β - імовірність помилки другого роду. 

Величину )n,n,W(n
}n{nnP

}n{nnP
0H1Hф

ф
0H

ф
1H 




 називають статистикою критерію 

правдоподібності Неймана – Пірсона або коефіцієнтом відношення ймовірностей. 
Таким чином, результати аналізу особливостей статистичних даних про відмови та 

несправності елементів інтегрованої навігаційної системи, що отримуються в умовах 
експлуатації при нестабільних умовах спостережень, результати аналізу основних способів 
статистичного контролю надійності дають змогу вибрати спосіб, що базується на 
використанні процедур перевірки статистичних гіпотез про параметр закону розподілу 
кількості відмов за критерієм Неймана-Пірсона з урахуванням нестабільності умов 
спостережень. 

 
Висновки  
1. У статті проведено аналіз характеристик процесу експлуатації елементів інтегрованої 

навігаційної системи, існуючих моделей та процедур, що описують процеси функціонування 
складних технічних систем. За результатами аналізу розроблені вимоги до математичної моделі 
процесу технічної експлуатації елементів інтегрованої навігаційної системи, обрано клас 
моделі та метод моделювання. Це дозволило розробити формалізований опис процесу технічної 
експлуатації одиничного елементів інтегрованої навігаційної системи. 

2. Обрано ймовірнісну модель потоку відмов сукупності однотипних елементів 
інтегрованої навігаційної системи з урахуванням особливостей експлуатації засобів водного 
транспорту у сучасних умовах.  

3. За результатами аналізу обрано модель прогнозування параметра потоку відмов 
елементів інтегрованої навігаційної системи та спосіб статистичного контролю рівня 
надійності в умовах експлуатації. 
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Tymoschuk O.M., Boyko S.O., Trofimenko A.О. 
FORMALIZATION OF THE TECHNICAL OPERATION PROCESS OF THE ELEMENTS 
OF THE INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM 

The article analyzes the characteristics of the process of operation of elements of the integrated 
navigation system, existing models that describe the processes of operation of complex technical 
systems. 
According to the results of the analysis the requirements for the mathematical model of the process 
of technical exploitation of the elements were developed, the model class and the modeling method 
were selected. This made it possible to develop a formalized description of the technical operation 
of a single element of the integrated navigation system. 

A probabilistic model of failure flow of a set of identical elements of an integrated navigation 
system is selected, taking into account the features of the operation of ships in modern conditions. 

According to the results of the analysis, the model of predicting the reliability index of the 
elements and the method of statistical control of the level of reliability were selected. The 
mathematical formulation of partial tasks of the study is carried out. 

Keywords: integrated navigation system, model, technical operation, modeling, method, 
formalization. 
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МОДЕЛЬ ВІДНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКСІВ РАДІОМОНІТОРИНГУ  

 
 
У статті розглянута модель відновлення комплексів радіомоніторингу повітряного 

простору на основі теорії масового обслуговування. Проведений огляд відомих 
математичних моделей експлуатації, відновлення та обслуговування технічних комплексів, 
визначена схема організації відновлення та обслуговування комплексів радіомоніторингу 
повітряного простору. Наведені аналітичні вирази для розрахунку основних параметрів 
моделі відновлення комплексів радіомоніторингу повітряного простору. Розглянуті 
приклади організації відновлення та обслуговування комплексів радіомоніторингу 
повітряного простору виїзними ремонтними групами та у стаціонарних умовах. Визначені 
недоліки та переваги систем відновлення комплексів радіомоніторингу повітряного 
простору ремонтними групами та у стаціонарних умовах.  

Ключові слова: комплекси моніторингу повітряного простору, система масового 
обслуговування, модель відновлення та обслуговування 

 
Вступ. Збільшення кількості засобів повітряного руху, у тому числі безпілотних, 

призвело до виявлення окремих недоліків в організації та проведення технічного 
забезпечення, а при необхідності й відновлення, комплексів радіомоніторингу повітряного 
простору. Від справності та достовірності радіомоніторингу повітряного простору залежить 
безпека польотів [1, 2]. Це обумовлено своєчасністю відновлення несправних комплексів, 
значною мірою залежать оперативність, необхідні точність і достовірність отриманої з їх 
допомогою інформації про стан повітряного простору [3, 4]. 

Аналіз літератури. Питанням побудови математичних моделей експлуатації та 
відновлення технічних об’єктів присвячено низка наукових праць [5 – 9]. Але такі моделі 
побудовані на основі теорії марковських випадкових процесів. При цьому у зазначених 
роботах аналіз і порівняння моделей відновлення технічних комплексів не розглядається 
комплексно у взаємодії із засобами діагностування та контролю технічного стану. 

Постановка задачі дослідження. Вихід з ладу комплексів радіомоніторингу 
повітряного простору викликає необхідність виконання великого обсягу відновлювальних 
робіт [10]. При цьому варто відзначити, що час на виконання даних робіт постійно 
скорочується через те, що підвищується динамічність і швидкоплинність зміни повітряної 
обстановки, особливо на у європейському просторі. Це пов’язане зі значною кількістю 
авіаційних перевезень як пасажирів, так і вантажу. У зв'язку з цим, потрібно підвищення 
оперативності та продуктивності ремонтно-відновлювальних органів, здатних у найкоротші 
терміни привести несправні комплекси радіомоніторингу повітряного простору в 
працездатний стан. Також необхідно науково обґрунтувати та оптимізувати структуру 
системи відновлення комплексів радіомоніторингу повітряного простору. 

Метою статті є розробка математичної моделі системи відновлення комплексів 
радіомоніторингу повітряного простору за допомогою теорії масового обслуговування 
(ТМО). 

 
Розроблення моделі відновлення комплексів радіомоніторингу повітряного простору 

Для побудови моделі відновлення комплексів радіомоніторингу повітряного простору 
на основі ТМО необхідно мати певну кількість статистичних даних, до яких слід віднести: 

– середню тривалість часу, необхідного для дефекації несправності; 
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– середню тривалість проведення основних операцій технологічного процесу 
обслуговування та відновлення; 

– час, необхідний для виклику та прибуття ремонтних підрозділів (або час доставки 
пошкоджених комплексів радіомоніторингу повітряного простору до місця відновлення та 
обслуговування); 

– частота пошкоджень та виходу з ладу комплексів радіомоніторингу повітряного 
простору. 

Після статистичної обробки отриманих даних можна отримати основні параметри, що 
характеризують систему відновлення комплексів радіомоніторингу повітряного простору. 

До них відносяться [11, 12]: 
– щільність потоку виходу з ладу комплексів радіомоніторингу повітряного простору 

(потоку заявок на відновлення); 
– середній час, необхідний для виклику ремонтних підрозділів і проведення відновлення 

та обслуговування комплексів радіомоніторингу повітряного простору. 
Визначення передбачуваного потоку виходу з ладу комплексів радіомоніторингу 

повітряного простору повинно вирішуватися за допомогою різних методів прогнозування, з 
урахуванням характеру їх експлуатації, інтенсивності використання, своєчасності 
обслуговування [11].  

Позначимо як n – кількість ремонтних груп (підрозділів), які відповідають за певний 
регіон. Пошкоджені комплекси радіомоніторингу повітряного простору відновлюються та 
проходять обслуговування силами таких підрозділів. 

Відновлення та обслуговування комплексів радіомоніторингу повітряного простору 
може бути організовані й в стаціонарних, досить потужних умовах (на базі підприємств або 
на підприємствах промисловості) з добре організованим технологічним потоком, в які буде 
доставлятися пошкоджені та несправні комплекси. 

В обох випадках час, необхідний для відновлення та обслуговування несправних і 
пошкоджених комплексів радіомоніторингу повітряного простору буде складатися по-
різному. У першому випадку воно буде складатися з часу, необхідного для виклику 
ремонтних підрозділів, її руху до місця відновлення та розгортання, часу, потрібного для 
проведення дефектації і власне процедуру відновлення. У другому випадку воно буде 
визначатися часом, необхідним для доставки несправних та пошкоджених комплексів 
радіомоніторингу повітряного простору на підприємства для дефекації, відновлення та 
обслуговування. У розглянутих випадках відповідні складові часу обслуговування будуть 
різні. Вважаємо, що час обслуговування – випадкова величина з показовим законом 

розподілу з параметром , де: 
pt

1
 , 

 

згорремрозгрухудефвикp ttttttt  ,                               (1) 

 
де викt – середній час для виклику ремонтної групи; 

дефt – середній час дефектації несправних і пошкоджених комплексів радіомоніторингу 

повітряного простору; 

рухуt – середній час руху ремонтної групи до місця відновлення та обслуговування 

несправних і пошкоджених комплексів радіомоніторингу повітряного простору; 
розгt , згорt  – середній час розгортання та згортання ремонтної групи; 

ремt – середній час відновлення та обслуговування несправних і пошкоджених комплексів 

радіомоніторингу повітряного простору; 

рt – середній загальний час процесу обслуговування пошкоджених несправних і 

пошкоджених комплексів радіомоніторингу повітряного простору. 



Новітні технології, випуск 3(10), 2019 
  

27 
  

За аналогічними виразами можливо визначити рt  для стаціонарних умов (випадку 

залучення підприємств промисловості). 
Потік заявок на відновлення та обслуговування несправних і пошкоджених комплексів 

радіомоніторингу повітряного простору обмежений кількістю наявних комплексів і 
приймається найпростішим. Будемо мати наступні припущення: 

– моменти виходу з ладу несправних і пошкоджених комплексів радіомоніторингу 
повітряного простору та надходження до ремонту – події незалежні в непересічні проміжки 
часу; 

– вихід з ладу того чи іншого комплексу радіомоніторингу повітряного простору не 
залежить від того, скільки їх уже аналогічних комплексів раніше вийшло з ладу. 

– кількість заявок на відновлення та обслуговування комплексів радіомоніторингу 
повітряного простору залежить від щільності потоку заявок, від середньої очікуваної 
кількості заявок в одиницю часу . Припустимо, що, при наявності заявки на відновлення та 
обслуговування ремонтна група відразу відправляється до потрібного місця. Якщо всі 
ремонтні групи вже зайняті, то несправних і пошкоджених комплекси радіомоніторингу 
повітряного простору чекають своєї черги. 

Змоделювати систему відновлення та обслуговування комплексів радіомоніторингу 
повітряного простору можливо як багатоканальну систему масового обслуговування з 
обмеженим числом каналів і накопичувачем заявок, які не виконані. Використання 
теоретичного апарату ТМО можливо для марковських випадкових процесів, тобто таких 
процесів, в якому ймовірність переходу системи в новий стан залежить тільки від стану 
системи зараз і не залежить від того, коли і яким чином система перейшла в цей стан [1, 10]. 

Для проведення кількісної оцінки такої моделі можна використовувати наступні 
залежності. 

1. Ймовірність того, що всі ремонтні групи 
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 ,  – параметр потоку надходження заявок на відновлення та обслуговування, 

pt

1
 ; 

рt  – середній загальний час відновлення та обслуговування пошкоджених та несправних 

комплексів радіомоніторингу повітряного простору; 
m – кількість комплексів радіомоніторингу повітряного простору у визначеному регіоні;  
n – кількість ремонтних груп (технологічних потоків у стаціонарних умовах).  
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4. Ймовірність того, що всі підприємства зайняті відновленням, або ймовірність 
відмови у негайному відновлення  
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5. Середня кількість комплексів радіомоніторингу повітряного простору, що проходять 

відновлення та обслуговування або очікують відновлення 
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6. Середня кількість комплексів радіомоніторингу повітряного простору, які 

очікуватимуть відновлення та обслуговування (середня довжина черги) з причини зайнятості 
стаціонарних умов 

 

 
  0

m

1ni
ni

i

2 P
!im!nn

!mni
M 


 


 .                                                  (7) 

 
7. Середній відсоток комплексів радіомоніторингу повітряного простору, що очікує 

відновлення та обслуговування 
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8. Середнє число вільних від відновлення місць стаціонарних умов 
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9. Відсоток простою місць стаціонарних умов 
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Розглянемо приклади. Припустимо, що є три ремонтні групи (n = 3) для ремонту 10 

комплексів радіомоніторингу повітряного простору (m = 10). При середній інтенсивності 
використання кожен із зразків комплексів радіомоніторингу повітряного простору може бути 
пошкоджений:  = 1. Для виклику ремонтної групи в середньому потрібно шість днів, тобто 
 =5. Необхідно визначити основні характеристики системи відновлення та обслуговування 
комплексів радіомоніторингу повітряного простору. 

Визначимо ймовірність того, що всі місця стаціонарних умов вільні. Розрахуємо 

величину 2,0



  і заповнимо таблицю 1 результатами обчислень. 
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Таблиця 1  
Результати моделювання рухомої системи відновлення 

i Pi iPi Pi/P0 (i–n)Pi (n–i)Pi 
0 0,15458 0 1 – 0,4644 
1 0,3096 0,3096 2 – 0,6192 
2 0,2786 0,5572 1,8 – 0,2787 
3 0,1486 0,4458 0,96 – 0 
4 0,0693 0,2772 0,448 0,0693 – 
5 0,0277 0,1385 0,179 0,0554 – 
6 0,0087 0,0522 0,056 0,0261 – 
7 0,0018 0,0126 0,012 0,0072 – 
8 0,0004 0,0032 0,0025 0,0020 – 
9 0,0001 0,0009 0,0004 0,0006 – 
10 0 0 0 0 – 
 =1 M1=1,7972 =6,4579 M2=0,1606 M3=1,3622 

 
З табл. 1 видно, що ймовірність того, що всі ремонтні групи будуть вільні від 

відновлення несправних комплексів радіомоніторингу повітряного простору, дорівнює 
Ро=0,155. Це означає, що до 5 днів на місяць ремонтні групи будуть не завантажені. Однак це 
не означає, що не буде «черги» серед несправних і пошкоджених комплексів 
радіомоніторингу повітряного простору. Довжина такій черзі, звичайно, в різні періоди може 
буде різна, але у середньому число зразків комплексів радіомоніторингу повітряного 
простору, що очікують відновлення, дорівнює M2=0,16 зразків. 

Звідси середній відсоток комплексів радіомоніторингу повітряного простору, що очікує 
відновлення, дорівнює 
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Середнє число вільних від відновлення ремонтних груп дорівнює М3=1,36, а коефіцієнт 

простою дорівнює 
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Визначимо середню кількість зразків комплексів радіомоніторингу повітряного 

простору, яке або знаходиться на відновленні, або відновлення та обслуговування, що 
визначає середню кількість несправних зразків комплексів радіомоніторингу повітряного 
простору: M1=1,79. 

Звідси середній відсоток небоєздатного ОВТ дорівнює 
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Це відносно високий відсоток несправності, і визначається він, в основному, часом 

знаходження комплексів радіомоніторингу повітряного простору на обслуговуванні 
(відсоток комплексів радіомоніторингу повітряного простору, що очікує відновлення, 
невеликий: i=1,6%). 

Розглянемо інший приклад для таких же умов, але при організації відновлення у 
стаціонарних умовах. Замість трьох ремонтних груп розглянемо одне підприємство з трьома 
організованими технологічними потоками. При цьому середній час доставки несправних 
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комплексів радіомоніторингу повітряного простору до підприємства в декілька разів більше, 
ніж час виклику та приїзду ремонтної групи. При цьому загальний час знаходження 
комплексів радіомоніторингу повітряного простору в процесі відновлення збільшується в 2,5 
рази. Тоді  =2 зразка/місяць,  =0,5. Отримані результати розрахунків представлено у 
таблиці 2. 

Таблиця 2  
Результати моделювання за стаціонарної системи відновлення 
i Pi iPi Pi/P0 (i–n)Pi (n–i)Pi 
0 0,01 0 1 – 0,30 
1 0,051 0,051 5 – 0,102 
2 0,115 0,230 11,25 – 0,115 
3 0,153 0,459 15,0 – 0 
4 0,178 0,712 17,5 0,178 – 
5 0,178 0,890 17,47 0,356 – 
6 0,149 0,794 14,56 0,447 – 
7 0,099 0,693 9,7 0,396 – 
8 0,050 0,4 4,85 0,250 – 
9 0,016 0,144 1,58 0,096 – 
10 0,003 0,03 0,28 0,021 – 
 =1,002 M1=4,403 =98,19 M2=1,744 M3=0,247 

Для порівняння отриманих результатів наведена таблиця 3. 
Таблиця 3  

Результати розрахунків систем відновлення 
Засіб відновлення  P0 M2 K2% M3 K3% M1 K1% 

Ремонтні групи 0,155 0,16 1,6 1,36 46 1,79 17,9 
Стаціонарні умови 0,01 0,051 17,4 0,25 25 4,4 44 

 
З даних таблиці 3 видно, що у зв'язку із загальним зниженням пропускної здатності 

ремонтних органів різко збільшилася їх завантаження при незмінній щільності надходження 
заявок на відновлення та обслуговування комплексів радіомоніторингу повітряного 
простору: ймовірність простою без відновлення та обслуговування усіх ремонтних груп 
(технологічних потоків у стаціонарних умовах) Р0 зменшилася в 16 разів; кількість вільних 
від відновлення та обслуговування ремонтних груп (технологічних потоків у стаціонарних 
умовах) М3 – зменшилось більш ніж у 5 разів. Зате різко збільшилася середня кількість 
несправних і пошкоджених комплексів радіомоніторингу повітряного простору: з К1=17,9% 
до К1=44%.  

Висновки. Таким чином, запропонована модель відновлення комплексів 
радіомоніторингу повітряного простору, співвідношення (1) – (10), дозволяє оцінити систему 
відновлення та надати рекомендації щодо підвищення її ефективності. 
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Mishukov О.М., Levchenko O.V., Voichenko T.O., Benik N.G. 
MODEL OF RESTORATION OF RADIO MONITORING COMPLEXES  

In the article the model of renewal of air space monitoring complexes based on queuing theory is 
considered. An overview of the known mathematical models of operation, restoration and 
maintenance of technical complexes was carried out, the scheme of organization of renewal and 
maintenance of air space monitoring complexes was determined. A group of statistics is proposed 
to build a model for the recovery of airspace radio complexes. Analytical expressions for 
calculating the basic parameters of the model of recovery of air space monitoring complexes are 
presented. It is shown that the damaged air space radio monitoring complexes are being restored 
and serviced by repair teams or in stationary conditions. Modeling of the system for restoration and 
maintenance of air space monitoring complexes was carried out on the basis of a multi-channel 
queuing system with a limited number of channels and a request store which were not fulfilled. 
Examples of organization of restoration and maintenance of air space monitoring complexes by 
outreach repair groups and in stationary conditions are considered. The disadvantages and 
advantages of the systems of restoration of air monitoring complexes of airspace by repair groups 
and in stationary conditions are identified. The proposed model of renewal of air space monitoring 
complexes allows to evaluate the recovery system and to provide recommendations for improving 
its efficiency. 

Keywords: airspace monitoring systems, queuing system, recovery and maintenance model. 
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ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПАСИВНИХ 
БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ РАДІОМОНІТОРІНГУ  

 
 

У статті обґрунтовано необхідність розробки антенної системи для пасивного 
багатопозиційного комплексу радіомоніторингу повітряного простору. Проведено оцінку її 
просторових і частотних характеристик та характеристик точності в діапазоні 8,5…10 
ГГц. Запропоновано конструкцію антенної системи з частотним скануванням у вказаному 
діапазоні. Антенна система являє собою параболічний циліндр, що опромінюється ХЩР з 
частотною чутливістю qf≈4 в секторі сканування Θmin=0º, Θmaх=40º ±20º.  

Проведений аналіз частотних характеристик антенної системи показує, що в ній 
відсутні елементи, якими треба керувати в процесі гойдання променю, установка якого 
виробляється швидко і точно і залежить виключно від частоти, на якій працює ДРІ. 
Визначено, що ширина ДС в кутомістній площині становить величину 3º , в азимутальній 
0,7º. Визначено, що для ймовірності правильного виявлення D=0,7, ймовірності помилкової 
тривоги F=10-8 при величині відношення сигнал / шум q≈10, СКО 0,3º . 

Ключові слова: антена, частотне сканування, радіомоніторинг, діаграма спрямованості. 
 

Вступ. Поява технології прихованого польоту "Стелс", гіперзвукових літальних 
апаратів і масованого застосування перешкод привели до посилення вимог до якості 
цілевказівки і, перш за все, до темпу огляду, завадозахищеності, характеристик точності та 
якості розпізнавання, виконати які, спираючись на активні РЛС традиційної побудови, 
неможливо [1, 2]. 

У свою чергу, пасивні засоби радіомоніторингу володіють значною перевагою 
порівняно з активними засобами, що складається, головним чином, в скритності їх роботи. 
Однак, характеристики точності визначення координат пасивними системами радіолокації 
значно поступаються аналогічним характеристикам активних систем [2, 3]. 

З огляду на досить високій похибки (10% і вище) вимірювання координат джерел 
радіолокаційної інформації (ДРІ) комплексами пасивного радіомоніторингу актуальною 
залишається завдання підвищення точності їх роботи. 

Аналіз літератури. У відомих роботах, присвячених розгляду систем пасивної 
радіолокації досліджуються, як правило, завдання збору, обробки та об'єднання інформації, 
що добувається існуючими засобами пасивної локації і радіотехнічної розвідки в 
автоматизованих системах управління, або розробляються алгоритми управління вибором 
засобів пасивної локації і радіотехнічної розвідки для супроводу повітряних об'єктів [1 – 9]. 

Однак роботи, пов'язані з розробкою цілісної системи пасивних багатопозиційних 
комплексів радіомоніторингу повітряного простору, визначенням необхідних просторових 
характеристик антенних систем, оцінок точності координат пеленгованого повітряних 
об'єктів та оцінок ефективності розробленої системи відсутні. 

Постановка задачі дослідження. Виходячи з вищесказаного, для створення пасивного 
багатопозиційного комплексу радіомоніторингу повітряного простору необхідно, розробити 
антенну систему пасивного каналу, оцінити її просторові, частотні і точності характеристики 
в діапазоні (8,5…10) ГГц. Антенна система повинна забезпечувати процес точної та швидкої 
установки діаграми спрямованості (ДС) на пеленгованого повітряний об'єкт. 
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1. Вибір і обґрунтування конструкціїантеною системи для пасивного 
багатопозиційного комплексу радіомоніторингу повітряного простору 

В [10] наведено класифікацію ДРІ на підставі частотно-часових параметрів їх 
випромінювання. Визначено, що несучі частоти переважної більшості ДРІ повітряних 
об'єктів зосереджені в чотирьох діапазонах частот: (4,2…4,4) ГГц (радіовисотомір), 
(8…10) ГГц (розвідка повітряної і наземної обстановки), (13,2…13,3) ГГц (бортові 
допплерівські навігаційні РЛС) і (15,5…17,2) ГГц (управління бортовим зброєю); тривалість 
імпульсів ДРІ – до 6 мкс; частоти проходження зосереджені в трьох діапазонах: 
(0,15…4) кГц, (7…50) кГц і (80…120) кГц. 

Для подальшого аналізу пропонується використовувати діапазон частот (8,5…10) ГГц, 
як найбільш ймовірний для використання в ДРІ повітряних об'єктів. Обґрунтуванням для 
вибору вказаного діапазону може служити той факт, що навігаційні ДРІ, використовувані 
раніше, активно замінюються на GPS-навігатори. 

З огляду на вищесказане, в подальшому необхідно розробити антенну систему з 
частотним скануванням, яка повинна мати вузьку ДС по азимуту і по куту місця. В якості 
такої пропонується використовувати дзеркальну антену виду параболічний циліндр з 
опромінювачем у вигляді лінійної фазованої антенній решітки спеціального профілю з 
досить великою величиною куточастотної чутливості. 

Реальні антени з частотним скануванням мають різні форми. Гостронаправлені антени з 
частотним скануванням по методу формування променю в площині, нормальної до площини 
частотного сканування, зручно розділити на дві групи. У першій групі для формування 
використовуються оптичні методи, у другій групі промінь формується решіткою [11]. 
На рис. 1 показана конструкція частотно-скануючої антенної системи. Збудження 
параболічного циліндра (1) здійснюється опромінювачем у вигляді синусоїдального фідера 
(2), який розташований у фокусі рефлектора. 

 

 
 

Рис. 1. Параболічний циліндр, збуджуваний лінійним джерелом з частотним скануванням 
 

У цій конструкції формування променю в кутомістній площині (частотного сканування) 
здійснюється лінійною решіткою, а в азимутальній площині промінь формується за рахунок 
оптичних властивостей параболічного циліндру. Випромінювальними елементами лінійного 
джерела з частотним скануванням є похилі щілини (3) у вузькій стінці прямокутного 
хвилеводу (рис. 2). 
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Рис. 2. Конструкція хвилеоводно-щілинної решітки з похилими щілинами 
 

Аналогічна щілинна решітка є і з іншого боку хвилеводного модуля. У цій решітці для 
досягнення відповідного фазування щілини нахилені під зворотним кутом. Енергія, яку 
випромінюють щілини, направляється на параболічний відбивач окремим для кожного ряду 
щілин рупором. Кожна щілинна решітка (по одній решітці з кожного боку хвилеводу) 
опромінює свою половину параболічного циліндра, розділену на дві частини синусоїдальним 
хвилеводним опромінювачем. Фактично існують дві лінійні джерела з роздільними фазовими 
центрами. 

 
2. Дослідження частотних характеристик хвилеводно-щілинній решітки 
Для визначення частотних характеристик опромінювача дзеркальної антени задамося 

наступними вихідними даними: 
– діапазон частот: fmin=8,5 ГГц, fmax=10 ГГц; 
– сектор сканування: Θmin=00, Θmax=400=±200; 
– середня частота f0=fср=(8,5+10)/2=9,2 ГГц; 

– девіація частоти: max min 0
0

0

*100 16
f f

f


 . 

– тип фідерного тракту – синусоїдальний хвилевід. 
Розрахунок характеристик проведемо відповідно до методики, описаної в [12]. 
Напрямок головного максимуму АР з частотним скануванням визначаться відповідно 

до вираження 
 

msin
2

m m
d d d

   


     ,                                                  (1) 

 
де   – різниця фаз струмів збудження сусідніх випромінювачів; 

  – довжина хвилі; 
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  – фазовий уповільнення хвилі в системі, 
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г

l

d
   – геометричне уповільнення; 

2
k




  – хвильове число у вільному просторі; 

d − відстань між випромінювачами; 
l – шлях проходження хвилі між випромінювачами; 

0, 1, 2,...m     – порядок головного максимуму; 
Ф=0 – початкова фаза. 

 
Для визначення довжини l, при якій задана девіація частоти забезпечує переміщення 

променю в заданому секторі, скористаємося виразами (1) і (2) для мінімальної і 
максимальної частоти коливань. В цьому випадку отримаємо систему 

 
2
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max max
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sin 1
2 2
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                                     (3) 

 
Невідомими в системі (3) є величини l і m. Система рівнянь може не мати точного 

рішення, так як m повинно бути цілим. В цьому випадку необхідно підібрати такі значення l і 
m, які дають краще наближене рішення рівнянь. 

В системі рівнянь (3) а – розмір широкої стінки хвилеводу. Для зазначеного вище 
діапазону частот доцільно вибрати хвилевід МЕК-100,(8,2…12,5) ГГЦ: а=22,86 мм; 
b=10,16 мм. 

Вибір типу щілини може бути визначений з таких міркувань. Похилі щілини 
створюють поля, поляризовані в подовжній і поперечній по відношенню до осі хвилеводу 
площинах. Поперечні складові двох сусідніх щілин в напрямку, перпендикулярному площині 
щілин, взаємно компенсуються, а поздовжні – складаються. Тому поле в головному 
пелюстку діаграми поляризоване в поздовжній площині. З метою зменшення паразитного 
(поперечної) складової слід розташовувати щілини під великими кутами до осі хвилеводу. 
При цьому потужність, що втрачається на паразитну поляризацію, становить менше 1%. 
Надалі будемо вважати, що щілина – похила, прорізана в вузькій стінці хвилеводу; кут 
нахилу δ = ± 15º. 

Далі з умови одиничності головного пелюстка, знайдемо відстань між випромінюють 
щілинами 
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Вирішуючи спільно систему рівнянь (3) щодо m, знайдемо що: 
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Підставляючи m в (3) знайдемо l1 і l2: 
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Отримані результати дозволяють проаналізувати залежності напрямку головного 

максимуму Θm(f) (рис. 3) і куточастотної чутливості q(f)  (рис. 4) від частоти 
 

 г гр m
m

0,573
sin

cosfq    


.                                                 (4) 

 

 
 

Рис. 3. Залежність напрямку головного максимуму від частоти 
 

З рис. 3 видно, що нульового напрямку головного максимуму відповідає частота 
9,15 ГГц. Максимальне відхилення діаграми спрямованості від нульового напрямку буде для 
крайніх частот досліджуваного діапазону: для f=8,5 ГГц Θm(f)=-28º, для f=10 ГГц Θm(f)=28º.  

Деяка відмінність отриманих результатів від вихідних може бути пояснено похибкою 
вибору значення порядку головного максимуму m.  

 



 

 

Рис. 4. Залежність куточастотної чутливості від частоти
 

З виразу (4) і рис. 4 випливає, що куточастотна чутли
положення головної пелюстки діаграми спрямованості. Чим ближче напрямок головного 
максимуму до осі решітки, тим величина 
негативних кутів. 

Проведений аналіз частотних харак
показує, що в антенній системі відсутні елементи, якими треба керувати в процесі гойдання 
променю, установка якого виробляється швидко і точно і залежить виключно від частоти, на 
якій працюють ДРІ. Як недолік 
перебудовувати в широкій смузі частот приймальний пристрій.
 

3. Дослідження діаграми спрямованості антенної системи пасивного 
багатопозиційного комплексу радіомоніторингу повітряного простору

3.1.  Діаграма спрямованості антеною системи в кутоместній площині.
Як було зазначено вище, в якості опромінювача дзеркальної антени у вигляді параболічного 
циліндра використовується хвилевідно
характеристикою, яка дозволяє з
Для розрахунку ДС ХЩР використовують ті ж методи, що і для ДС многовібраторних антен. 
При цьому форма ДС визначається амплітудно
З урахуванням геометрії антеною решітки, розглянутої вище, очевидно, що при 
послідовному збудженні щілин амплітудне розподіл буде рівномірним, а фазовий лінійним.

Для визначення ДС ХЩР в куточастотній площині кількість щілин буде: Виберемо 
N=50. 

Використовуючи [13] для рівномірног
щілин, прорізаних у вузькій стінці, визначимо ширину ДС в куточастотній площині

 

Тоді ширина ДС буде 2 3
0 0
0,52 2,7Р  . Рівень першої бічної пелюстки складе величину 

ДС ХЩР для рівномірного розподілу має вигляд [18]
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Рис. 4. Залежність куточастотної чутливості від частоти

З виразу (4) і рис. 4 випливає, що куточастотна чутливість залежить від початкового 
положення головної пелюстки діаграми спрямованості. Чим ближче напрямок головного 
максимуму до осі решітки, тим величина qf більше. З рис. 4 слід також, що 

Проведений аналіз частотних характеристик антенної системи РЛС пасивного каналу 
показує, що в антенній системі відсутні елементи, якими треба керувати в процесі гойдання 
променю, установка якого виробляється швидко і точно і залежить виключно від частоти, на 
якій працюють ДРІ. Як недолік схеми слід відзначити той факт, що необхідно мати 
перебудовувати в широкій смузі частот приймальний пристрій. 

3. Дослідження діаграми спрямованості антенної системи пасивного 
багатопозиційного комплексу радіомоніторингу повітряного простору

спрямованості антеною системи в кутоместній площині.
Як було зазначено вище, в якості опромінювача дзеркальної антени у вигляді параболічного 
циліндра використовується хвилевідно-щілинна антенна решітка (ХЩР) з куточастотною 
характеристикою, яка дозволяє здійснювати сканування по азимуту в діапазоні кутів ± 280. 
Для розрахунку ДС ХЩР використовують ті ж методи, що і для ДС многовібраторних антен. 
При цьому форма ДС визначається амплітудно-фазовим розподілом по розкриву антени [13]. 

нтеною решітки, розглянутої вище, очевидно, що при 
послідовному збудженні щілин амплітудне розподіл буде рівномірним, а фазовий лінійним.

Для визначення ДС ХЩР в куточастотній площині кількість щілин буде: Виберемо 

Використовуючи [13] для рівномірного амплітудного розподілу струмів в разі похилих 
щілин, прорізаних у вузькій стінці, визначимо ширину ДС в куточастотній площині

0
0,5

51
2 Р Nd


  . 

 
0 0
0,52 3Р   для λ=3,5 см (f=8,5 ГГц), для 

. Рівень першої бічної пелюстки складе величину –13,5 дБ. 

ДС ХЩР для рівномірного розподілу має вигляд [18] 
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вість залежить від початкового 
положення головної пелюстки діаграми спрямованості. Чим ближче напрямок головного 

більше. З рис. 4 слід також, що qf вище в області 

теристик антенної системи РЛС пасивного каналу 
показує, що в антенній системі відсутні елементи, якими треба керувати в процесі гойдання 
променю, установка якого виробляється швидко і точно і залежить виключно від частоти, на 

схеми слід відзначити той факт, що необхідно мати 

3. Дослідження діаграми спрямованості антенної системи пасивного 
багатопозиційного комплексу радіомоніторингу повітряного простору 

спрямованості антеною системи в кутоместній площині.  
Як було зазначено вище, в якості опромінювача дзеркальної антени у вигляді параболічного 

щілинна антенна решітка (ХЩР) з куточастотною 
дійснювати сканування по азимуту в діапазоні кутів ± 280. 

Для розрахунку ДС ХЩР використовують ті ж методи, що і для ДС многовібраторних антен. 
фазовим розподілом по розкриву антени [13]. 

нтеною решітки, розглянутої вище, очевидно, що при 
послідовному збудженні щілин амплітудне розподіл буде рівномірним, а фазовий лінійним. 

Для визначення ДС ХЩР в куточастотній площині кількість щілин буде: Виберемо 

о амплітудного розподілу струмів в разі похилих 
щілин, прорізаних у вузькій стінці, визначимо ширину ДС в куточастотній площині 

=8,5 ГГц), для λ=3,0 см (f=10ГГц): 

 



Новітні технології, випуск 3(10), 2019 
  

38 
  

   
 

sin / 2

sin / 2

N
F

N


 


,                                                       (5) 

де 0 1sink d    – зсув по фазі між полями, створюваними в точці спостереження 

сусідніми випромінювачами; 

0 2 /k   ;  

1 в2 /l    – різниця фаз по системі живлення; 

в 2

1
2а





   
 

. 

Очевидно, що ДС дзеркальної антени в кутомістній площині буде аналогічною ДС 
ХЩР, що визначається властивостями конструкції (рис. 2). На рис. 5 представлена ДС 
дзеркальної антени F(Θ) для різних частот з розглянутого діапазону: (1) – для f=8,5 ГГц,  
(2) – f=9,0 ГГц, (3) – f=9,5 ГГц, (4) – f=10 ГГц. 

З рис. 5 видно, що антена являє собою скануючу за частотою. Кут качання ДС 

становить величину ±28º, ширина парціальних ДС становить величину 0 0 0
0,52 2,7 3Р   . 

Додатково проведений розрахунок для інших частот показав повну адекватність моделі 
досліджуваних процесів. 

3.2. Визначення діаграми спрямованості дзеркальної антени в 
азимутальної площині . З огляду на, що параболічний циліндр має оптичні властивості 
тільки в азимутальній площині, визначимо ДС досліджуваної дзеркальної антени в цій 
площині. Розрахунок параболічного циліндра виробляється апертурним методом при 
звичайних припущеннях, що приймаються для дзеркальних антен. Відзначимо, що на 
відміну від параболоїда обертання поляризація поля в розкриві однакова у всіх точках, тобто 
кроссполярізаціїна складова поля випромінювання відсутня. Амплітудно-фазовий розподіл в 
прямокутному розкриваючи параболічного циліндра є розділяти [14]. 

У азимутальній площині ДС параболічного циліндру буде визначатися шириною ДС 
щілини ХЩР, що забезпечує відповідне амплітудно-фазовий розподіл в апертурі рефлектора. 
З урахуванням того, що амплітуда поля від опромінювача до дзеркала зменшується обернено 
пропорційно кореню квадратному з відстані до дзеркала r, а після відображення амплітуда не 
змінюється, амплітудний розподіл в розкриві рефлектора матиме вигляд [14] 

 

   
/ f

oF
A x

r


 ,                                                              (6) 

 

де  oF   – ДС щілини; 

f – фокусна відстань параболічного циліндру; 

sin
L 


   – узагальнений кут. 

З огляду на те, що щілина еквівалентна вібраторній антенні, її ДС в азимутальній 

площині визначається виразом   sinF   . Фокус для параболічного циліндру розглянутої 

антенної системи становить величину f=0,6 м, довжина щілини в площині випромінювання c 
урахуванням її нахилу l=1,1 см. Розрахунок далекої зони, яка визначається як 

 
 

  2
дз 2 /R l  , 
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показує що для всього розглянутого діапазону довжин хвиль далека зона буде приблизно на 
порядок менше фокусної відстані. При величині апертури вздовж направляючої L=2,1 м 
розрахунки показали також, що кут розкриття дзеркала буде менше ширини ДС 
опромінювача. Це дозволяє зробити висновок про те, що амплітудне розподіл в азимутальній 
площині параболічного циліндра буде рівномірним, а ДС для різних частот представлена на 
рис. 6. Позначення ті ж, що і на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Нормована ДС для різних частот 
 

З представлених графіків видно, що ширина ДС в азимутальній площині складає 

величину 0
0,52 0,7Р  , рівень першої бокової пелюстки –15 дБ.  

Отримані характеристики спрямованості антенної системи пасивного 
багатопозиційного комплексу радіомоніторингу повітряного простору дозволяють визначити 
потенційну середньоквадратичну помилку вимірювання кутових координат (пеленгу) 

  

0,52 Р

q



 ,                                                                 (7) 

 

де 02 /q E N  – відношення сигнал шум. 
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Рис. 6. ДС антени в азимутальній площині 
 

Припустимо, що ймовірність правильного виявлення D=0,7, ймовірність помилкової 
тривоги F=10-8 і враховуючи, що прийнятий сигнал є сигналом з повністю невідомими 
параметрами, задамося q≈10. В цьому випадку отримаємо, що 0,3    . Отримані кількісні 

співвідношення дозволяють провести оцінювання точності визначення місцеположення ДРІ 
в пасивному багатопозиційному комплексі радіомоніторингу повітряного простору.  

Висновки 
1. Запропоновано конструкцію антенної системи з частотним скануванням в діапазоні  

8,5…10 ГГц. Антенна система являє собою параболічний циліндр, що опромінюється ХЩР з 
частотною чутливістю qf≈4 в секторі сканування Θmin=0º, Θmaх =40º ±20º. 

2. Проведений аналіз частотних характеристик антенної системи показує, що в ній 
відсутні елементи, якими треба керувати в процесі гойдання променю, установка якого 
виробляється швидко і точно і залежить виключно від частоти, на якій працює ДРІ. 

3. Визначено, що ширина ДС в кутомістній площині становить величину 

0,52 2,7 3Р     , в азимутальній 0,52 0,7Р   . 

4. Визначено, що для ймовірності правильного виявлення D=0,7, ймовірності 
помилкової тривоги F = 10-8 при величині відношення сигнал / шум q≈10, СКО 0,3    . 
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Kutsenko V.V., Boyko A.D., Kushch O.V., Zazirny A.V. 
ASSESSMENT OF CHARACTERISTICS OF ANTENNA SYSTEM FOR A PASSIVE 
MULTI-POSITION COMPLEX OF RADIOMONITORING 

The appearance of Stealth technology, hypersonic aircraft and the massive use of interference 
have led to toughening the quality requirements for pointing to an air object. Active radars of 
traditional construction cannot provide this. In turn, passive means of radio control have the 
advantage. However, their characteristics of the accuracy of determining coordinates are 
significantly inferior to similar characteristics of active radars. Given the high error (10% and 
above) of measuring the coordinates of radiation sources with passive radio control complexes, the 
task of increasing the accuracy of their operation remains relevant. 

The article substantiates the need to develop an antenna system for a passive multi-position 
complex for airspace radio monitoring. An assessment was made of its spatial and frequency 
characteristics and accuracy characteristics in the range of 8.5…10 GHz. The design of an antenna 
system with frequency scanning in the specified range is proposed. The antenna system is a 
parabolic cylinder, it is irradiated by a waveguide slit grating with a frequency sensitivity of qf≈4 in 
the scanning sector Θmin=0º, Θmaх=40º ± 20º. 

The analysis of the frequency characteristics of the antenna system shows that there are no 
elements that need to be controlled in the process of swinging the beam, the installation of which is 
quick and accurate and depends solely on the frequency at which the source of radar information 
works. It is determined that the width of the radiation pattern in the elevation plane is 3º, in the 
azimuthal 0.7º. It was determined that for the probability of correct detection D=0.7, the 
probability of false alarm F = 10-8 with a signal-to-noise ratio q≈10, RMSE 0.3º. 
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Куценко В.В., Бойко А.Д, Кущ О.В., Зазирный А.В. 
ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПАССИВНОГО 
МНОГОПОЗИЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РАДИОМОНИТОРИНГА  

В статье обоснована необходимость разработки антенной системы для пассивного 
многопозиционного комплекса радиомониторинга воздушного пространства. Проведена 
оценка ее пространственных и частотных характеристик и характеристик точности в 
диапазоне 8,5…10 ГГц. Предложена конструкция антенной системы с частотным 
сканированием в указанном диапазоне. Антенная система представляет собой 
параболический цилиндр, облучается волноводнощелевой рещеткой с частотной 
чувствительностью qf≈4 в секторе сканирования Θmin = 0º, Θmaх = 40º = ± 20º. 

Проведенный анализ частотных характеристик антенной системы показывает, что в 
ней отсутствуют элементы, которыми надо управлять в процессе качания луча, установка 
которого производится быстро и точно и зависит исключительно от частоты, на которой 
работает источник радиолокационной информации. Определено, что ширина диаграммы 
направленности в угломестной плоскости составляет величину 3º, в азимутальной 0,7º. 
Определено, что для вероятности правильного обнаружения D = 0,7, вероятности ложной 
тревоги F = 10-8 при величине отношения сигнал / шум q≈10, СКО 0,3º. 

Ключевые слова: антенна, частотное сканирование, радиомониторинг, диаграмма 
направленности. 
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ПОСЛІДОВНА ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУВАННЯ РОЗЛАДНАННЯ ПІД ЧАС ОБРОБКИ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ДАНИХ 
 
 

У статті розглянуто задачу синтезу та аналізу послідовної процедури виявлення 
погіршення технічного стану радіоелектронного обладнання. Радіоелектронне обладнання 
відіграє провідну роль у процесі забезпечення безпеки та регулярності польотів цивільної 
авіації. Надійність функціонування обладнання визначається системою його експлуатації. 
Система експлуатації включає власне обладнання, технологічні процеси (технічного 
обслуговування, ремонту), персонал, нормативні документи, ресурси тощо. Прийняття 
рішень у системах експлуатації ґрунтується на результатах статистичної обробки даних. 
Вихідними даними для обробки є показники надійності та визначальні параметри 
радіоелектронного обладнання. У загальному випадку технічних стан обладнання у процесі 
експлуатації може погіршуватися. Виявлення змін технічного стану може розглядатися як 
задача аналізування розладнання. У цій статті виконаний синтез послідовної процедури 
виявлення з наперед невідомим обсягом вибірки. Під час синтезу знайдені аналітичні 
співвідношення для порогів прийняття рішення. Аналіз послідовної процедури виконувався 
аналітично та шляхом статистичного моделювання. Знайдені аналітичні співвідношення 
для математичного сподівання тривалості прийняття рішення, а також для оперативної 
характеристики. Результати досліджень можуть бути використані під час проектування 
та модернізації систем експлуатації радіоелектронного обладнання в частині синтезу 
процедур обробки експлуатаційних даних. 

Ключові слова: система експлуатації, статистична обробка даних, послідовний аналіз, 
розладнання, радіоелектронне обладнання. 

 
Вступ. Загально відомо, що надійність функціонування наземного радіоелектронного 

обладнання (РЕО) є одним з визначальних чинників забезпечення безпеки та регулярності 
польотів у цивільній та військовій авіації. У процесі експлуатації радіоелектронного 
обладнання його надійність неминуче погіршуються з плином часу. Погіршення надійності 
пов’язане зі збільшення кількості відмов, а отже, зі зменшенням середнього напрацювання на 
відмову та коефіцієнта готовності. 

Обробка даних щодо показників надійності виконується у системах експлуатації (СЕ). 
Процедури обробки даних ґрунтуються на елементах теорії ймовірностей, теорії прийняття 
рішень, теорії розпізнавання образів, математичної статистики, оптимізації тощо. 

У загальному випадку, система експлуатації включає наступні елементи: власне РЕО; 
технологічні процеси (технічного обслуговування, ремонту тощо); персонал; нормативні 
документи; ресурси тощо. В процесі функціонування РЕО та їх СЕ також можливі випадки 
невідповідності встановленим вимогам, що може призвести до зайвих витрат, порушенням 
безпеки та регулярності польотів тощо. При цьому вважається, що система експлуатації РЕО 
може розглядатися як об’єкт розробки та модернізації.  

Аналіз літератури та постановка задачі. Як відомо, задачі перевірки статистичних 
гіпотез та оцінювання невідомих параметрів можуть бути вирішені двома основними 
способами: класичним на основі фіксованого обсягу вибірки та послідовним з наперед 
невідомим обсягом вибірки. Послідовні методи були запропоновані А. Вальдом [1]. У 
послідовному методі Вальда після кожного нового спостереження вирішують: прийняти 
гіпотезу, прийняти альтернативу або продовжувати випробування. Послідовний аналіз 
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дозволяє скорочувати число необхідних спостережень в середньому в два-три рази в 
порівнянні зі класичними методами на основі фіксованого обсягу вибірки [2; 3]. 

Вибір критичної області у випадку послідовного методу проводять на основі аналізу 
відношення правдоподібності, причому аналіз цього відношення здійснюється на кожному 
кроці експерименту до моменту прийняття рішення. 

Аналіз літератури [4 – 6] показує, що вирішенню задач перевірки статистичних гіпотез 
за допомогою як класичних, так і послідовних методів приділена значна увага – розроблена 
певна методична база, що включає нормативні документи, показники та критерії для 
прийняття чи відхилення простих та складних гіпотез, методи синтезу та аналізу 
параметричних та непараметричних процедур обробки статистичних даних тощо. 

Задачі оцінювання зазвичай розглядаються з точки зору класичного підходу. Оскільки 
послідовні методи мають певний виграш з точки зору тривалості досліджень [7], то для 
мінімізації витрат часу та ресурсів щодо технічного стану РЕО актуальним постає питання 
розробки послідовних процедур виявлення погіршення технічного стану та оцінювання 
параметрів його моделей. 

Основні результати в галузі синтезу та аналізу процедур послідовного оцінювання 
носять здебільшого теоретичний характер, практичних методів розрахунку бракує, що 
стримує їх широке використання та знижує рівень ефективності функціонування СЕ. В 
цілому, питання перевірки гіпотез та оцінювання показників надійності розглянуті в [8; 9]. 
Синтез оптимальних алгоритмів також наведений у [7; 10]. Слід також, додати, що задачам 
виявлення погіршення технічного стану, які відносять до класу задач аналізування 
розладнання, приділено недостатньо уваги в літературі. 

Отже, у цій роботі розглядається актуальна науково-технічна задача синтезу та аналізу 
послідовної процедури виявлення погіршення технічного стану радіоелектронного 
обладнання. 

Синтез та аналіз послідовної процедури виявлення розладнання. Для послідовних 
процедур перевірки гіпотез використовують такі варіанти алгоритмів:  

1) алгоритми без навчальної вибірки та алгоритми з навчальною вибіркою;  
2) алгоритми без зрізання та зі зрізанням. 
Розглянемо задачу синтезу послідовної процедури виявлення погіршення технічного 

стану РЕО. Для спрощення розрахунків дослідимо стрибкоподібну модель розладнання. Для 
цієї моделі інтенсивність відмов у один певний невідомий момент часу змінюється 
стрибкоподібно в 0a  разів. 

Розглянемо випадок простої гіпотези та альтернативи. Тоді гіпотезі 0H  відповідає 
відсутність погіршення технічного стану (при цьому 0 ). Альтернатива 1H  полягає у 
наявності погіршення технічного стану (при цьому 00 a ). Вважаємо, що відомі 
ймовірності прийняття помилкових рішень   (імовірність прийняти 1H , якщо 0H  істинна) 
та   (імовірність прийняти 0H , якщо 1H  істинна). Щільності розподілу ймовірностей (ЩРІ) 
відлікових значень, що відповідають гіпотезі та альтернативі, вважатимемо 
експоненціальними з різними показниками інтенсивності, тобто 
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Момент виникнення розладнання k  є випадковою величиною і в загальному випадку 
наперед невідомий. Для спрощення будемо вважати, що оцінка моменту виникнення 
розладнання не потрібна, а необхідно лише прийняти рішення щодо наявності погіршення 
технічного стану. Тоді у ЩРІ для альтернативи можна прийняти 1k . Звідси отримаємо: 
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Сформуємо послідовне відношення правдоподібності: 
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Логарифм функції відношення правдоподібності: 
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Можливими рішеннями під час аналізування відношення правдоподібності можуть 
бути: 

– продовження спостережень, якщо 
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– прийняти гіпотезу 0H , якщо 
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– прийняти альтернативу 1H , якщо 
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Звідси отримаємо значення порогів прийняття рішень (нижнього та верхнього): 
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Отже, область продовження експерименту може бути представлена нерівністю: 
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Як видно з (3) для прийняття рішень щодо наявності погіршення технічного стану 
достатньо сумувати напрацювання на відмову та порівнювати отриману суму з 
розрахованими нижнім та верхнім порогами, які змінюються лінійно. 

Виконаємо попередній аналіз послідовної процедури за допомогою аналітичних 
співвідношень. Математичні сподівання тривалості прийняття гіпотези та альтернативи 
визначаються за формулами: 
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Під час аналізу послідовних процедур перевірки гіпотез зазвичай будують оперативну 
характеристику, яка відповідно до [1] може бути визначена за допомогою співвідношення: 
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де )(ah  – ненульовий корінь рівняння: 
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Для досліджуваного випадку отримаємо наступний розв’язок: 
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де  xLambertW  – функція Ламберта, яка визначається як зворотна до функції типу   xxexW  . 
Підставивши (7) в (6), отримаємо оперативну характеристику для досліджуваного 

варіанту послідовної процедури виявлення розладнання: 
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Виконаємо аналіз цієї процедури шляхом статистичного моделювання. Під час 
моделювання прийняті такі значення генеральної сукупності 01.0 , 02.0 , 6

0 102   
годин–1, 20 a . 

Приклади реалізації вирішальної статистики та її порівняння з порогами прийняття 
рішень для випадку істинності гіпотези 0H  наведений на рис. 1. Приклади реалізації 
вирішальної статистики та її порівняння з порогами прийняття рішень для випадку 
істинності альтернативи 1H  наведений на рис. 2. При цьому момент виникнення розладнання 
відповідає двадцятому відліку. 
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Рис. 1. Приклад реалізації вирішальної статистики та її порівняння з порогами прийняття 
рішень (випадок лінійно-змінних порогів) у випадку істинності гіпотези 0H   

 

Рис. 2. Приклади реалізації вирішальної статистики та її порівняння з порогами прийняття 
рішень (випадок лінійно-змінних порогів) у випадку істинності альтернативи 1H  

Для наведених параметрів генеральної сукупності відповідно до формул (4) та (5) 
середні тривалості прийняття рішень для гіпотези та альтернативи становлять 

44.12)/( 01 Hnm  та 86.22)/( 11 Hnm . У подальшому моделюванні приймемо момент початку 
погіршення технічного стану 80 k , а процедуру обмежимо кількістю відліків 50усіч n . 

Тобто послідовна процедура буде усіченою. 
Гістограми розподілів тривалості послідовної процедури прийняття рішень наведені на 

рис. 3 та 4 для випадків істинності гіпотези 0H  та альтернативи 1H  відповідно. 
На рис. 3 видно, що гістограма містить аномально високий стовпчик на 50усіч n . У 

випадку неусіченої послідовної процедури цей стовпчик рівномірно розподілиться між 
значеннями 50n . 
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Тривалість послідовної процедури, n
 

Рис. 3. Гістограма розподілу тривалості послідовної процедури  
у випадку істинності гіпотези 0H  

 
Гістограма на рис. 4 містить аномально високі стовпчики як для перших відліків, так і 

останніх. Перші два стовпчики пов’язані з помилковими рішеннями. Аналіз показує, що 
ймовірність помилки другого роду у цьому випадку буде перевищувати очікувану. Останній 
стовпчик пов'язаний з усіченням процедури. Крім того, можуть бути випадки, коли в момент 
усічення вирішальна статистика знаходиться в області продовження експерименту. Тому для 
прийняття рішення щодо погіршення технічного стану в момент усічn  вирішальна статистика 

може бути порівняна з порогом розрахованим відповідно до співвідношення (2). 

 

Рис. 4. Гістограма розподілу тривалості послідовної процедури у випадку істинності 
альтернативи 1H  

Оперативні характеристики, одна з яких розрахована відповідно до формули (8), а 
інша побудована за результатами статистичного моделювання у випадку усічення зображені 
на рис. 5. 
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Рис. 5. Оперативні характеристики послідовної процедури 

Як видко, з графіку на рис. 5 реальна оперативна характеристика за результатами 
моделювання гірша, ніж розрахована. Це пояснюється схемою прийняття рішення у 
досліджуваній послідовній процедурі. Оскільки погіршення в цьому випадку починається з 
відліку 80 k , то послідовна процедура може встигнути прийняти помилкове рішення щодо 
відсутності погіршення за попередніми відліками. Крім того, додаткові похибки вносить 
процес усічення процедури. Як показують моделювання ймовірність помилки другого роду 
збільшується з ростом величини 0k . У цьому випадку, коли 80 k , мінімальне значення 
ймовірності помилки другого роду становить 273.0*  . 

Для покращення ефективності виявлення необхідно модифікувати процеси прийняття 
рішень. Одним із таких варіантів є використання послідовної процедури з багатократним 
прийняттям рішення. 

Отже, послідовна процедура виявлення розладнання може бути узагальнена до 
наступних операцій: 

1. Отримання аналітичного виразу для відношення правдоподібності. 
2. Розрахунок порогів прийняття рішення. 
3. Вибір правила прийняття рішення (однократне або багаторазове). 
4. Аналіз послідовної процедури шляхом знаходження статистичних характеристик її 

тривалості та розрахунку оперативної характеристики. Аналіз може виконуватися аналітично 
або шляхом статистичного моделювання. 

Висновки. У статті виконаний синтез та аналіз послідовної процедури виявлення 
погіршення технічного стану РЕО, яка відноситься до класу задач аналізування розладнання. 
Використання послідовної процедури дає змогу набагато швидше (у порівнянні з 
класичними процедурами з фіксованим обсягом вибірки) приймати рішення щодо наявності 
або відсутності погіршення технічного стану РЕО.  

Під час аналізу запропонованої послідовної процедури виявлення розладнання 
знайдені аналітичні співвідношення для математичного сподівання тривалості 
спостереження та оперативної характеристики. 

Подальшим напрямком досліджень є модернізація послідовної процедури виявлення 
розладнання в частині розробки схем прийняття рішення, які передбачають, зокрема, 
багатократний перетин порогів. 
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Результати досліджень можуть бути використані під час проектування та модернізації 
систем експлуатації радіоелектронного обладнання в частині синтезу процедур обробки 
експлуатаційних даних. 
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Solomentsev O.V., Zaliskyi M.Yu., Kaminskyi Ye.O. 
SEQUENTIAL PROCEDURE FOR DETERIORATION ANALYSIS DURING 
OPERATIONAL DATA PROCESSING  

The paper deals with the problem of synthesis and analysis of a sequential procedure for 
detecting deterioration of radio electronic equipment technical condition. Radio electronic 
equipment plays a leading role in the process of ensuring the safety and regularity of flights in 
civil aviation. The reliability of the equipment functioning is determined by the operation system. 
The operation system includes equipment, technological processes (maintenance, repair), 
personnel, regulatory documents, resources, etc. Decision-making in the operation systems is 
based on the results of statistical data processing. The initial data for processing are the 
reliability indicators and the diagnostic parameters of radio electronic equipment. In general, 
the technical condition of the equipment during operation may deteriorate. Detecting changes in 
the technical condition can be considered as a task of change-point analysis. This paper 
concentrates on synthesis of sequential procedure for detection with a previously unknown 
sample size. During the synthesis, analytical formulas for decision thresholds were found. The 
procedure was analyzed analytically and according to statistical simulation. Analytical formulas 
for the mathematical expectation of the decision making duration, as well as for operating 
characteristic were found. The results of the research can be used during design and 
modernization of the operation systems of radio electronic equipment in the part of the synthesis 
of operational data processing procedures. 
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Соломенцев А.В., Залисский М.Ю., Каминский Е.А. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА РАЗЛАДКИ ВО ВРЕМЯ 
ОБРАБОТКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ  

В статье рассмотрена задача синтеза и анализа последовательной процедуры 
обнаружения ухудшения технического состояния радиоэлектронного оборудования. 
Радиоэлектронное оборудование играет ведущую роль в процессе обеспечения 
безопасности и регулярности полетов гражданской авиации. Надежность 
функционирования оборудования определяется системой его эксплуатации. Система 
эксплуатации включает собственно оборудование, технологические процессы 
(технического обслуживания, ремонта), персонал, нормативные документы, ресурсы и 
т.д. Принятие решений в системах эксплуатации основывается на результатах 
статистической обработки данных. Исходными данными для обработки являются 
показатели надежности и определяющие параметры радиоэлектронного оборудования. 
В общем случае техническое состояние оборудования в процессе эксплуатации может 
ухудшаться. Выявление изменений технического состояния может рассматриваться как 
задача анализа разладок. В этой статье выполнен синтез последовательной процедуры 
обнаружения с заранее неизвестным объемом выборки. Во время синтеза найдены 
аналитические соотношения для порогов принятия решения. Анализ процедуры 
выполнялся аналитически и путем статистического моделирования. Найдены 
аналитические соотношения для математического ожидания продолжительности 
принятия решения, а также для оперативной характеристики. Результаты 
исследований могут быть использованы при проектировании и модернизации систем 
эксплуатации радиоэлектронного оборудования в части синтеза процедур обработки 
эксплуатационных данных. 

Ключевые слова: система эксплуатации, статистическая обработка данных, 
последовательный анализ, разладка, радиоэлектронное оборудование. 
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ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ АКАЦІЄВОГО МЕДУ 
 
 

Основні положення щодо вимог, яким повинен відповідати мед для вільного 
пересування на світовому ринку, встановлюють ряд нормативних документів, базові з яких 
в Україні – ДСТУ 4497:2005«Мед натуральний. Технічні умови», Наказ Мінагрополітики від 
19.06.2019 р. № 330 «Про затвердження вимог до меду» та Directive 2001/110/ЕС. У 
останній найбільш повно враховані зміни критеріїв щодо визначення різних сортів меду. Це 
зумовлено тим, що ботанічні сорти меду мають різні якості, які залежать від хімічного 
складу нектару рослин. Поряд з цим, меди однакового ботанічного походження 
(монофлорні) можуть різнитися залежно від регіону, кліматичних умов, хімічного складу 
ґрунту, стану бджолиних сімей та інших факторів їх одержання. Відповідно до складу, 
можуть змінюватися їх властивості та вплив на людський організм. Метою роботи було 
дослідження якості монофлорного меду з Robinia pcevdoacacia L. за показниками проліну, 
діастазного числа та гідроксиметилфурфуролу. Для досягнення поставленої мети були 
визначені завдання: провести пилковий аналіз меду з метою виявлення монофлорного сорту з 
Robinia pcevdoacacia; дослідити вміст проліну та ГМФ, діастазне число акацієвого меду; 
порівняти ферментативну активність акацієвого меду до вимог діючих нормативів. За 
результатами пилкового аналізу у досліджуваних зразках виявлено наявність пилкових зерен 
з Robinia pcevdoacacia в межах від 20 до 30 %, що відповідає вимогам чинних нормативів до 
монофлорного акацієвого меду. У досліджених зразках акацієвого українського меду у 
середньому вміст проліну становив – 222,45 ± 9,94 мг/кг, ГМФ – 5,92 ± 0,55 мг/кг, діастазне 
число – 8,79 ± 0,81 од. Готе, що підтверджує високу якість національного продукту. У 
чинних нормативних документах, вимоги до показників вмісту проліну, ГМФ та діастазного 
числа, як основних критеріїв натуральності меду – різняться, що утруднює функціонування 
ринку меду. У зв’язку з цим, є потреба переглянути вимоги до акацієвого меду та 
врегулювати нормативні документи  

Ключові слова: ферментативна активність, акацієвий мед, діастаза, ГМФ, пролін, 
натуральність, Robinia pcevdoacacia 
 

Постановка проблеми. Якість меду – поняття, яке охоплює доволі широкий спектр 
характеристик і властивостей цього продукту. Нині, в Україні якість меду регулюється 
ДСТУ 4497:2005«Мед натуральний. Технічні умови» (далі – ДСТУ), в якому визначенні 
основні критерії оцінювання яким має відповідати якісний та безпечний продукт [2, 3]. 
Окрім цього, у разі експорту меду користуються базовими законодавчими вимогами щодо 
якості та безпечності меду, що чинні в СОТ та ЄС, які визначені Регламентами ЄС 178/2002, 
396/2005, 853/2004; Codex Alimentarius 12-1981 та Директивами Ради 2001/110/ЕС (далі – 
Directive) і 96/23/ЕС [13]. Дані нормативні документи встановлюють основні положення 
щодо вимог, яким повинен відповідати мед для вільного пересування в межах зовнішнього 
ринку. У Directive враховані внесені зміни щодо визначення різних сортів меду та 
затвердженні загальні правила щодо його складу [14]. Це насамперед пов’язано з тим, що 
ботанічні сорти меду надзвичайно різноманітні і мають різні якості. Вони зумовлені 
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особливостями хімічного складу рослин, з нектару яких бджоли виробляють мед. Поряд з 
цим, навіть меди однакового ботанічного походження (монофлорні) можуть різнитися 
залежно від регіону, кліматичних умов, хімічного складу ґрунту, стану бджолиних сімей та 
інших факторів їх одержання [12]. Відповідно до складу, можуть змінюватися їх властивості 
та вплив на людський організм. Таким чином, склад монофлорних медів, які поширені в 
Україні, потребує подальшого вивчення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомо, що зменшення вмісту або 
відсутність ферментів, може бути індикатором фальсифікації, перегрівання або порушення 
умов зберігання меду. Встановлено, що ферментативна активність світлих сортів нижча. 
Наприклад, у акацієвому у порівнянні до темних та бурштинових (гречаний, падевий). 
Втрата ферментативної активності також може бути зумовлена умовами медозбору, вмістом 
води [8]. За ферментативну активність меду за чинними нормативами відповідають два 
показники – діастазне число та вміст проліну. Величина діастазного числа є критерієм 
натуральності меду [5]. Низьке діастазне число може вказувати на низьку якість меду через 
нагрівання при розфасовці або неправильне зберігання [6]. 

Відомо [1], що діастазне число залежить від багатьох факторів та може варіювати в 
межах від 1 до 50 одиниць. Натуральним, мед вважається при діастазному числі не менше 15 
од. Готе, тоді як для акацієвого цей показник нижчий та знаходиться у межах від 4,7 до 7,5 
од. Готе, що є його характерною особливістю [1, 3, 4]. Деякі вчені [19, 20] експериментально 
довели, що зниження діастазної активності може бути пов’язано з модифікацією 
ферментативної активності, що спричиняють зміни в структурі молекул різних ферментів 
меду. 

Bodganov, Martin, & Lüllmann (1997) [15] рекомендують визначати натуральність меду 
за діастазою та гідроксиметилфурфуролом (ГМФ), який також слугує критерієм його якості. 

Лазарєва Л.М. переконана, що оцінку якості меду різного ботанічного складу можна 
здійснити визначивши вміст проліну [7]. В Україні вміст проліну у меді регламентується 
ДСТУ, згідно якого концентрація цього показника повинна бути не менше 300 мг/кг [3]. Але 
залишається не доопрацьованим питання уніфікації показника вмісту проліну в меді різного 
ботанічного походження з міжнародними вимогами [7]. 

Встановлюють ботанічний сорт меду за вмістом пилкових зерен певного медоносу. 
Монофлорність за відсотковим співвідношенням пилкових зерен різних видів рослин. Так, 
донедавна [9], акацієвим медом було прийнято вважати продукт, що містив 30 % пилкових 
зерен Robinia pcevdoacacia L. по відношенню до загальної кількості пилку. Нині, відбулося 
спрощення цих вимог до 20 % (Наказ Мінагрополітики від 19.06.2019 р. № 330 «Про 
затвердження вимог до меду») (далі – Наказ) [10]. 

Відомо, що існує залежність між ступенем монофлорності та ферментативною 
активністю меду. Так, у акацієвому меду із 25 % ступенем монофлорності вміст проліну у 
середньому становив 189 мг/кг [7]. Drujbiak et al. (2017) [18] вказують на особливі 
органолептичні ознаки акацієвого меду (світлий, прозорий, майже безбарвний, з зеленуватим 
відтінком колір, кристалізується дуже повільно (від одного до трьох років) дрібнозернистими 
кристалами, набуваючи кольору від білого до золотаво-жовтого), рН на рівні 4,0 та помірно 
виражені протимікробні властивості. 

Метою роботи було дослідження якості монофлорного меду з Robinia pcevdoacacia L. 
за показниками проліну, діастазного числа та гідроксиметилфурфуролу. Для досягнення 
поставленої мети були визначені завдання: провести пилковий аналіз меду з метою 
виявлення монофлорного сорту з Robinia pcevdoacacia; дослідити вміст проліну та ГМФ, 
діастазне число акацієвого меду; порівняти ферментативну активність акацієвого меду до 
вимог діючих нормативів. 

Матеріали і методи дослідження. Відбір 30-ти зразків акацієвого меду здійснили у 
випробувальній лабораторії ТОВ «Асканія-ПАК», яка займається експортом. Всі зразки були 
передані з пасік України та попередньо досліджувалися на вміст антибіотиків. Для 
підтвердження ботанічного походження у проводили пилковий аналіз мікроскопічним 
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методом (Burmistorov and Nikitin, 1990) [16] та ідентифікацію пилку за авторськими 
методиками з використанням онлайн дата-баз. Відбір проб меду та аналізування на вміст 
води, проліну, гідроксиметилфурфуролу й визначення діастазного числа здійснювали згідно 
ДСТУ [3]. Отримані дані обробляли статистично та математично. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами пилкового аналізу у 
досліджуваних зразках виявлено наявність пилкових зерен з Robinia pcevdoacacia в межах 
від 20 до 30 %, що відповідає вимогам Наказу [10] до монофлорного акацієвого меду. 

У подальшому визначали вологість меду (масова частка води), від якої залежить термін 
зберігання меду, початок процесів бродіння та збереження поживної цінності продукту. 
Вимоги чинних нормативів до цього показника: ДСТУ [3] – не більше 18,5 % для меду 
вищого ґатунку та 21 % – першого ґатунку; Directive [17] і Наказ [10] – не більше 20 % для 
усіх сортів меду, 23 % для меду, який призначений для кондитерських виробів та 
монофлорний з вересу, не більше 25 % – для меду з вересу призначеного для кондитерських 
виробів. 

У результаті проведеного аналізу, встановили що масова частка води у досліджуваних 
зразках меду коливалася від 14,6 і до 18,6 % (табл.). Це говорить про відповідність вимогам 
чинних нормативам. Всі зразки відповідали вимогам до меду вищого ґатунку згідно ДСТУ, 
за винятком зразку №21, який віднесли до першого гатунку. За критеріями Наказу та 
Directive зразки меду відповідали вимогам. Масова частка вологи в середньому по всіх 
досліджуваних зразках становила 16,91 %, що вказує на зрілість, а відповідно і високу якість 
акацієвих українських медів. 

Таблиця 1 
Результати досліджень показників якості меду з Robinia pcevdoacacia, n=10 

№ 
Масова частка 

води, % 
Вміст ГМФ, 

мг/кг 

Діастазна 
активність,  

од. Готе 

Вміст проліну, 
мг/кг 

1.  15,2 ± 0,00 5,5 ± 0,10 2,28 ± 0,05 191,00 ± 0,00 
2.  16,2 ± 0,00 3,9 ± 0,10 12,01 ± 0,00 298,16 ± 1,26 
3.  16,0 ± 0,00 2,7 ± 0,00 5,63 ± 0,00 181,23 ± 1,00 
4.  17,8 ± 0,00 4,8 ± 0,00 2,63 ± 0,10 207,45 ± 1,39 
5.  17,6 ± 0,00 9,6 ± 0,00 10,69 ± 0,00 305,12 ± 1,48 
6.  17,2 ± 0,00 1,9 ± 0,00 2,48 ± 0,16 167,15 ± 0,10 
7.  14,6 ± 0,00 3,4 ± 0,10 8,69 ± 0,10 190,08 ± 0,00 
8.  16,0 ± 0,00 1,0 ± 0,00 15,79 ± 0,04 326,41 ± 0,41 
9.  16,0 ± 0,00 4,5 ± 0,10 21,14 ± 0,08 190,45 ± 1,41 
10.  17,8 ± 0,00 3,4 ± 0,10 19,52 ± 0,04 264,05 ± 1,41 
11.  16,8 ± 0,00 0,4 ± 0,00 11,92 ± 0,05 210,44 ± 1,06 
12.  17,8 ± 0,00 5,3 ± 0,10 9,02 ± 0,05 188,64 ± 1,06 
13.  18,4 ± 0,00 7,2 ± 0,10 6,54 ± 0,05 194,00 ± 0,00 
14.  18,4 ± 0,00 6,0 ± 0,10 9,57 ± 0,05 220,00 ± 0,00 
15.  18,2 ± 0,00 8,8 ± 0,00 4,34 ± 0,05 275,35 ± 1,41 
16.  15,4 ± 0,00 10,1 ± 0,00 7,58 ± 0,10 261,10 ± 1,41 
17.  16,6 ± 0,00 9,2 ± 0,10 9,37 ± 0,00 300,41 ± 1,39 
18.  16,0 ± 0,00 5,6 ± 0,10 8,20 ± 0,05 178,36 ± 0,00 
19.  17,4 ± 0,00 6,0 ± 0,00 9,02 ± 0,05 179,55 ± 0,00 
20.  17,2 ± 0,00 4,9 ± 0,10 8,47 ± 0,10 185,16 ± 1,41 
21.  18,6 ± 0,00 8,1 ± 0,00 6,13 ± 0,05 245,30 ± 1,42 
22.  18,0 ± 0,00 12,3 ± 0,00 5,23 ± 0,00 151,12 ± 1,42 
23.  18,2 ± 0,00 9,5 ± 0,10 10,33 ± 0,00 195,00 ± 1,39 
24.  15,1 ± 0,00 8,1 ± 0,10 6,13 ± 0,10 147,65 ± 1,41 
25.  16,0 ± 0,00 4,3 ± 0,00 10,41 ± 0,00 281,44 ± 1,10 
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26.  16,2 ± 0,00 2,2 ± 0,00 5,51 ± 0,00 350,06 ± 0,00 
27.  17,4 ± 0,00 7,8 ± 0,10 9,50 ± 0,05 220,11 ± 0,00 
28.  18,0 ± 0,00 6,5 ± 0,10 4,78 ± 0,00 181,47 ± 0,50 
29.  17,0 ± 0,00 4,1 ± 0,10 11,23 ± 0,10 197,20 ± 1,39 
30.  16,2 ± 0,00 10,5 ± 0,10 9,48 ± 0,05 190,03 ± 1,42 

Х ± ∆ 16,91 ± 0,20 5,92 ± 0,55 8,79 ± 0,81 222,45 ± 9,94 
S 1,12 3,01 4,41 54,42 
Cv, % 6,59 50,80 50,18 24,46 
Lim min → max 14,6 → 18,6 0,4 → 12,3 2,28 → 21,14 147,65 → 350,06 

Примітка. Х – середньоарифметичне значення; ∆ – похибка вимірювання; S – середнє 
квадратичне відхилення значення; Cv – коефіцієнт варіації; Lim min → max – ліміти значень. 
 

Вимоги чинних нормативів до вмісту ГМФ у медах: ДСТУ [3] – не більше 10 для меду 
вищого ґатунку та 25 мг/кг – першого ґатунку; Directive [17] та Наказ [10] – не більше 
15 мг/кг для цитрусових медів, не більше 40 мг/кг за умови діастазної активності не менше 8 
одиниць Шаде, не більше 80 мг/кг для меду з тропічних країн. У акацієвих медах вміст ГМФ 
варіював у межах від 0,4 до 12,3 мг/кг (табл. 1). Відповідність чинним нормативам наведено 
на рисунку 1. Таким чином, вміст ГМФ у більшості зразків не перевищував 5 мг/кг. Поряд з 
цим, зразки № 16, 22, 30 за цим показником відносили до меду першого ґатунку за ДСТУ, 
інші – до вищого. Всі досліджені зразки меду відповідали вимогам Directive та Наказу до 
вмісту ГМФ. 

Вимоги чинних нормативів до діастазного числа у медах: ДСТУ [3] – не менше 
5,0 од. Готе для акацієвого меду вищого ґатунку, не менше 10,0 од. Готе – для усіх сортів 
меду першого ґатунку; Directive [17] та Наказ [10] – не менше 8,0 од. Шаде для всіх видів 
меду, не менше 3,0 од. Шаде для медів з низькою ферментативною активністю 
(цитрусовий).Діастазна активність для акацієвого меду у досліджених зразках відносно 
чинних нормативів подана на рисунку 2.  

Отримані значення діастазного числа показують, що 5-ть досліджуваних зразків (№ 1, 
4, 6, 15, 28), не відповідали вимогам ДСТУ для акацієвого меду. Однак, прийнято вважати, 
що світлі меди які повільно кристалізуються мають низьку ферментативну активність, то 
акацієвий мед можна прирівняти до цитрусових, у якому допускають діастазну активність не 
менше 3 од. Шаде. Таким чином, лише зразки № 1, 4 і 6 – не відповідали вимогам жодного з 
нормативним документів і можуть вважатися фальсифікованими. Всі інші зразки мали 
високу діастазну активність. 

Вимоги чинних нормативів до вмісту проліну у медах: ДСТУ [3] – не менше 300 мг/кг 
для усіх видів меду вищого та першого ґатунку та не менше 200 мг/кг – для акацієвого меду 
вищого ґатунку; Directive [17] – не нормується; Наказ [10] – не менше 100 мг/кг, для меду з 
акації та від 180 мг/кг для усіх інших сортів меду. Вміст проліну у досліджених акацієвих 
медах відносно чинних нормативів подана на рисунку 3. 

Встановили, що вміст проліну в меді з акації коливався від 147,65 до 350,06 мг/кг. 16-ть 
зразків дослідженого меду не відповідали вимогам ДСТУ. Поряд з цим, за критеріями у 
Наказі, пролін знаходився у нормі. 

 



 

 

Рис. 1. Вміст ГМФ у медах з 
 
Примітка. Суцільна пряма 

ГМФ до меду вищого ґатунку відповідно до ДСТУ
допустиме значення відповідно до 
25 мг/кг, максимально допустиме значення вмісту ГМФ
до ДСТУ; лінія з продовгуватим пунктиром 
вмісту ГМФ відповідно до Наказу та 
цитрусових, кондитерських та отриманих з тропічних країн.
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Рис. 1. Вміст ГМФ у медах з Robinia pcevdoacacia 

пряма лінія – 10 мг/кг, максимально допустиме значення вмісту
відповідно до ДСТУ; лінія з крапками – 15

допустиме значення відповідно до Directive до цитрусових медів; переривчаста лінія 
допустиме значення вмісту ГМФ до меду першого 

; лінія з продовгуватим пунктиром – 40 мг/кг, максимально 
відповідно до Наказу та Directive до різних сортів меду за виключенням 

цитрусових, кондитерських та отриманих з тропічних країн. 

Рис. 2. Динаміка діастазної активності у медах з Robinia pcevdoacacia

уцільна пряма лінія – 5,0 од. Готе, мінімально допустиме значення 
акацієвого меду вищого ґатунку відповідно до ДСТУ; лінія з 

Шаде, мінімально допустиме значення відповідно до 
лінія – 10,0 од. Готе, мінімально допустиме значення 

меду першого ґатунку відповідно до ДСТУ; лінія з продовгуватим 
од. Шаде для сортів меду з низькою ферментативною активністю 

ГМФ якого не перевищує 15 мг/кг відповідно до Directive та Наказу. 
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Рис. 3. Динаміка вмісту проліну у медах з Robinia pcevdoacacia 

 
Примітка. Суцільна пряма лінія – 200 мг/кг, мінімально допустиме значення вмісту 

проліну відповідно до ДСТУ; пунктирна лінія – 100 мг/кг, мінімально допустиме значення 
вмісту проліну відповідно до Наказу. 
 

Висновки і перспективи. У зв’язку із імплементацією українського законодавства до 
європейського, наразі в Україні на внутрішньому ринку щодо вимог до якості меду діють 
ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови» та Наказ Мінагрополітики від 
19.06.2019 № 330 «Про затвердження вимог до меду». Для експорту українського меду 
додатково діють вимоги Directive 2001/110/ЕC та Codex Alimentarius. У перелічених 
документах, вимоги до показників вмісту проліну, ГМФ та діастазного числа, як основних 
критеріїв натуральності меду – різняться, що утруднює функціонування ринку меду. У 
зв’язку з цим, є потреба переглянути вимоги до акацієвого меду та врегулювати нормативні 
документи. 

За результатами наших досліджень, у зразках акацієвого українського меду у 
середньому, вміст проліну становив – 222,45 ± 9,94 мг/кг, ГМФ – 5,92 ± 0,55 мг/кг, діастазне 
число – 8,79 ± 0,81 од. Готе, що підтверджує високу якість національного продукту. Поряд з 
цим, до трьох із досліджених зразків за діастазним числом є підозра на фальсифікацію. 

У подальшому, необхідно аналогічно проаналізувати вимоги до поширених в Україні 
монофлорних сортів меду – липовий, соняшниковий, золотарниковий, фацелієвий, 
коріандровий. 
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Адамчук Л.А., Сухенко В.Ю., Акульонок А.И. 
ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ АКАЦИЕВОГО МЕДА 

Основные положения о требованиях, которым должен соответствовать мед для 
свободного передвижения на мировом рынке, установлены рядом нормативных документов, 
основные из которых в Украине – ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральный. Технические 
условия», Приказ Минагрополитики от 19.06.2019 г. № 330 «Об утверждении требований к 
меду» и Directive 2001/110/ЕС. В последний наиболее полно учтены изменения критериев 
определения различных сортов меда. Это обусловлено тем, что ботанические сорта меда 
имеют различные качества, которые зависят от химического состава нектара растений. 
Наряду с этим, меда одинакового ботанического происхождения (монофлорные) могут 
отличаться в зависимости от региона, климатических условий, химического состава почвы, 
состояния пчелиных семей и других факторов их получения. Соответственно составу, 
могут изменяться их свойства и влияние на человеческий организм. Целью работы было 
исследование качества монофлорного меда с Robinia pcevdoacacia L. по показателям 
пролина, диастазного числа и гидроксиметилфурфурола. Для достижения поставленной 
цели были определены задачи: провести пыльцевой анализ меда для выявления монофлорного 
сорта с Robinia pcevdoacacia; исследовать содержание пролина и ГМФ, диастазное число 
акациевого меда; сравнить ферментативную активность акациевого меда с требованиями 
действующих нормативов. По результатам пыльцевого анализа в исследуемых образцах 
выявлено наличие пыльцевых зерен с Robinia pcevdoacacia в пределах от 20 до 30 %, что 
соответствует требованиям действующих нормативов к монофлорному акациевому меду. 
В исследованных образцах акациевого украинского меда в среднем содержание пролина 
составило – 222,45 ± 9,94 мг/кг, ГМФ – 5,92 ± 0,55 мг/кг, диастазное число – 8,79 ± 
0,81 ед. Готе, что подтверждает высокое качество национального продукта. В 
действующих нормативных документах, требования к показателям содержания пролина, 
ГМФ и диастазного числа, как основных критериев натуральности меда – отличаются, 
что затрудняет функционирования рынка меда. В связи с этим, есть необходимость 
пересмотреть требования к акациевому меду и урегулировать нормативные документы. 
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Adamchuk L.O., Sukhenko V.Yu., Akulonok O.I. 
ENZYMATIC ACTIVITY OF BLACK LOCUST HONEY 

Basic requirements criteria, which must be met by honey for free movement in the world market 
are set by a number of regulatory documents, the key ones in Ukraine – DSTU 4497: 2005 «Natural 
honey. Specifications", Order of the Ministry of Agrarian Policy No. 330 “On approval of honey 
requirements” of 19.06.2019 and Directive 2001/110/EC. The latter has the most fully considered 
changes in the criteria for determining different varieties of honey. This is because botanical honey 
varieties have different qualities that depend on the chemical composition of the plant’s nectar. At 
the same time, honey of the same botanical origin (monofloral) may differ depending on the region, 
climatic conditions, soil chemical composition, bee colonies state and other factors for their 
production. According to the composition, their properties and effects on the human body may 
change. The aim of the study was to investigate the quality of monofloral honey from Robinia 
pcevdoacacia L. by proline, diastase number and hydroxymethylfurfural. To achieve this goal the 
tasks were determined: to conduct pollen analysis of honey in order to identify the monofloral 
variety from Robinia pcevdoacacia; to investigate the content of Proline and HMF, diastase 
number of black locust honey; to compare the enzymatic activity of black locust honey to the 
requirements of current regulations. According to the results of pollen analysis, the presence of 
pollen grains from Robinia pcevdoacacia in the range of 20 to 30% was found in the studied 
samples, which meets the requirements of the applicable regulations for monofloral black locust 
honey. In the studied samples of Ukrainian black locust honey, the average content of proline was 
222.45 ± 9.94 mg/kg, HMP – 5.92 ± 0.55 mg/kg, diastase number – 8.79 ± 0.81 units Gotha, which 
confirms the high quality of the national product. In the current regulations, the requirements for 
indicators of proline content, HMF and diastase number, as the main criteria for the naturalness of 
honey – differ, which impedes the functioning of the honey market. In this regard, there is a need to 
review the requirements for black locust honey and adjust regulatory documents. 

Key words: enzymatic activity, black locust honey, diastase number, HMF, proline, naturalness, 
Robinia pcevdoacacia 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ШАХТИ 

 
 

У статті розглянуто питання енергоефективності видобувного підприємства. Наведена 
характеристика технологічного процесу видобутку вугілля. Проведено енергетичне 
обстеження шахти, розташованої на території України. Визначено енергетичні споживачі 
і побудовані енергетичні баланси споживання електроенергії, тепла і зведений енергетичний 
баланс у вигляді діаграми Санкей. Запропоновано заходи щодо підвищення енергетичної 
ефективності діяльності шахти. Визначено техніко-економічних показники запропонованих 
заходів. 

Ключові слова: енергоефективність, паливно-енергетичний баланс, енергоресурси, 
структура споживання 

 
Постановка проблеми. Підвищення енергетичної ефективності власних виробничих 

активів є стратегічним завданням кожного підприємства. Глобальні і локальні енергетичні 
виклики нового часу вимагають зміни підходу до енергетичного планування, організації та 
контролю енергоспоживання. З іншого боку, зміна принципів функціонування та 
регулювання інженерних систем енергозабезпечення, а також наявність енергоефективних 
технологій викликають необхідність ув'язування стратегічних планів розвитку промислових 
об'єктів з енергетичними планами реконструкції та розвитку енергетичного господарства. 

Аналіз попередніх досліджень. Питаннями щодо політики енергоефективності на 
державному рівні та енергозбереження розглядались в багатьох роботах вітчизняних вчених 
В. Джедаул, Т. Сердюк, О. Прокопенко [1]. Сьогодні фахівці в галузі [2, 3] і літературні 
джерела 4, 5] добре відомі фактори, які викликають надмірне споживання палива, і роль 
кожного фактору в енергозбереженні. 

У світовій енергетичній сфері впроваджується практика розробки та вдосконалення 
міжнародних енергетичних стандартів. Міжнародний стандарт системи енергетичного 
менеджменту ISO 50001:2018 [6] пропонує організаціям перевірений підхід до розробки 
плану управління енергією з вирішенням найважливіших питань енергоефективності. Цей 
план включає дані з використання енергії, моніторингу, звітності, документації, 
проектування та практики закупівель, а також даних, які впливають на управління енергією. 

Мета статті. Визначення паливно-енергетичних балансів, втрат ПЕР і оцінка 
потенціалу енергозбереження системами, обладнанням і технологічними процесами 
діяльності шахти для підвищення енергетичної ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Неефективне споживання паливних 
енергетичних ресурсів підвищує рівень імпортозалежності економіки країни і поглиблює 
проблеми її енергетичної безпеки. За оцінкою Інституту загальної енергетики НАН України, 
потенціал енергозбереження та енергоефективності в Україні становить до 48%. 
Вугледобувні підприємства України в 2018 році скоротили видобуток рядового вугілля на 
4,7% (1 млн 629,8 тис. тонн) у порівнянні з 2017 роком – до 33 млн 286,4 тис. тонн [7]. 

Всім відомо, що основними споживачами вугілля являються: теплові електростанції, 
підприємства важкої індустрії, металургійної промисловості, хімічні, цементні заводи та 
підприємства легкої та харчової промисловості (~ 36 млн т) та побутовий сектор. Більше 60% 
від сумарного обсягу видобутого вугілля на Україні використовується як енергетичне 
паливо. 



 

 

Для виконання поставленого завдання необхідно було спочатку ознайомитись з 
технологією видобутку вугілля на шахті, потім визначити технологічне і додаткове 
устаткування й обладнання, що ви

Технологічний комплекс шахти включає комплекс будівель, споруд і обладнання, що 
призначені для підйому, прийому, зважування, переробки та відправки споживачам вугілля. 
Крім того ще й для прийому і складування породи, подачі повітря в шахту 
його кондиціонування) для провітрювання підземних виробок, забезпечення гірничих робіт 
електро- або пневмоенергії, побутового обслуговування працюючих та для очищення 
шахтних вод. Схема технологічного процесу видобутку вугілля підземним спо
наведена на рис 1.  

Проведення гірничих виробок являє собою сукупність робіт з виїмки, навантаженні, 
транспортуванні гірської маси, зведення кріплення, нарощування транспортних пристроїв і 
комунікацій, які забезпечують рух підготовчого вибою.

 

Рис.1. Схема технологічного процесу вугіллядобувної шахти
 

До основного технологічного обладнання при видобутку вугілля вважається бурові 
установки, прохідницькі комбайни, системи детонації, зарядні машини, кріплення 
механізовані, насосні установки, стрічкові
машини, скіпи, підливний (скребкові) перевантажувачі.

Шахти використовують насосні станції, живильники, дробарки, локомотиви, 
навантажувачі, залізничні вагони, водозбірники, установки головного водовідлив
зрошувальні, зрошувальне-вентиляційні, розпилювальні установки, поливально
машини, пиловловлюючі установки, нефтеловушки, отвалообразователи безперервної дії, 
ставки відстійники, установки для хлорування води, біоокислювальні канали, фільтри
освітлювачі, флотаційні установки і т.д. 

Для забезпечення безаварійної експлуатації в підземних умовах до шахтних 
електроустановок пред'являються підвищені вимоги в порівнянні з загальнопромисловими. 
Найбільший вплив на роботу електрообладнання в шахтах

- значна вологість повітря, яка обумовлює підвищене потовиділення, що сприяє поразці 
обслуговуючого персоналу електричним струмом;
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установки, прохідницькі комбайни, системи детонації, зарядні машини, кріплення 
механізовані, насосні установки, стрічкові і скребкові конвеєри, вентиляційні труби, виїмкові 
машини, скіпи, підливний (скребкові) перевантажувачі. 
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ставки відстійники, установки для хлорування води, біоокислювальні канали, фільтри
освітлювачі, флотаційні установки і т.д.  

Для забезпечення безаварійної експлуатації в підземних умовах до шахтних 
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обслуговуючого персоналу електричним струмом; 
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Для виконання поставленого завдання необхідно було спочатку ознайомитись з 
технологією видобутку вугілля на шахті, потім визначити технологічне і додаткове 

Технологічний комплекс шахти включає комплекс будівель, споруд і обладнання, що 
призначені для підйому, прийому, зважування, переробки та відправки споживачам вугілля. 
Крім того ще й для прийому і складування породи, подачі повітря в шахту (якщо необхідно 
його кондиціонування) для провітрювання підземних виробок, забезпечення гірничих робіт 

або пневмоенергії, побутового обслуговування працюючих та для очищення 
шахтних вод. Схема технологічного процесу видобутку вугілля підземним способом 

Проведення гірничих виробок являє собою сукупність робіт з виїмки, навантаженні, 
транспортуванні гірської маси, зведення кріплення, нарощування транспортних пристроїв і 

 

Схема технологічного процесу вугіллядобувної шахти 

До основного технологічного обладнання при видобутку вугілля вважається бурові 
установки, прохідницькі комбайни, системи детонації, зарядні машини, кріплення 

і скребкові конвеєри, вентиляційні труби, виїмкові 

Шахти використовують насосні станції, живильники, дробарки, локомотиви, 
навантажувачі, залізничні вагони, водозбірники, установки головного водовідливу, 

вентиляційні, розпилювальні установки, поливально-зрошувальні 
машини, пиловловлюючі установки, нефтеловушки, отвалообразователи безперервної дії, 
ставки відстійники, установки для хлорування води, біоокислювальні канали, фільтри, 

Для забезпечення безаварійної експлуатації в підземних умовах до шахтних 
електроустановок пред'являються підвищені вимоги в порівнянні з загальнопромисловими. 

роблять наступні фактори: 
значна вологість повітря, яка обумовлює підвищене потовиділення, що сприяє поразці 
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- вибухонебезпечність рудничної атмосфери через вміст в ній горючих газів і вугільного 
пилу, здатної проводити електричний струм; 

- обмеженість простору в підземних виробках і можливість обвалення порід, що 
вимагають створення електрообладнання незначних габаритів і підвищеної механічної 
міцності; 

- безперервний потік гірських робіт в просторі, яка потребує швидкого перемонтажа 
електрообладнання та кабельних мереж; 

- необхідність безперервної роботи вентиляторів головного провітрювання, центрального 
водовідливу, клітьового підйому; 

- наявність блукаючих струмів і зарядів статичної електрики; 
- передача електроенергії в шахтах тільки по кабельній мережі. 

При видобутку вугілля підземним способом необхідні матеріальні ресурси (вода) і 
енергоресурси (електроенергія, нафтопродукти і т.д.). Залежно від технології виробництва і 
обладнання розрізняються питомі показники споживання енергетичних та матеріальних 
ресурсів.  

У таблиці 1 представлені мінімальні і максимальні питомі витратні показники по 5 
підприємствам вугільної промисловості, які вказали відомості про споживання ресурсів в 
заповнених анкетах. 

Таблиця 1 
Витрата матеріалів, сировини та енергоресурсів 

Найменування 
Одиниці 

вимірювання 
Витрата на 1 т продукції 
максимальний мінімальний 

Електроенергія кВт∙год/т 15,6 191,2 
Свіжа вода м3/т 0,07 0,7 
Паливо  т ум. т./т 0,0001 0,01 
 

Автором статті, в складі групи енергоаудиту розглянуто шахта Піонер – шахти, було 
визначено, що основними енергоносіями шахти є електроенергія, що поставляється по II-му 
класу напруги, і збагачене вугілля власного видобутку для виробництва теплової енергії у 
вигляді насиченого пара. 

Електроенергія на дане підприємство поставляється від прилеглої підстанції. 
Комерційний облік ведеться за показниками приладів обліку. Електроенергія поставляється 
за єдиним тарифом (зонний тариф на електроенергію відсутня). 

Теплова енергія на підприємстві подається у вигляді насиченої пари з номінальними 
параметрами: температура: 225°С (робоча: 180 ÷ 185°С); тиск: 13 бар (номінальне: 2,0–3,0 
бар). 

Парова котельня організована в окремій будівлі, поєднаному з конвеєрною системою 
подачі палива і бункерами вугілля. Для приготування теплоносія в опалювальний період і 
гарячого водопостачання на підприємстві використовується бойлерна установка, що 
складається з 3-х баків з вбудованими змієвиковими теплообмінниками (2 бака × 8 м3 для 
приготування гарячої води; 1 бак × 8 м3 для приготування теплоносія). У літню пору в роботі 
знаходиться один котельний агрегат для потреб гарячого водопостачання, який розпалюється 
(час розпалювання 35 ÷ 40 хвилин) 2-3 рази на добу для приготування гарячої води. У час, 
що залишився агрегат знаходиться в гарячому резерві («тліючий» режим в топці 
підтримується постійно включеним димососом). 

До основних енергоємних процесів і устаткування діяльності даної шахти відносяться: 
• вентиляційні установки шахтного провітрювання (включаючи калориферні установки 

підігріву депресивного повітря); 
• насосні установки гідропідйому гірських мас; 
• насосні водовідливні установки; 
• конвеєрний підземний транспорт; 
• збагачення гірських мас; 
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• підготовка виробітку і видобутку гірських мас; 
• опалення приміщень і гаряче водопостачання. 

Наступним етапом проведення енергетичного обстеження шахти було складання 
паливно-енергетичного балансу шахти. 

До прибуткових даних балансів відносяться енергія палива, що спалюється в котельні, 
а також електроенергія, що поставляється на підприємство від електричних мереж. 

Обсяги споживання теплової та електричної енергії на шахтах кількісно співрозмірні. 
Саме електроємність ланка на шахтах (в середньому по галузі) – загальношахтної вентиляція. 

Баланс споживання електроенергії складено розрахунково-нормативним методом за 
представленими розрахунковим методикам. 

До прибуткової частини віднесли дані системи комерційного обліку про надходження 
електроенергії на підприємство за минулий рік. 

Споживачі електроенергії шахти розділені на 2 категорії: споживачі поверхні 
(електроустановки котельні, вентиляційні установки шахтного провітрювання, підйомні 
установки поверхні, установки технологічного комплексу збагачення, інші споживачі в т.ч. 
освітлення території та приміщень, та підземні споживачі (конвеєрний і підйомний 
транспорт, технологічні комплекси прохідницького ділянки, водовідливні установки, 
гідропідйом гірських мас, технологічні комплекси видобувної дільниці, інші споживачі в т.ч. 
освітлення підземних виробок). 

Розрахунок статей балансу споживання електроенергії проводився за такими 
залежностями 

 

𝑄ел =
𝑁ел ∙ 𝑘в ∙ 𝜏в ∙ 𝑛

𝑘З
 

 
де Nел – номінальна встановлена потужність I-го споживача;; 

𝑘в – коефіцієнт використання потужності, що призводить номінальну потужність до 
усередненого добовому значенням; 

𝜏в – кількість годин використання приводу на добу; 
𝑛 – річна кількість днів (діб) роботи установки; 
𝑘З – коефіцієнт запасу потужності приводу, що враховує перевищення номінальної 

потужності електроприводу по відношенню до номінальної потужності технологічної 
установки. 

Фрагмент таблиці входять даних для розрахунку балансу електроенергії представлений 
в таблиці 2. 

Тепловий баланс складений з урахуванням виробництва (генерації) теплової енергії 
безпосередньо на виробничому майданчику шахти, яка нами розглядається. Відповідно, 
баланс містить прибуткову і витратну частину, в тому числі всі складові втрат теплової 
енергії при її виробництві, а також при транспортуванні до споживачів 

В силу відсутності приладових методів обліку споживання палива на власні потреби 
шахти розрахунок проводиться на підставі розрахунково-нормативних даних про фактичне 
споживання теплової енергії і палива на її виробництво. Порядок розрахунків описані в 
методиках «Розрахунок норм річних витрат теплової енергії і палива», «Розрахунок питомих 
норм витрат умовного палива на вироблення 1 ГКал тепла котлами котельні» та звіту річного 
споживання палива і виробленої теплоенергії на виробничо-технологічні потреби, дані 
режимно-налагоджувальних випробувань котельних агрегатів за два останні роки. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Показники електричних приводів шахти 
№
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1.1 Вентиляційні установки шахтного провітрювання (ВГП: вентилято
провітрювання) 
1.1.1  Привід ВГП ВОД-

18 №1  
630

 … 

1.2.1 Привід насосної 
установки 12У10  

315

1.2.10  Гуркіт інерційний 
ГИСЛ-62У  

22

 … 
1.3 Підйомні установки поверхні

1.3.1  Підйом вс. ствол -
Д2  

315

 … 

Енергетичний баланси споживання електроенергії на розглянутій шахті наведено на 
рис. 2. 

 

Рис. 2. Баланс
 

Розрахунок включає нормативні дані про ефективність парових котлів (режимно
налагоджувальні карти, які містять статті втрат первинної теплової енергії, розрахованої по 
зворотному балансу), оцінці втрат при транспортуванні, 
даних про фактичне споживання теплової енергії.
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Показники електричних приводів шахти – вхідні дані для розрахунку балансу 
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1. Споживачі поверхні 
1.1 Вентиляційні установки шахтного провітрювання (ВГП: вентилятори головного 

630 1 6   2008 24 

       
1.2 Збагачувальна фабрика 

315 1 6 36 30 2010 6 

22 2 0,4 46 42 2005 10 

       
1.3 Підйомні установки поверхні 
315 1 6 35,5 30 1987 12 

       
 

Енергетичний баланси споживання електроенергії на розглянутій шахті наведено на 

Рис. 2. Баланс витрат електроенергії на шахті 

Розрахунок включає нормативні дані про ефективність парових котлів (режимно
налагоджувальні карти, які містять статті втрат первинної теплової енергії, розрахованої по 
зворотному балансу), оцінці втрат при транспортуванні, а також існуючих розрахункових 
даних про фактичне споживання теплової енергії. 
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Таблиця 2 
вхідні дані для розрахунку балансу 
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ри головного 

 350 1,2 0,50 

   

300 1,5 0,83 

 120 1,2 0,91 

   

 365 1,6 0,85 

   

Енергетичний баланси споживання електроенергії на розглянутій шахті наведено на 

 

Розрахунок включає нормативні дані про ефективність парових котлів (режимно-
налагоджувальні карти, які містять статті втрат первинної теплової енергії, розрахованої по 

а також існуючих розрахункових 
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Розрахунок споживання теплової енергії проводився за такими розрахунковим 
залежностям: 

Річне споживання теплової енергії калориферними установками підігріву припливного 
повітря 

 
𝑄в

год = ∑ 1160 ∙ VВ ∙ tш − tН.В. ∙ 24 ∙ nі , ГКал, 
 

де i – номер опалювального періоду (місяця); 
𝑉В – погодинна витрата теплової енергії на опалення будівлі, ккал / год; 
𝑡ш – 10°С – середня температура повітря, що подається в шахту; 
𝑡Н.В. – середня температура опалювального місяці за фактичними даними; 
𝑛  – кількість опалювальних днів у місяці. 

 
2. Річне споживання теплової енергії на опалення будівель 

 

𝑄от
год = 24 ∙ 𝑄от

ч ∙
вн ср ∙ о.п.

вн р ∙
, ГКал, 

 
де 𝑄от

ч  – погодинна витрата теплової енергії на опалення будівлі, ккал / год; 
𝑡вн – нормативна внутрішня температура будівлі, °С; 
𝑡ср = –1,8°С – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період; 
𝑡р = –24°С – розрахунковий зовнішній температурний мінімум. 
𝜏о.п. = 183 дні – тривалість опалювального періоду для регіону. 

 
Річне споживання теплової енергії на природну вентиляцію та інфільтрацію 

 

𝑄е.в. =
в∙ т∙ от∙ зд ∙ 24 ∙ 𝜏о.п., ГКал, 

 
де 𝑘в =1,1 – коефіцієнт підвищення витрати за рахунок швидкості вітру; 

𝑘т = 1,08 – коефіцієнт різниці температур; 
qот – питома теплова характеристика будівлі, 

ккал

м ∙ч∙℃
; 

Vзд – об'єм будівлі. 
 

3. Річне споживання теплової енергії на гаряче водопостачання 
 

𝑄ГВС = 𝑁т
ГВС ∙ 𝜏ч ∙ 365, ГКал, 

 
де 𝑁т

ГВС = 1,06 Гкал/час – розрахункове навантаження на гаряче водопостачання; 
𝜏ч ∙= 16 ч – розрахунковий час споживання гарячої води на шахті. 
 

Втрати теплової енергії при транспортуванні теплоносія (пари та гарячої води), а 
також з безповоротним конденсатом приймаються на рівні 14% загальної кількості 
поставленої теплової енергії, а витрата теплової енергії на гаряче водопостачання 
приймається рівномірним протягом року. 

Результати розрахунку енергетичного балансу споживання теплової енергії 
розглянутої шахтою наведені на рис. 3. 



 

 

Рис. 3. Баланс витрати теплової енергії на шахті
 

На підставі результатів розрахунку електричного та теплового балансів побудуємо 
узагальнений енергетичний ба
корисним доповненням до безпосереднього аналізу надходжень та витрат електроенергії та 
палива і застосовується в багатьох галузях як базису для розрахунку індикаторної 
енергоємності продукції і порів
(проведення бенчмаркінгу). Для перекладу енергетичного еквівалента палива і 
електроенергії до загального енергоспоживання прийняті наступні значення: 1 кВт · год = 
0,0036 ГДж; 1 ГКал = 4,187 ГДж.

Зведений енергетичний баланс роботи шахти, а також витрати представлені у вигляді 
діаграми Санкей на рис. 4. 

Розгорнуті паливно-енергетичні баланси є корисним і необхідним інструментом 
енергетичного аналізу виробництва. Їх безперервний розрахунок допомагає виявл
наднормативної витрати енергоносіїв, втрати, а також виявляти першочергові місця для 
оптимізації і розробки заходів підвищення енергетичної ефективності.

Рекомендується застосовувати такий аналіз на практиці персоналом, відповідальним за 
енергетичне планування, в якості додаткового інструменту проведення порівнянь всередині 
холдингу і з аналогічними організаціями.

За результатами проведеного аналізу споживання, витрат і втрат робимо висновок, що 
найбільш значущим чинником, що впливає на питомий по
фактична вироблення вугілля. 

Це пояснюється тим, що найбільш значущі статті витрат електроенергії (споживання 
вентиляторами шахтного провітрювання, насосними установками шахтного водовідливу, 
гідропідйому і установками збагачувал
постійними незалежно від обсягів видобутку. Більш того, істотна частина електроенергії 
(провітрювання, водовідлив і ін.). Споживається навіть у разі повного припинення 
видобутку.  

Що стосується питомої показни
характер споживання теплової енергії, можна зробити висновок про те, що її не можна 
нормувати по базису видобутого вугілля. У зв'язку з тим, що всі статті витрат теплової 
енергії безпосередньо не пов'язані з
провітрювання, опалення, гаряче водопостачання). Шахтне провітрювання (і, відповідно, 
підігрів припливного повітря в зимовий час) здійснюється навіть у разі відсутності 
видобутку. Витрата теплоти на гаряче водопоста
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Рис. 3. Баланс витрати теплової енергії на шахті 
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працюючих осіб та змін їх завантаженості. Витрата теплоти на опалення будівель і 
приміщень залежить від зовнішньої температури (сезонний фактор).

 

Рис. 4. Зведений індикаторний баланс розподілу енергоносіїв на ш
 

Напрямки розроблюваних заходів підвищення енергетичної ефективності роботи шахт 
вибираються відповідно до виявлених резервами підвищення енергетичної ефективності при 
цьому беруть до уваги технічний стан обладнання, пристроїв та механізмів, а також р
умови їх експлуатації. 

Основними напрямками підвищення енергоефективності на шахтах є наступні:
1. Заходи з реконструкції системи теплопостачання;
2. Перспективні заходи з облаштування скіпового підйому гірських мас (відмова від 

існуючої схеми дроблення і гідравлічного підйому гірських мас у вигляді пульпи);
3. Заходи по реконструкції системи водопостачання (реконструкція насосної ставка, 

реконструкція високонапірної насосної, модернізація системи шахтного водовідливу, інші 
заходи); 

4. Заходи щодо оптимізації системи шахтного провітрювання;
5. Заходи щодо оптимізації системи електропостачання (облаштування автоматизованої 

системи технічного обліку електроенергії, організація компенсації реактивної потужності);
6. Заходи щодо оптимізації електропривод

оптимізації приводів конвеєрних установок, заходи щодо оптимізації основних і допоміжних 
підйомних установок); 

7. Заходи щодо оптимізації системи освітлення (заміна ламп розжарювання).
Авторами визначені техніко

заходів (рис. 5). 
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Авторами визначені техніко-економічних показників реалізації запропонованих нами 
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Рис. 5. Техніко
 

Висновки. За результатами аналізу зроблено висновок про наявність достатньої 
кількості визначених запасів для розгляду діяльності ша

Енергетичне обстеження шахти дало можливість ідентифікувати резерви економії і 
підвищення енергетичної ефективності в системах теплопостачання підприємства, системах 
технічного водопостачання і водовідливу, а також в систе
електропостачання, електроприводу машин і механізмів (підйомні машини і конвеєрний 
транспорт), системі освітлення. 

Виявлення технічні рішення підвищення енергетичної ефективності і забезпечення 
моніторингу, вимірювань і аналізу 
цілей завдань і планів дій в рамках системи енергетичного менеджменту.
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Техніко-економічних показників реалізації заходів

За результатами аналізу зроблено висновок про наявність достатньої 
кількості визначених запасів для розгляду діяльності шахти в довгостроковій перспективі.

Енергетичне обстеження шахти дало можливість ідентифікувати резерви економії і 
підвищення енергетичної ефективності в системах теплопостачання підприємства, системах 
технічного водопостачання і водовідливу, а також в системі шахтного провітрювання, 
електропостачання, електроприводу машин і механізмів (підйомні машини і конвеєрний 
транспорт), системі освітлення.  

Виявлення технічні рішення підвищення енергетичної ефективності і забезпечення 
моніторингу, вимірювань і аналізу енергоспоживання можуть бути заплановані в якості 
цілей завдань і планів дій в рамках системи енергетичного менеджменту.
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Н.А. Медведева 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ШАХТЫ 

В статье рассмотрен вопрос об энергоэффективности добывающего предприятия. 
Приведена характеристика технологического процесса добычи угля. Проведено 
энергетическое обследование шахты, расположенной на территории Украины. Определены 
энергетические потребители и построены энергетические балансы потребления тепла и 
сводный энергетический баланс в виде диаграммы Санкэй. Предложены меры по повышению 
энергетической эффективности деятельности шахты. Определены технико-экономические 
показатели предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: энергоэффективность, топливно-энергетический баланс, 
энергоресурсы, структура потребления 

 
N.A. Medvedeva 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF FUEL AND ENERGY RESOURCES 
OF MINE 

In the article, the issue of energy efficiency of the mining company was considered. 
Characteristics of the process of coal mining is given. An energy survey of the mine, located on the 
territory of Ukraine. Energy consumers are identified and energy balances of heat consumption and 
a combined energy balance are constructed by Sankey diagram. Measures to improve the energy 
efficiency of the mine are proposed. Technical and economic indicators of the proposed activities 
are defined. 

Keywords: energy efficiency, fuel and energy balance, energy resources, consumption structure 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
РОЗНЕСЕНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ  

 
 

У статті обґрунтована відсутність на сьогодні цілісного підходу щодо створення 
автоматизованого технічного обслуговування рознесених електронних інформаційних 
засобів. Показано, що використання таких інформаційних засобів дозволяє більш повно 
використовувати інформацію, що отримується окремими пунктами системи. 
Запропоновано для автоматизації технічного обслуговування таких інформаційних засобів 
розробити модель їх експлуатації. Запропонована спрощена схема організації та ієрархічна 
структура експертної системи автоматизованого технічного обслуговування рознесених 
електронних інформаційних засобів.  

Ключові слова: автоматизація, технічне обслуговування, рознесені електронні 
інформаційні засоби 

 
Вступ. Під рознесеним електронним інформаційним засобом (РЕІЗ) будемо розуміти 

сукупність розподілених в просторі взаємно пов’язаних програмно-технічних апаратів 
електронного обладнання (в тому числі телекомунікаційні, інформаційно-обчислювальні, 
контролю, управління та інші) та обслуговуючого персоналу, що призначена для збору, 
обробки, пошуку та видачі споживачеві інформації. Прикладом РЕІЗ є радіолокаційні станції 
різного призначення та розташування – від пересувних до стаціонарних [1; 2]. 

Технічне обслуговування (ТО) – комплекс операцій чи операція підтримання 
справності чи працездатності під час її технічної експлуатації. Технічне обслуговування 
містить регламентовані в експлуатаційній документації операції для підтримання 
працездатності чи справності протягом її терміну служби [3; 4]. Під час технічного 
обслуговування можуть виникати такі роботи: контроль технічного стану, заміна деяких 
складових, регулювання тощо. Під автоматизованим ТО РЕІЗ будемо розуміти 
обслуговування, при якому персоналом виконується вмикання-вимикання апаратури, 
прийняття остаточного рішення, налаштування та заміна складових, інші операції технічного 
обслуговування виконуються автоматично.  

Інші основні терміни та визначення, що наведені в роботі, розуміються в сенсі, 
наведеному в "ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення" та "ГОСТ 20911-
89. Техническая диагностика. Термины и определения".  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах авторів [2; 5 – 8] розглянуті 
окремі питання: автоматизації процесів технічного обслуговування, удосконалення 
вимірювання параметрів та проведення відновлювальних ремонтних робіт складних 
інформаційних систем, оптимального складу та розміщення засобів вимірювання, технічного 
діагностування (ТД) та відновлення працездатності в особливих випадках. Але, не зважаючи 
на розкриття багатьох питань, не наведений цілісний підхід щодо створення 
автоматизованого технічного обслуговування РЕІЗ. Особливістю РЕІЗ є їх сумісне 
функціонування для досягнення певних цілей. Вихід із ладу одного з РЕІЗ може призвести до 
не виконання завдань у цілому, тому необхідне дублювання (резервування) каналів передачі 
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інформації або їх адаптація до змін обстановки. Це впливає на організацію технічного 
обслуговування та технічного діагностування РЕІЗ при їх експлуатації.   

Метою даної роботи є наведення основних принципів автоматизованого технічного 
обслуговування рознесених електронних інформаційних засобів.  

Постановка задачі дослідження. Аналіз досвіду провідних країн світу (США, Японії, 
країни ЄС) показує, що сучасний розвиток інформаційних технологій, засобів зв'язку, 
навігації, спостереження тощо дозволяє проводити їх інтеграцію у межах єдиних 
високотехнологічних інформаційних систем. Використання РЕІЗ дозволяє більш повно 
використовувати інформацію, що отримується окремими пунктами системи. Але разом з тим 
гостро постають окремі питання, пов’язані з їх технічним обслуговуванням. При звичайному 
(не автоматизованому) ТО проведення контролю технічного стану та ТД складових і  в 
цілому РЕІЗ, отримання результатів та прийняття рішення відповідними особами потребує 
значних витрат часу через велику кількість об’єктів діагностики та об’єму операцій, що 
виконуються вручну. Постають питання щодо способів відображення інформації, степені її 
деталізації та узагальнення. На результати суттєво впливає кваліфікація персоналу, що 
обслуговує – можливе отримання хибних даних через недостатню кваліфікацію персоналу 
або завдяки "людському фактору". Розв’язання цих проблемних питань можливо із 
використанням нових підходів до отримання, обробки та представлення інформації, 
максимальній автоматизації процесів технічного обслуговування. 

 
Система автоматизованого технічного обслуговування рознесених електронних 

інформаційних засобів 
Особливістю РЕІЗ є входження до її складу блоків, що є складними об’єктами, кожен з 

яких потребує контролю (оцінки) з регламентованою нормативною документацією 
періодичністю відповідних параметрів. Контроль параметрів (чітке виконання послідовності 
встановлених технічною документацією операцій) здійснюється за допомогою засобів 
вимірювання, до яких висуваються різні вимоги – періодичність повірки, точність 
вимірювання та інші. За результатами контролю параметрів (контролю технічного стану) 
приймається рішення про знаходження в даний момент РЕІЗ та (або) її окремих засобів 
(складових) в одному з видів технічного стану, прогнозування зміни стану в майбутньому, 
визначення комплексу необхідних відновлювальних ремонтних робіт.  

Для автоматизації ТО РЕІЗ потрібно, насамперед, мати повний опис (модель) 
експлуатації. Висока степінь деталізації пов’язана з необхідністю визначення усього 
комплексу видів та методів технічного обслуговування, діагностичних параметрів та 
номенклатури РЕІЗ, а також операцій, що виконуються вручну, з метою максимального 
виключення в ТО участі людини. Порядок створення опису (моделі) та їх приклади наведені 
в [5; 9]. Різноманітність видів та методів технічного обслуговування, діагностичних 
параметрів та номенклатури РЕІЗ викликає необхідність отримання, обробки та зберігання 
великого обсягу інформації за бажано мінімальний інтервал часу, тобто необхідність 
створення розподілених баз даних та знань (правил оцінки технічного стану, що 
використовують дані про операції технічного обслуговування, параметри, що 
контролюються, та їх попередні, поточні та прогнозовані значення) з клієнт-серверною 
архітектурою, для зменшення розмірів яких необхідно проводити оптимізацію параметрів, 
що контролюються [3; 10]. Знання конкретної моделі експлуатації РЕІС дозволяє 
синтезувати оптимальні вимірювальні сигнали для визначення кожного з технічних станів як 
її окремих засобів, так і системи в цілому. Критерії синтезу та параметри оптимальних 
сигналів наведено в [11; 12]. Інформація про технічний стан об’єктів та (або) всієї системи 
міститься у вихідному сигналі (відклику) об’єкту (системи), методи обробки якого 
розглянуті в [11]. Набір вимірювальних сигналів та відкликів на них об’єктів (системи) 
дозволяють обґрунтувати оптимальний перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), у тому 
числі й перспективних, що дозволяють автоматично проводити вимірювання параметрів у 
складі контрольно-перевірочної апаратури РЕІЗ. Методика та приклади формування 
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переліків ЗВТ наведено в [4; 9]. Вимірювання параметрів сигналів із застосуванням 
перспективних (векторних) аналізаторів наведено в роботі [4]. Визначення переліку ЗВТ 
дозволяє урахувати їх в моделі експлуатації РЕІЗ [6]. Інформація про модель експлуатації 
РЕІЗ, вхідних та вихідних вимірювальних сигналах системи та оптимальний перелік ЗВТ є 
необхідною для методик контролю параметрів системи як за різними критеріями 
оптимальності, так і при експлуатації РЕІЗ за технічним станом [7; 8]. Вирішення вище 
наведених питань є підставою для створення автоматизованої системи ТД РЕІЗ, яка включає 
в свій склад автоматизовану вимірювальну систему, інтегровану із розподіленими базами 
даних і знань із клієнт-серверною архітектурою [2]. За результатами ТД приймається 
рішення про технічні стани об’єктів діагностування та прогнозування їх змін, яке є 
підставою для визначення комплексу необхідних та прогнозованих відновлювальних або 
ремонтних робіт. 

Визначення комплексу відновлювальних ремонтних робіт у випадку ресурсних 
обмежень в загальному випадку може бути представлено як результат вирішення задачі 
багатокритеріальної оптимізації – максимізації відносної економічної ефективності [9]. Для 
контролю якості ТО повинна бути передбачена автоматизована система управління ТО, 
основними задачами якої є контроль правильності функціонування баз даних та баз знань, 
оцінка ефективності прийнятих рішень, діагностика якості роботи системи ТД РЕІЗ та її 
навчання, самодіагностика та самонавчання. Метод синтезу оптимальної системи управління 
наведено в [1].  

Таким чином, автоматизація ТО РЕІЗ потрібує обґрунтовані: набір даних, структури та 
процедури наповнення баз даних технічного стану засобів системи та баз знань, перелік ЗВТ. 
У разі проведення відновлювальних ремонтних робіт знання окремих попередніх 
діагностичних нормативів втрачає актуальність, тому за початок відліку цих параметрів 
доцільно брати їх значення після проведення відповідних робіт. Крім перевірки відповідності 
ЗВТ встановленим вимогам повинна передбачатися перевірка методами математичної 
статистики результатів вимірювання, а саме гіпотези щодо функції щільності розподілу 
результатів вимірювань та її статистичних характеристик, виявлення грубих похибок 
вимірювань [3; 7]. Оцінка кожного з параметрів об’єктів є рішення, що приймається після 
порівняння результатів вимірювання відповідного параметру з встановленими технічною 
документацією значеннями.  

Безпосередньо ТД РЕІЗ після узагальнення та об’єднання подібних видів контролю 
технічного стану можна поділити на:  

– автономне (якому контроль параметрів в кожному засобі здійснюється самостійно);  
– централізоване (контроль параметрів під управлінням визначеного пункту управління);  
– гібридне (різновид комбінацій двох попередніх).  
При ТД умовно можна виділити такі основні режими контролю:  
– з елементний аварійно-профілактичний контроль (для кожного елементу контроль 

здійснюється після його ремонту або усунення відмови);  
– періодичний профілактичний контроль (всієї системи або її окремих засобів);  
– за елементний періодичний профілактичний контроль (для кожного елемента у 

відповідності до його параметрів надійності визначаються оптимальні значення тривалості та 
періоду профілактичного контролю).  

Для ТД та проведення відновлювальних ремонтних робіт в особливих випадках в 
складі РЕІЗ повинні бути передбачені мобільної інформаційно-вимірювальні системи, склад 
та розміщення ЗВТ яких розглянуто в [9].  

Спрощена схема організації автоматизованого ТО наведена на рисунку 1. 
Найбільш перспективним підходом до реалізації наведеної схеми організації 

автоматизованого ТО РЕІЗ є розробка та створення експертної системи (ЕС) ТО РЕІЗ, які з 
розвитком теорії штучного інтелекту все частіше використовуються для вирішення подібних 
складних завдань. 

 



Новітні технології, випуск 3(10), 2019 
  

75 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Спрощена схема організації автоматизованого ТО РЕІЗ 

 
Експертна система – комплекс програмно-апаратних засобів, що імітують процеси 

розумової діяльності людини при вирішенні визначених завдань, і є фактично технологічним 
забезпеченням ЕОМ. Метою ЕС є прийняття сукупності формальних і евристичних знань від 
людини із наступним їх використання при вирішенні тих же проблем, з якими зазвичай 
стикаються фахівці в цій області. Основними особливостями ЕС є здійснення діалогу на 
мові, зрозумілій користувачеві, здатність системи пояснювати і виправдовувати свої дії.  

Приклад ієрархічної структура експертної системи технічного обслуговування РЕІЗ 
наведено на рисунку 2. 

Алгоритм функціонування ЕС технічного обслуговування РЕІЗ наступний.  
Інформація, що поступає від РЕІЗ і її апаратури у встановлені проміжки часу 

зберігається в модулях баз даних. За поточними даними з баз даних і на підставі інформації з 
баз знань модуль отримання результату визначає поточне та прогнозує майбутній стани РЕІЗ 
і її апаратури. Використання рішень процесуальних міркувань дозволяє ЕС вирішувати 
завдання ТО в умовах неповноти і суперечності баз знань, також видавати обслуговуючому 
персоналу наближені відповіді, якщо на підставі отриманої інформації неможливо отримати 
точну відповідь. 

 
 
 

Модель експлуатації РЕІЗ 

Діагностичні параметри, їх допуски, процес 

Оптимальні вимірювальні сигнали та їх обробка 

Оптимальний перелік засобів вимірювальної техніки 

Розподілені бази даних та знань  

Методики контролю параметрів РЕІЗ  

Автоматизована система технічної діагностики РЕІЗ 

Комплекс відновлення та ремонту  

Автоматизована система управління ТО РЕІЗ 
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Рис. 2. Ієрархічна структура експертної системи ТО РЕІЗ 
 
Якщо отриманої інформації недостатньо для вирішення завдань ТО, то ЕС має 

можливість звернутися до інших видів знань (функціональним, структурним, евристичним, 
історичним). Використання знань про особливості побудови і функціонування РЕІЗ, 
історичних знань дозволяє ЕС як би "моделювати" процеси, що протікають на РЕІЗ. Потім 
отримане рішення задачі ТО РЕІЗ поступає в модуль візуалізації та пояснення, де отримане 
рішення обґрунтовується за допомогою аргументів, які використовувалися при рішенні 
задачі ТО РЕІЗ, і далі з поясненнями за допомогою модуля діалогу видається користувачеві.  

Висновки. В роботі обґрунтовані основні принципи створення автоматизованого 
технічного обслуговування рознесених електронних інформаційних систем. Наведено, що в 
РЕІЗ автоматизоване технічне обслуговування доцільно здійснювати у вигляді створення 
ієрархічної експертної системи технічного обслуговування.  

Отримані результати можуть бути використані при проектуванні автоматизованих 
систем технічного обслуговування складних електронних систем. 
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Petrushenko N., Kyryllov R.YU., Gannoshina I.M., Elieazarov O.P. 
SYSTEM OF AUTOMATED TECHNICAL MAINTENANCE OF DIVERSE ELECTRONIC 
INFORMATION MEANS 

The article under the spaced electronic information means the set of distributed in the space of 
interconnected hardware and software of electronic equipment (including telecommunication, 
information-computing, control, management, etc.) and service personnel, intended for the 
collection, processing, search and issuing information to the consumer. The lack of a holistic 
approach to creating automated maintenance of distributed electronic information media is shown 
to date. The purpose of this work is to outline the basic principles of automated maintenance of 
distributed electronic information media. It is shown that the use of diversity electronic information 
means allows more complete use of information obtained by individual points of the system. It is 
proposed to develop a complete description (model) of their operation for automation of 
maintenance of the distributed electronic information means. The high degree of detail is 
associated with the need to determine the full range of types and methods of maintenance, 
diagnostic parameters and standards. The basic modes of automated control of diversity of 
electronic information media are substantiated. The simplified scheme of the organization of the 
automated maintenance of the distributed electronic information means is offered. The perspective 
approach to realization of the scheme of the organization of the automated maintenance of the 
distributed electronic information means on the basis of the expert system is shown. The 
hierarchical structure of the expert system of maintenance of the distributed electronic information 
means is developed. 

Keywords: automation, maintenance, spaced electronic information tools 
 
Петрушенко Н.Н., Кириллов Р.Ю., Ганношина И.Н., Елизаров А.П.  
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАЗНЕСЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

В статье обосновано отсутствие на сегодня целостного подхода по созданию 
автоматизированного технического обслуживания разнесенных электронных 
информационных средств. Показано, что использование таких информационных средств 
позволяет более полно использовать информацию, получаемую отдельными пунктами 
системы. Предложено для автоматизации технического обслуживания таких 
информационных средств разработать модель их эксплуатации. Предложенная 
упрощенная схема организации и иерархическая структура экспертной системы 
автоматизированного технического обслуживания разнесенных электронных 
информационных средств. 

Ключевые слова: автоматизация, техническое обслуживание, разнесенные электронные 
информационные средства 
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Падалко І.О., Бардаков В. В., Вельшинський В. О., Заєць В. В., Литвинов І. О. 
  
 
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕШТАТНИХ 

СИТУАЦІЙ ПОВІТРЯНОГО СУДНА 
 
 

У статті проведено аналіз умов і факторів виникнення позаштатних ситуацій на борту 
повітряного судна. Проведено аналіз методів і моделей визначення позаштатних ситуацій 
на борту повітряного судна і на їх основі виділені підходи до визначення і попередження 
позаштатних ситуацій в сучасних умовах. Аналізуються сучасні підходи для вирішення 
актуальних завдань в галузі забезпечення безпеки повітряних суден. Розглядаються методи 
технічної діагностики авіаційної техніки, проводиться аналіз засобів контролю, що 
застосовуються, для визначення технічного стану, в якому система літального апарату або 
її частина знаходиться в певний момент часу. Аналізуються методи інформаційного 
забезпечення процесів діагностування, вибору діагностичних ознак і параметрів, 
прогнозування технічного стану і пошуку несправностей. Завдання побудови моделі 
попередньої прогнозної оцінки працездатності технічного об'єкта має безліч застосувань в 
області контролю різних небезпечних ситуацій. Необхідність випереджаючого моніторингу 
стану технічного об'єкта для запобігання і управління протіканням позаштатних ситуацій 
з метою їх ліквідації з мінімальними наслідками робить постановку і виконання цього 
завдання актуальною та своєчасною. Для виконання прогнозної оцінки стану технічного 
об'єкта доцільно використовувати прості моделі, що дозволяють отримати результат в 
режимі реального часу без істотного навантаження на систему управління. 

Ключові слова: попередження позаштатних ситуацій, безпеку польотів, контроль і 
технічна діагностика, автоматизовані системи моніторингу, прогнозування станів, 
функціональна стійкість, авіаційна техніка, повітряне судно, високошвидкісний рухомий 
об'єкт. 
 

Постановка проблеми. Безпека польотів досягається шляхом безперервного процесу 
виявлення джерел небезпеки, попередження їх впливу при контролі факторів ризику. Оцінка 
ризику базується на аналізі причин виникнення небезпечних ситуацій і умов розвитку 
аварійних ситуацій. Значна частина авіаційних пригод виникає через відмову технічного 
обладнання. Розрізнюють два види відмов – раптові та поступові. Поступовій відмові 
передують зміни одного або кількох параметрів, які характеризують здатність об’єкту 
виконувати свої функції. Якщо таку зміну своєчасно виявити, можна прогнозувати 
виникнення відмови та прийняти міри по усуненню її наслідків. 

Аналіз досвіду експлуатації авіаційної техніки свідчить про те, що однією з основних 
причин нештатних ситуацій, аварій при експлуатації авіаційної техніки є неправильні або 
несвоєчасно прийняті рішення, тобто "людський фактор". Для прийняття ефективних рішень, 
не обхідне забезпечення повною, достовірною та якісною інформацією про стан елементів і 
всіх систем в цілому, а також прогнозування їх технічного стану. 

Нештатна ситуація на борту повітряного судна викликана збоєм в роботі систем 
повітряного судна може привести до авіаційного події з негативними наслідками, також 
необхідно врахувати, що всі заходи щодо виявлення та парирування нештатної ситуації 
виконуються в умовах нестачі часу на прийняття рішення. Реалізація системи прогнозування 
позаштатних ситуацій на борту повітряного судна, викликаних збоєм в роботі систем 
повітряного судна, дозволить не тільки констатувати факт відмови, а й прогнозувати появу 
відмов, дасть додатковий час на прийняття рішення. Підвищення показників ймовірності 
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прогнозу виникнення нештатних ситуацій, викликаних збоєм в роботі систем повітряного 
судна, на борту повітряного судна дозволить значно підвищити рівень безпеки польотів на 
авіаційному транспорті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час існує ряд підходів щодо 
виявлення та ідентифікації відмов технологічного обладнання. Методи виявлення можуть 
використовувати кількісні моделі, якісні моделі та ретроспективні дані. При наявності 
аналітичної моделі технологічного процесу використовуються методи засновані на 
кількісних моделях. До них відносяться: використання аналітичної або апаратної 
надлишковості, побудова перевірочних рівнянь. При якісному опису технологічного процесу 
використовують методи, які основані на нечислових моделях. До них відносяться 
використання орієнтованого графу, дерево відмов та модель "здорового глузду".  

Мета статті – полягає в обґрунтуванні принципів побудови інформаційно-
діагностичної системи, що послідовно вирішує завдання збору, обробки, аналізу та передачі 
інформації про повітряне судно для визначення технічного стану; з метою підвищення 
безпеки польотів шляхом виявлення та парирування нештатних ситуацій. 

Виклад основного матеріалу. Завдання підвищення достовірності діагностування 
об'єктів авіаційної техніки завжди залишається актуальною в силу випадкової природи 
системи ознак і системи станів. Організація достовірного діагностування об'єктів авіаційної 
техніки ускладнюється необхідністю включення в процедуру діагностування значного числа 
різнорідних фізичних величин (ознак і їх параметрів), що відображають поведінку і 
взаємодію різних підсистем вузлів і елементів авіаційної техніки. Перехід об'єкта авіаційної 
техніки з одного стану в інший супроводжується зміною цілого ряду ознак, які необхідно 
обробляти комплексно. Однак параметрична діагностика ефективна в основному на певних 
проміжках польоту, результатом якої є сигналізація відмови або відхилення будь-якого 
параметра в поточний момент часу. Наприклад, відмітною особливістю ознак відмов системи 
автоматичного управління газотурбінним двигуном є те, що багато хто з них носять 
стохастичний характер, тобто проявляються в поєднанні з випадковими сигналами з 
занедбаністю по амплітуді. В силу цього результати вимірювань контрольованих параметрів 
мають істотний розкид. Зокрема такий характер мають ознаки втрати газодинамічної 
стійкості газотурбінного двигуна, що вносить невизначеність в контроль газодинамічного 
стану двигуна і приводить до помилок діагностування. 

Сьогодні параметрична діагностика отримала широке поширення, так як кількість 
діагностованих елементів на сучасних двигунах стає дедалі більше. Наприклад, на 
газотурбінному двигуні ПС-90А одночасно обробляється 249 бінарних і 33 аналогових 
параметрів, і за даними бортової системи контролю і діагностування (при певному поєднанні 
ознак) можливо здійснювати прийнятну постановку діагнозу. Однак така кількість 
інформації можна трактувати неоднозначно, що сприяє виникненню помилок першого і 
другого роду, тому необхідно виділити значущі інформаційно-ємні ознаки. 

У цих умовах побудова ефективних алгоритмів діагностування виявляється можливим 
лише на основі використання статистичних моделей, що відображають поведінку об'єкта в 
різних, в тому числі відмовних станах. При цьому формування діагнозу зводиться до 
віднесення фактичного стану об'єкта до одного з декількох (можливих) класів, перелік яких 
фіксується заздалегідь. 

Кожен з класів характеризується власним еталоном, якому притаманні усереднені за 
параметрами ознаки. Геометрично будь-якого окремого об'єкту відповідає деяка точка в n-
вимірному просторі ознак, а поділ еталонів означає побудову в цьому просторі так званих 
розділяють гіперповерхонь, що встановлюють межі між класами на основі правила рішення. 
Оскільки не всі контрольовані параметри газотурбінного двигуна мають однакову 
інформаційну цінність, то велике практичне значення набуває завдання ранжирування цих 
параметрів – виявлення таких із загального числа, які повинні включатися в процедуру 
контролю в першу чергу. 
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На першому етапі необхідно сформувати номенклатуру діагностичних ознак, 
придатних для цілей діагностування. Тут існують кілька методів: 

Метод малих відхилень. За рівнянням, що зв'язує основні характеристики об'єкта і його 
контрольовані параметри (діагностичні ознаки), знаходяться коефіцієнти впливу зазначених 
параметрів на показники якості об'єкта. Ті параметри, які мають найбільші коефіцієнти 
впливу, визнаються найбільш інформативними. 

Метод факторного аналізу. За результатами багатофакторного експерименту 
визначається зв'язок узагальненого показника якості об'єкта з його контрольованими 
параметрами, після чого проводиться оцінка значимості коефіцієнтів отриманої 
функціональної залежності. 

Метод математичного моделювання або напівнатурних випробувань об'єкта. 
Дослідження об'єкта проводиться на аналогової або цифрової моделі, з деталізованою 
точністю до попередньо названої сукупності параметрів. В результаті проведення серії 
експериментів, пов'язаної з імітацією серією характерних відмов, визначаються ознаки 
об'єкта, найбільш критичні до зміни його стану. 

Метод експертних оцінок. Перелік контрольованих параметрів об'єкта встановлюється 
з урахуванням думок певного числа експертів спеціалістів в даній області. 

Методи оптимізації набору контрольованих параметрів. За допомогою методів, що 
входять в дану групу, забезпечується вибір такого набору параметрів, який дає можливість 
оцінити екстремум прийнятого критерію оптимальності (максимум кількості одержуваної 
інформації, мінімум середнього ризику і т.д.). 

Існуючі методи прогнозування можна поділити на дві великі групи. До першої групи 
належать методи, що використовують математичний апарат теорії випадкових функцій 
(імовірнісні методи прогнозування), а до другої методи, в основі яких лежить математичний 
апарат чисельного аналізу. Крім того, використовуються також і комбіновані методи 
прогнозування, що поєднують в собі обидві групи. 

Методи імовірнісного прогнозування дозволяють визначити ймовірність збереження 
працездатного стану об'єкта технічного діагностування, або навпаки, ймовірність настання 
непрацездатного стану. У найпростіших випадках, коли є дані тільки про поточний 
технічний стан, можна припустити що в системі проявляється експонентний закон розподілу 
надійності. У цьому випадку ймовірність безвідмовної роботи в наступний часовий інтервал 
часу визначається виразом 
 

  0( )/ ( )P exp t t exp t    ,  (1) 

 

де t0 – середній час безвідмовної роботи, λ = 1/t0 – інтенсивність відмов. 
Однак такий підхід вирішення поставленого завдання вкрай недоцільний, так як він не 

здатний дати досить високу достовірність прогнозування. Більш досконалі методи 
використовують функції розподілу ймовірності знаходження параметрів в заданому 
діапазоні в певний момент часу. Нехай діагностичний параметр U(t) (див. рис. 1) являє собою 
деяку випадкову величину U з відомим законом розподілу 
 

  ( ) [( ( )])tF U P U t U   . (2) 

 
Щільність розподілу ймовірностей параметру 
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Шукана ймовірність виходу параметра U(t) за межі встановленого допуску Uдоп в 

момент часу t при цьому визначається виразом 

  ( ) ) )[ ] ((
допU

tP U t U w U dU


    . (4) 

 

 
 

Рис 1. Прогнозування технічного стану ймовірносними методами 
 

Щільність ймовірностей (3) випадкової величини U може підкорятися різним законам 
розподілу в залежності від конкретного періоду експлуатації, умов роботи апаратури або 
властивостей конкретних елементів радіоелектронного устаткування. На етапі підробітки 
відмови обладнання часто підкоряються розподілу Вейбулла (або експоненціального 
розподілу, яке можна розглядати як окремий випадок розподілу Вейбулла). Поведінка 
параметрів апаратури з яскраво вираженим ефектом старіння або зносу елементів досить 
добре описує розподіл Релея. У період нормальної експлуатації в ряді випадків 
спостерігається або нормальне, або експоненціальне розподіл щільності ймовірностей, а 
також розподіл Пуассона (останнє буває рідше, в тому випадку, якщо потік відмов 
описується елементарними функціями). Якщо щільність ймовірності підпорядковується 
нормальному розподілу, то 
 

  2 21
( ) exp{ [ ( ) ( )] / 2 ( )}

2 ( )
t t

t

w U U t U t U
U

   


,  (5) 
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де U(t) – математичне очікування випадкової величини (середнє значення), а величина t (U) 
– її середньоквадратичне відхилення. 

Так як значення параметра беруться не в усі моменти часу, то безперервну випадкову 
величину можна приблизно замінити дискретною, при цьому математичне очікування і 
дисперсію випадкової величини можна визначити за формулами 
 

  2 2

1 1

( ) та ( ) ( )
k k

i i t i i
i i

U t U P U P U U
 

    ,  (6) 

 
де Pi – ймовірність відхилення випадкової величини від її середнього значення. 

У загальному випадку ймовірні методи прогнозування дуже трудомісткі, важко 
піддаються алгоритмізації. Крім того, вони вимагають знання статистичних характеристик 
обладнання, що не завжди виявляється можливим. Зрозуміло, можна застосувати аналітичні 
методи розрахунку статистичних параметрів, однак і в цьому випадку користуватися даними 
методами не завжди зручно. Крім того, при цьому може істотно знизитися достовірність 
отриманих результатів прогнозування, що призведе до зниження ефективності діагностичної 
системи в цілому, особливо якщо дані прогнозування використовуються для корекції 
алгоритмів визначення поточного технічного стану або пошуку місця відмови. Внаслідок 
цього при вирішенні завдань прогнозування технічного стану широко використовуються 
методи другої групи, до яких відносяться методи прогнозування на основі аналізу 
визначальних параметрів за допомогою математичного апарату чисельного аналізу (такі, як 
методи апроксимації експериментальних даних). Дані методи вільні від більшості недоліків, 
властивих імовірнісним методам прогнозування, і їх використання з метою прогнозування є 
досить перспективним. Достовірність результатів прогнозування технічного стану, 
отриманих за допомогою методів чисельного аналізу, буде вищою. 

Методи чисельного аналізу дозволяють провести прогнозування технічного стану без 
урахування ймовірності відмови елементів, що входять до складу об'єкта діагностування (і 
інших імовірнісних характеристик обладнання). Наявність даних про попередньому стані 
при цьому є обов'язковою умовою. На рис. 3 представлений графік зміни в часі x(t) одного з 
діагностичних параметрів об'єкта x. Як видно з малюнка функція x(t) містить детерміновану і 
випадкову складові. Випадкова складова може бути обумовлена неточністю вимірювання 
діагностичного параметру, випадковими короткочасними змінами параметрів елементів в 
апаратурі, зміною умов експлуатації (наприклад, температури зовнішнього середовища), 
внутрішніми або зовнішніми шумами, а також рядом інших факторів. Власне, для цілей 
прогнозування інтерес представляє, в основному, детермінована складова функції зміни 
діагностичного параметра. Якщо взято занадто мало експериментальних даних, то виявлення 
детермінованої складової параметра ускладниться, оскільки не буде компенсуватися 
випадкова складова параметру, що призведе до похибки обчислень. 
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Рис. 2. Визначення часу працездатності об'єкту шляхом аналізу одного з параметрів 
 

Розглянемо застосування методів чисельного аналізу для прогнозування технічного 
стану. Зокрема, на рис. 3 показується знаходження часу працездатності об'єкта tp шляхом 
аналізу зміни діагностичного параметра. Результати вимірювань діагностичного параметра 
апроксимуються деякою залежністю, яка дозволяє проводити екстраполювання даної функції 
і знайти момент часу, при якому її значення виходять за межі допусків δв і δн. У випадку, 
показаному на рис. 3 результати шести вимірювань апроксимуються лінійною залежністю. 
Момент часу, в який заданий параметр виходить за межі встановлених допусків однозначно 
визначає час працездатності об'єкту діагностування (природно, визначення моменту виходу 
контрольованого параметра за межі здійснюється тільки з певним ступенем достовірності). 
Якщо є додаткова інформація про стан об'єкту, наприклад, похідні за часом від 
діагностичних параметрів, або значення діагностичних параметрів під час попередніх 
операцій діагностування, то прогнозування технічного стану об'єкту можна здійснити з 
великим ступенем вірогідності. Для задач прогнозування часто застосовують поліноми 
Лагранжа і Ньютона (останній можна розглядати як окремий випадок полінома Лагранжу 
при використанні відліків шуканої функції, взятих через рівні проміжки часу). Також 
застосовують і інші методи чисельного аналізу. З методів чисельного аналізу можна 
виділити кілька широко відомих методів апроксимації експериментальних даних, зокрема, 
метод найменших квадратів. Нехай за даними вимірів є кілька експериментальних точок, 
іншими словами два вектора вхідних даних – значення аргументу і самої функції 
 

  1 2 1 2{ , , } та { , , }N NX X x x x Y Y y y y   .  (7) 

 
Згідно з положеннями теорії ймовірності ці точки найкраще апроксимує функція, що 

має мінімальний квадрат відхилення від точок, відповідних експериментальним даним. 
Нехай апроксимуюча функція y = f(x) тоді 
 

  2

1

[ ( )] min
N

i i
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y f x


  .  (7) 

 
Для детального розгляду методу виберемо функцію виду 
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    1 1 0 0 n nf x a x a x a x   .  (8) 

 
Для задач інтерполяції ступінь полінома (8) беруть вище, так як в цьому випадку 

експериментальні дані описуються більш точно. Однак, якщо даний метод використовується, 
щоб знаходити наступні значення функції, тобто проводити екстраполяцію значень, то 
ступінь полінома повинна бути невелика. Чим вище ступінь полінома, тим швидше він 
змінюється за межами експериментальної ділянки, і тим складніше передбачити подальшу 
поведінку функції. Відповідно буде падати і достовірність отриманого прогнозу, крім того, 
істотно зросте обсяг обчислень. Для поліному умова мінімуму можна записати в наступному 
вигляді 
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Умова (8) буде виконуватися якщо  
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Дану систему рівнянь (вона має тільки одне рішення) легко можна вирішити, 

використовуючи наприклад, широко відомий метод Крамера або матричний метод. 
Висновки. Система інформаційної діагностики необхідна для якісної оцінки 

технічного стану авіаційної техніки в с використанням сучасних методів досліджень при 
максимальних напрацювання з початку експлуатації і після останнього ремонту, а також для 
реалізації методів статистичного та інформаційного аналізу відмов і несправностей в 
експлуатації, для планування витрат в експлуатації і нормативного контролю над 
експлуатацією авіатехніки. Використовуючи відповідний математичний апарат, можливо на 
основі діагностичних даних оцінити не тільки поточний стан обладнання, а й провести 
прогнозування його стану. При цьому в якості математичного апарату доцільно 
використовувати імовірнісний метод і метод чисельного аналізу. Основна відмінність цих 
методів полягає в тому, що імовірнісний метод враховує при розрахунку ймовірності 
відмови системи в цілому ймовірності відмов кожного з її елементів. Чисельний метод не 
враховує ймовірності відмов елементів системи, а ґрунтується на аналізі попередніх станів 
обладнання. Застосування запропонованих методів дозволить впровадити прогностичний 
принцип управління безпекою польотів, а також отримати економічний ефект від 
запобігання простою повітряного судна через раптової відмови обладнання. 
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Padalko I.O., Bardakov V. V., Velshynskyi V. O., Zaiets V. V., Lytvynov I. O. 
ANALYSIS OF APPROACHES TO BUILDING AN AIRCRAFT EMERGENCY 
FORECASTING SYSTEM 

The article analyzes the conditions and factors for emergencies on board an aircraft. The 
analysis of methods and models for the determination of emergency situations on board the aircraft 
and on their basis the approaches to the determination and prevention of emergency situations in 
modern conditions. The modern approaches to solving urgent problems in the field of aircraft safety 
are analyzed. Methods of technical diagnostics of aviation equipment are considered, an analysis is 
made of the means of control used to determine the technical condition in which the aircraft system 
or part of it is located at a certain point in time. The methods of information support of the 
diagnostic processes, the selection of diagnostic signs and parameters, the prediction of the 
technical condition and troubleshooting are analyzed. The task of constructing a model of 
preliminary predictive performance assessment of a technical object has many applications in the 
field of monitoring various dangerous situations. The need for advanced monitoring of the state of a 
technical object to prevent and control the occurrence of emergency situations in order to eliminate 
them with minimal consequences makes the formulation and implementation of this task relevant 
and timely. To perform a predictive assessment of the state of a technical object, it is advisable to 
use simple models that allow you to get a result in real time without significant load on the control 
system. 

Key words: emergency situations prevention, flight safety, control and technical diagnostics, 
automated monitoring systems, state forecasting, functional stability, aircraft, aircraft, high-speed 
moving object. 
 
Падалко И.О., Бардаков В. В., Вельшинський В. А., Заец В. В., Литвинов И. О. 
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

В статье проведен анализ условий и факторов возникновения внештатных ситуаций на 
борту воздушного судна. Проведен анализ методов и моделей определения внештатных 
ситуаций на борту воздушного судна и на их основе выделены подходы к определению и 
предупреждению внештатных ситуаций в современных условиях. Анализируются 
современные подходы для решения актуальных задач в области обеспечения безопасности 
воздушных судов. Рассматриваются методы технической диагностики авиационной 
техники, проводится анализ средств контроля, применяемых, для определения технического 
состояния, в котором система летательного аппарата или её часть находится в 
определённый момент времени. Анализируются методы информационного обеспечения 
процессов диагностирования, выбора диагностических признаков и параметров, 
прогнозирования технического состояния и поиска неисправностей. Задача построения 
модели предварительной прогнозной оценки работоспособности технического объекта 
имеет множество применений в области контроля различных опасных ситуаций. 
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Необходимость опережающего мониторинга состояния технического объекта для 
предотвращения и управления протеканием нештатных ситуаций в целях их ликвидации с 
минимальными последствиями делает постановку и выполнение этой задачи актуальной и 
своевременной. Для выполнения прогнозной оценки состояния технического объекта 
целесообразно использовать простые модели, позволяющие получить результат в режиме 
реального времени без существенной нагрузки на систему управления.  

Ключевые слова: предупреждение внештатных ситуаций, безопасность полетов, 
контроль и техническая диагностика, автоматизированные системы мониторинга, 
прогнозирование состояний, функциональная стойкость, авиационная техника, воздушное 
судно, высокоскоростной движущийся объект. 
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Халафалла А. А., Паливода Д. Р., Подопригора С. В., Савоста Р. В., Савченко В. О. 
 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА СЕРЕДОВИЩЕМ 
 
 
У статті проводиться аналіз особливостей рішення актуальних та перспективних 

завдань з використанням засобів аерокосмічного моніторингу. Показується, що у разі 
використання інформаційно-комунікаційних систем необхідно забезпечити наступне: 
безперервне або періодичне оцінювання стану об'єктів контролю; оперативний збір, прийом, 
передачу, обробку, аналіз і відображення відеоінформаційного ресурсу. Обґрунтовується, 
що час доставки відеоінформації з борта залежить від: способу ведення зйомки і 
формування відеоінформації на бортових системах; необхідної роздільної здатності 
знімків; висоти ведення зйомки інформації, фокусної відстані і швидкості польоту БПЛА. 
Встановлюється залежність розмірів зображень від деталізації об'єктів і висоти ведення 
зйомки. 

Ключові слова: моніторинг, інформація, обробка, характеристика, БПЛА, параметр. 
 

Вступ. Проводиться аналіз можливостей з вирішення важливих завдань з 
використанням засобів навігаційного обслуговування та управління рухом. Показується, що 
при застосуванні сучасних засобів телекомунікацій необхідно забезпечити: безперервне або 
періодичне оцінювання стану об'єктів контролю; оперативний збір, прийом, передачу, 
обробку, аналіз і відображення об'єктів інтересу. 

Обґрунтовується, що час доставки інформаційного ресурсу з бортової системи 
залежить від: способу ведення зйомки і обробки інформації на бортовому комплексі; 
необхідної роздільної здатності фоторесурсу; висоти проведення зйомки, фокусної дистанції 
та швидкості польоту БПЛА. Встановлюється залежність розмірів зображень від деталізації 
об'єктів інтересу та висоти проведення зйомки. 

Аналіз літератури. Основними завданнями сучасних засобів телекомунікацій, що 
включають аерокосмічний сегмент є створення умов для [1 - 5]: розвитку сектору економіки, 
підвищення рівня благ людини; забезпечення безпеки життя діяльності та в побуті; 
безперервний контроль національних природних ресурсівта їх використання, попередження 
та ліквідації надзвичайних ситуацій та катастроф, а також своєчасної локалізації і, за 
можливістю, мінімізації їх наслідків; зниження собівартості інформаційного ресурсу, який 
отримується від бортової апаратури космічних станцій і підвищення якості відеоінформації 
від бортової апаратури безпілотних літальних апаратів; формування автоматизованої 
системи збору, обробки, зберігання та відображення відеоінформаційного ресурсу, який 
надходить від космічних станцій і систем розміщених на БПЛА. Рішення даних завдань, 
враховуючи сучасні виклики, особливо важливі для нашої держави, на території якої з 
високою концентрацією зосереджені: транспортні та енергетичні магістралі національного і 
європейського значення; великі промислові, нафтопереробні та хімічні потужності; гідро-, 
теплові та атомні електростанції; великі нафтогазові сховища; масштабні лісові масиви і 
гірські ландшафти; система морських і річкових транспортних артерій і водосховищ. 

Сучасні телекомунікаційні засоби мають багатошарову ієрархічну структуру з великою 
кількістю віддалених на велику відстань складових елементів і підсистем (об'єктів контролю, 
об'єктів управління), між якими існують певні зв'язки і залежності, що впливають як на 
побудову самих систем та їх підсистем, так і на принципи їх функціонування. 



 

 

Керування процесом застосування цих засоів може бути безпосередньо особою, яка 
приймає рішення або технічними засобами (з мінімальною участю людини).

При застосуванні засобів телекомунікацій необхідно забезпечити [7
безперервне або періодичне оцінювання стан

прийом, передачу, обробку, зберігання, аналіз і відображення відеоінформації про стан 
об'єктів інтересу; 

оперативне застосування інформаційного забезпечення про стан об'єктів управління на 
засобах візуалізації. Залежно від ступеня важливості вирішуваних завдань, а також, виходячи 
з психофізичних особливостей сприйняття і аналізу інформації особою, яка приймає 
рішення, час організації зв'язку, навігації, спостереження і доведення інформації повинно 
змінюватисяся в межах від декількох секунд до декількох хвилин;

ідентифікацію та розпізнавання об'єктів інтересу (процесів функціонування), оцінка  та 
прогнозування їх стану. 

Постановка задачі дослідження.
телекомунікацій аерокосмічного моні
систем підтримки та прийняття рішень в кризових ситуаціях. Відповідно до Концепції 
Загальнодержавної цільової науково
роки системи аерокосмічного монітори
дистанційних засобів виявлення та спостереження (Orbcomm, Globalstar, ГЛОНАСС) так і 
вітчизняних систем низькоорбітальних КА сімейства " Січ 2". У руслі розвитку 
аерокосмічного моніторингу реалізується Загальнодерж
програма України. 

Основні завдання даної програми спрямовані на [15]:
розвиток національної системи спостереження Землі з космосу в інтересах 

загальнодержавних потреб у соціально
впровадження в телекомунікаційну інфраструктуру держави супутникових систем і 

засобів зв'язку;  
отримання нових фундаментальних знань щодо навколоземного простору, Сонячної 

системи, далекого космосу, біологічних та фізичних процесів в умовах мікрогравітаці
створення та розвиток засобів доступу в космос для виконання національних і 

міжнародних проектів, забезпечення присутності вітчизняних ракет
ринку транспортних космічних послуг; 

розроблення перспективної космічної техніки;
забезпечення інноваційного розвитку галузі на основі вдосконалення її дослідно

експериментальної та виробничої бази.
У руслі Концепції загальнодержавної цільової науково

України до 2022 роки, розвитку аерокосмічного моніторингу реалізує
програма. Для реалізації даної програми будується система відеоспостереження "Сiч", 
технічні характеристики яких представлені в табл. 1 і табл. 2. Передбачається установка 
оптико-електронного сканера з просторовим дозволом 8 м.

Основні характеристики КА "Сiч
Орбіта: тип сонячно

Маса, кг

Оптична корисне навантаження: спектральні діапазони, 0,4 ... 0,6; 0,6 ... 0,7; 0,7 ... 0,9 
мкм; дозвіл в надирі 0,9 м; ширина смуги огл

Точність орієнтації, кут. хв
Кутова швидкість стабілізації, град/с

середньодобова потужність, Вт
 

Новітні технології
  

89 
  

ня процесом застосування цих засоів може бути безпосередньо особою, яка 
приймає рішення або технічними засобами (з мінімальною участю людини).

При застосуванні засобів телекомунікацій необхідно забезпечити [7
безперервне або періодичне оцінювання стану об'єктів інтересу; оперативний збір, 

прийом, передачу, обробку, зберігання, аналіз і відображення відеоінформації про стан 

оперативне застосування інформаційного забезпечення про стан об'єктів управління на 
о від ступеня важливості вирішуваних завдань, а також, виходячи 

з психофізичних особливостей сприйняття і аналізу інформації особою, яка приймає 
рішення, час організації зв'язку, навігації, спостереження і доведення інформації повинно 

від декількох секунд до декількох хвилин; 
ідентифікацію та розпізнавання об'єктів інтересу (процесів функціонування), оцінка  та 

Постановка задачі дослідження. Одним з основних призначень засобів 
телекомунікацій аерокосмічного моніторингу є визначення джерел і ступеня небезпеки для 
систем підтримки та прийняття рішень в кризових ситуаціях. Відповідно до Концепції 
Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018
роки системи аерокосмічного моніторингу Землі будуються на базі як зарубіжних 
дистанційних засобів виявлення та спостереження (Orbcomm, Globalstar, ГЛОНАСС) так і 
вітчизняних систем низькоорбітальних КА сімейства " Січ 2". У руслі розвитку 
аерокосмічного моніторингу реалізується Загальнодержавна (Національна) космічна 

Основні завдання даної програми спрямовані на [15]: 
розвиток національної системи спостереження Землі з космосу в інтересах 

загальнодержавних потреб у соціально-економічній  сфері, у сфері безпеки та оборони; 
впровадження в телекомунікаційну інфраструктуру держави супутникових систем і 

отримання нових фундаментальних знань щодо навколоземного простору, Сонячної 
системи, далекого космосу, біологічних та фізичних процесів в умовах мікрогравітаці

створення та розвиток засобів доступу в космос для виконання національних і 
міжнародних проектів, забезпечення присутності вітчизняних ракет-
ринку транспортних космічних послуг;  

розроблення перспективної космічної техніки; 
ння інноваційного розвитку галузі на основі вдосконалення її дослідно

експериментальної та виробничої бази. 
У руслі Концепції загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми 

України до 2022 роки, розвитку аерокосмічного моніторингу реалізується відповідна цільова 
програма. Для реалізації даної програми будується система відеоспостереження "Сiч", 
технічні характеристики яких представлені в табл. 1 і табл. 2. Передбачається установка 

електронного сканера з просторовим дозволом 8 м. 

Основні характеристики КА "Сiч-3-О" 
Орбіта: тип сонячно-синхронна, висота, 667 км, нахил 98,0 град

Маса, кг 

Оптична корисне навантаження: спектральні діапазони, 0,4 ... 0,6; 0,6 ... 0,7; 0,7 ... 0,9 
мкм; дозвіл в надирі 0,9 м; ширина смуги огляду в надирі 10,4

Точність орієнтації, кут. хв 
Кутова швидкість стабілізації, град/с 0,0001

середньодобова потужність, Вт 
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ня процесом застосування цих засоів може бути безпосередньо особою, яка 
приймає рішення або технічними засобами (з мінімальною участю людини). 

При застосуванні засобів телекомунікацій необхідно забезпечити [7-11]: 
у об'єктів інтересу; оперативний збір, 

прийом, передачу, обробку, зберігання, аналіз і відображення відеоінформації про стан 

оперативне застосування інформаційного забезпечення про стан об'єктів управління на 
о від ступеня важливості вирішуваних завдань, а також, виходячи 

з психофізичних особливостей сприйняття і аналізу інформації особою, яка приймає 
рішення, час організації зв'язку, навігації, спостереження і доведення інформації повинно 

ідентифікацію та розпізнавання об'єктів інтересу (процесів функціонування), оцінка  та 

Одним з основних призначень засобів 
торингу є визначення джерел і ступеня небезпеки для 

систем підтримки та прийняття рішень в кризових ситуаціях. Відповідно до Концепції 
технічної космічної програми України на 2018—2022 

нгу Землі будуються на базі як зарубіжних 
дистанційних засобів виявлення та спостереження (Orbcomm, Globalstar, ГЛОНАСС) так і 
вітчизняних систем низькоорбітальних КА сімейства " Січ 2". У руслі розвитку 

авна (Національна) космічна 

розвиток національної системи спостереження Землі з космосу в інтересах 
економічній  сфері, у сфері безпеки та оборони;  

впровадження в телекомунікаційну інфраструктуру держави супутникових систем і 

отримання нових фундаментальних знань щодо навколоземного простору, Сонячної 
системи, далекого космосу, біологічних та фізичних процесів в умовах мікрогравітації; 

створення та розвиток засобів доступу в космос для виконання національних і 
-носіїв на світовому 

ння інноваційного розвитку галузі на основі вдосконалення її дослідно-

технічної космічної програми 
ться відповідна цільова 

програма. Для реалізації даної програми будується система відеоспостереження "Сiч", 
технічні характеристики яких представлені в табл. 1 і табл. 2. Передбачається установка 

Таблиця 1 

синхронна, висота, 667 км, нахил 98,0 град 
840 

Оптична корисне навантаження: спектральні діапазони, 0,4 ... 0,6; 0,6 ... 0,7; 0,7 ... 0,9 
яду в надирі 10,4 км 

1,6 
0,0001 

280 
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Таблиця 2 
Основні характеристики КА "Сiч-3-Р" 

Орбіта: тип сонячно-синхронна, висота 626 км, нахил 97,9 град 
Маса, кг 650 

Радіолокаційна корисне навантаження: дозвіл 22 м, довжина хвилі 3 см, ширина смуги 
огляду 10 км 

Точність орієнтації, кут. хв 15 
Кутова швидкість стабілізації, град/с 0,001 

середньодобова потужність, Вт 280 
Термін активного існування, років 5 

 
Для забезпечення виконання цих функцій телекомунікаці засоби системи навігації та 

управління рухом включають в себе: підсистему збору (зйому) інформації, передачі даних по 
телекомунікаційним системам обробки, зберігання аналізу та відображення інформації, 
підсистеми видачі рекомендацій і прийняття рішень, експертної системи, об'єктів контролю і 
управління [3;5;6;10]. Основна увага приділяється розширенню можливості 
відеоінформаційної взаємодії. Відеоінформаційна складова є рушийним засобом до 
підвищення ступеня інформативності осіб, які приймають рішення, а, отже, і до зниження 
ймовірності помилок в процесі прийняття рішень. 

Вихідна інформація надходить у вигляді: фотознімків з бортової апаратури космічних 
станцій та безпілотних літальних апаратів, аеробусів і пілотованих літальних апаратів. 
Аерофотознімків об'єктів інтересу, відеоінформації, яка прив'язана до картографічного фону, 
відеоінформаційних моделей досліджуваних районів, зображень поточної обстановки на 
картографічному фоні з бортової апаратури космічних станцій. Отже, бортові засоби 
повітряного спостереження формують фотознімки класу аерокосмічного контролю, що 
відрізняються високим ступенем насиченості дрібними елементами та деталями, 
кольоровими перепадами, і мають значний рівень інформативної насиченості [7-9]. 

В сучасних вимогах спостерігається підвищений попит на фотознімки з роздільною 
здатністю до 10 м, які необхідні для картографії, контролю стану агропромисловихрайонів та 
ресурсів і зон надзвичайних ситуацій. Відносно недорогі мікросупутники мають певні 
переваги в конкурентній боротьбі з більш дорогими супутниками типу Spot з аналогічною 
апаратурою. Цей проект може бути привабливий для країн, які не мають своєї розвиненою 
космічної галузі. Проект "Сiч" передбачає розробку КА на базі платформи середнього класу 
з установкою оптико-електронного пристрою з високою роздільною здатністю (телескопа), 
що забезпечує детальність при зйомці в надир краще 1 м. В табл.3 наведені основні 
можливості по веденню зйомки космічних систем Spot і Landsat-5, Landsat-4. 

На бортових системах космічних систем сімейства "Січ" для передачі інформації 
використовується широкий набір бортових передавальних пристроїв, що працюють на 
несучих частотах 137,4 МГц, 1,7 ГГц і 8,2 ГГц. Характеристики цих радіоліній наводяться в 
табл. 4. Можливості цифрових систем по зйому інформації на базі пілотованого літального 
апарату наведеніені в табл. 5. 

До основних завдань аерокосмічного моніторингу Землі на базі безпілотних літальних 
апаратах можно віднести: 

проведенні хімічної і радіаційної та біологічної розвідок; 
здійсненні екологічного моніторингу; 
контролю зон в яких оголошено надзвичайний стан; 
пошуку втрачених об'єктів; 
доставці засобів порятунку та зв'язку з застосуванням методів навігації та управління 

рухом; 
скиданні контрольних радіомаяків; 
патрулюванні об'єктів підвищеного контролю; 
спостереженні за нафто- і газо-проводами; 
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контролі транспортних магістралей; 
патрулюванні лісових масивів; 
ретрансляції сигналів зв'язку. 

Таблиця 3 
Основні параметри зйомки КА дистанційного зондування 

Параметри «Landsat-4,5» «SPOT» 
Висота орбіти, км 705 822 
Нахил орбіти, град 98,2 98,7 

Період, хв 99 100,7 
Знімальний цикл, діб 16 26 

Розмір смуги зйомки, км 185 х 185 60 х 60 
Ширина смуги огляду, км 185 950 

Частота зйомки об'єкта протягом знімального циклу 1…2 7…11 
 

Найбільш перспективною радіотехнічної системою, яка встановлюється на беспілотних 
космічних станціях є комплексна оптико-електронна система, що включає в себе, крім 
цифрової апаратури фотографування, лазерний датчик для розпізнавання резонансних 
властивостей газу при ідентифікації об'єктів спостереження. Також широко застосовується 
технологія Лідар (використовує лазерний датчик в скануванні поверхні спостереження і по 
відображенню дозволяє ідентифікувати об'єкти інтересу). 

Таблиця 4 
Характеристики інформаційних радіоліній 

Апаратура 
передачі 
інформації 

Частотний 
діапазон 
радіолінії 

Параметри 

Радіотелевізій
ний комплекс         

РТВК-М 

8,2 ГГц 
Тип цифрова. Швидкість передачі, Мбіт / с 15,3 або 

61,44. Швидкість запису, 215,36 Мбіт / с. ємність ЗУ, 
24 Гбайт 

1,7 ГГц Тип цифрова. Швидкість передачі, 665,4 кбіт/с 

137,4 МГц 
Тип аналогова. Інформаційна смуга частот, 2,4 кГц. 

Ємність накопичувача, 6 хв 
 

Тактико-технічні характеристики (ТТХ) основних представників БПЛА зарубіжного і 
вітчизняного виробництва наведені відповідно в табл. 5. і 6. 

Таблиця 5 
Характеристики БПЛА зарубіжного виробництва 

Параметри 
Rotostar 
(Ізраїль) 

Pointer 
(США) 

RQ-2 
Pointer 
(США) 

Hawk 
(Болга

рія) 

Crecerelle 
(Франція, 
Англія) 

Ка-137 
(Росія) 

Predator 
(США) 

Злітна маса, кг 1000 3,4 200 62 135 280 1020 
Маса 

конструкції, кг 
300 1 45 5 - 80 200 

Максималь
на висота, км 

1,7 
0,15-

0,3 
4,5 2,4 3 1 4,5-10 

Максималь
на швидкість 
руху, км / год 

- 
70-

80 
176 240 250 175 220 

Час польоту, г 1 1 6 0,5 3 4 16 
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Таблиця 6 
Характеристики БПЛА вітчизняного виробництва 

Параметри ВР-2 ВР-3 Х-105 Х-110 Бекас 
Злітна маса, кг 25 60 15 50 25 

Маса конструкції, кг 5 15 3 15 8 
Максимальна висота, км 1,5 2,5 1,5 3 2,5 

Максимальна швидкість руху, 
км / год 

150 180 130 180 180 

Час польоту, г 1,5 2 1,5 2 6 
 

Оперативність доставки відеоінформаційного ресурсу залежить від складності 
проведених операцій і психофізичних особливостей сприйняття і аналізу інформації особою, 
яка приймає відповідає за своєчасне і правильне рішення. Виходячи з досвіду управління 
кризовими системами необхідний час доставки інформації не повинен перевищувати 
декількох десятків секунд, аж до здійснення процесу доставки в часі близькому до реального. 

Час доставки відеоінформації з борта космічної системи залежить від: 
а) способу зйому і обробки відеоінформаційного ресурсу з застосуванням бортової 

апаратури; 
б) заданої роздільної здатності матеріалів контролю за об'єктами інтересу; 
в) висоти ведення зйомки, фокусної відстані і швидкості польоту літального апарата, 

який виконує польотне завдання. 
Спосіб знімання і формування відеоінформації. В сучасних бортових системах зйому та 

обробки інформації широке застосування отримала фотоапаратура на основі твердотільних 
матриць, так званих «приладів із зарядним зв'язком» (ПЗЗ) [16; 10; 11]. Параметри ПЗЗ 
матриць визначаються класом і рівнем складності розв'язуваних завдань. Основною 
технічною характеристикою цифрових оптичних систем на борту є їх роздільна здатність [2, 
7; 8; 10], що залежить від розмірності матричного приладу з зарядовим зв'язком, на який 
після об'єктива завантажується оброблене зображення. 

Висновки. Було проведено аналіз щодо можливості застосування існуючих методів 
обробки інформаційного ресурсу на бортових засобах аерокосмічного контролю та 
спостереження. На основі чого робиться висновок про те, що вдосконалення методів обробки 
інформаційного ресурсу на бортових засобах управління рухом є актуальним напрямком 
науково-прикладних досліджень. 

В результаті дослідження різних напрямків вдосконалення технологій обробки 
інформаційного ресурсу обгрунтовано, що існує необхідність дослідження можливості 
збільшення коефіцієнта зміни якісного стану для методів, які використовують частотні і 
різнісні перетворення, за рахунок виявлення нових закономірностей і регулювання потоками 
данних. 
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Halafalla А.А., Palyvoda D. R.,  Podopryhora S. V., Savosta R. V., Savchenko V. O. 
RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF MODERN TELECOMMUNICATIONS IN 
AIRCRAFT SPACE CONTROL 

The article analyzes the peculiarities of solving actual and prospective problems using 
aerospace monitoring tools. It is shown that in the case of using information and communication 
systems, the following should be ensured: a continuous periodic assessment of the state of control 
objects; prompt collection, reception, transmission, processing, analysis and display of video 
information resource. It is substantiated that the time of delivery of video information from the 
board depends on: the method of recording and forming video information on the onboard systems; 
the required resolution of the images; shooting altitude, focal length and UAV flight speed. The size 
of the images is determined by the detail of the objects and the height of the shooting. An analysis is 
made of the existing compression methods integrated on-board means of monitoring and inspection. 
On the basis of which the conclusion is drawn that the improvement of compression methods with a 
controlled loss in image quality of aerospace monitoring on-board radio equipment is an actual 
area of applied research. As a result of the analysis of various areas of improvement of 
compression technologies, it is substantiated that there is a need to study the possibility of 
increasing the compression coefficient for methods using orthogonal transformations and 
differentiation, by identifying new patterns and eliminating not only statistical and psychovisual, 
but also structural redundancy. 

Keywords: monitoring, information, processing, characteristics, UAV, parameter. 
 
Халафалла А.А., Паливода Д. Р., Подопригора С. В., Савоста Р. В., Савченко В. О. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ НАД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

В статье проводится анализ особенностей решения актуальных и перспективных задач 
с использованием средств аэрокосмического мониторинга. Показывается, что в случае 
использования информационно-коммуникационных систем необходимо обеспечить 
следующее: непрерывную или периодическую оценку состояния объектов контроля; 
оперативный сбор, прием, передачу, обработку, анализ и отображение 
видеоинформационную ресурса. Обосновывается, что время доставки видеоинформации с 
борта зависит от: способа ведения съемки и формирования видеоинформации на бортовых 
системах; необходимой разрешающей способности средств съемки; высоты ведения съемки 
информации, фокусного расстояния и скорости полета БПЛА. Устанавливается 
зависимость размеров изображений от детализации объектов и высоты ведения съемки. 

Ключевые слова: мониторинг, информация, обработка, характеристика, БПЛА, 
параметр. 
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ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ 

ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
 
 

Функціонування будь-якої випробувальної організації пов’язане з систематичним, чітким 
та безвідмовним виконанням випробувань з визначення якості, властивостей та 
характеристик конкретного зразку. Планування випробувальної діяльності має забезпечити 
неперервний процес проведення випробувань з мінімальною собівартістю. Таке планування 
процесів випробувань, в тому числі з застосуванням систем автоматизації, передбачає 
розв’язування оптимізаційних задач, де необхідне апріорне знання термінів проведення 
випробувань конкретних зразків озброєння та військової техніки. Складність одержання 
прогнозованих даних щодо термінів випробувань конкретних зразків озброєння та військової 
техніки пов’язана з наявністю певних зовнішніх та внутрішніх чинників, які вносять 
відхилення фактичного часу виконання випробувань від планового. 

У статті запропоновано підхід до визначення реального часу проведення випробувань 
зразків озброєння та військової техніки. Підхід ґрунтується на використанні існуючих 
статистичних даних для обчислення впливу нестандартних випадків, умови виникнення яких 
так чи інакше впливають на реальний термін виконання випробувань. Прогнозування часу 
проведення випробувань конкретного зразка озброєння та військової техніки здійснюється 
за допомогою згортки вагових коефіцієнтів додатного чи від’ємного характеру впливу, які 
обчислюються на основі наявних статистичних даних сформованої вибірки з досліджуваних 
зразків.  

Для практичних реалізацій відомостей щодо прогнозованого часу випробувань зразків 
пропонується використання аналітичного апарату систем масового обслуговування. 
Моделювання процесів випробувань з апріорно відомими параметрами вхідного потоку 
дозволить адаптивно управляти ефективністю проведення випробувань.  

Подальший розв’язок задачі з визначення коефіцієнтів зсуву поряд із застосуванням 
методів кореляційного аналізу дозволить автоматизувати процес прогнозування часу 
випробування дослідних зразків озброєння та військової техніки та сформувати засади 
автоматизації управління випробуваннями. 

Ключові слова: випробування, прогнозування, час, автоматизована система, 
коефіцієнти, озброєння та військова техніка. 
 

Постановка проблеми. Управління виробничим процесом випробувальної організації 
передбачає етап планування проведення випробувань. Одним з основних проблемних питань 
при плануванні є розподіл часу на проведення випробувань та призначення окремих фахівців 
(груп, команд) для проведення випробувань конкретних досліджуваних зразків. Ці дві умови 
можуть конфліктувати між собою, так як за умови нагальної потреби у зразку (високої 
бойової ефективності, гострої нестачі на виробництві або у військах, унікальності або 
конкурентоспроможності зразку на даний момент часу тощо) його випробування необхідно 
провести у мінімальний термін, проте фахівці-випробувачі (команда фахівців, або окремі 
фахівці, які потребуються у команді) можуть бути зайняті випробуваннями інших зразків. 
Проблема може бути вирішена при наявності надмірної кількості фахівців, проте утримання 
такої організації буде надто затратне. Звідси виникає проблема оптимального (або принаймні 
раціонального) планування випробувань зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), де 
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немаловажним чинником успішного планування буде прогнозування реального часу 
виконання випробувань досліджуваних зразків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси планування та проведення 
випробувань регламентуються чисельними законодавчими і нормативними актами, 
відомчими наказами та методичними рекомендаціями, наприклад [1-3]. На сьогодні існують 
ґрунтовні наукові теоретичні і практичні роботи з планування та проведення 
експериментальних досліджень та випробувань, моделювання та аналітичного опису 
процесів складних систем, наприклад [4, 5]. Незважаючи на це, періодично, у науковій 
літературі висвітлюються проблеми теорії і практики проведення експериментів та 
випробувань [6-8]. 

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. Оптимальне 
планування процесів випробувань, в тому числі з застосуванням систем автоматизації, 
передбачає наявність апріорних знань щодо термінів проведення випробувань конкретних 
зразків ОВТ. Складність визначення таких термінів пов’язана з наявністю певних зовнішніх 
та внутрішніх чинників (назвемо їх чинниками зсуву часу випробувань, а далі по тексту 
просто чинниками зсуву), що вносять відхилення фактичного часу виконання випробувань 
від планового, причому ці відхилення можуть як прискорювати випробування, так і 
гальмувати їх проведення. Подібні відхилення можуть призводити до негативних явищ 
затримок випробувань наступних зразків, що викликано перевантаженням системи, або 
простою і не завантаженістю випробувальної організації в інтервалах між випробуваннями. 
Врахування величини впливів чинників та їх систематизація дозволить з певною мірою 
достовірності апріорно визначати девіацію часу випробування конкретного зразку від 
планового (нормативного) часу. 

Мета статті. Сформувати підхід, якій дозволить чисельно враховувати величину 
впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на хід виконання випробувань та отримати апріорну 
оцінку часу виконання випробувань конкретного зразку ОВТ. 

Виклад основного матеріалу. При системному аналізі статистичних результатів 
випробувань за достатньо тривалий період часу автори спостерігали певні закономірності у 
фактичному часі виконання випробувань різних груп, класів, типів зразків, виробів різних 
груп розробників, умов проведення випробування тощо. Так, на випробування окремих груп, 
суттєвий вплив чинили погодні умови, випробування інших зразків залежали від пори року, 
затримки у дослідженні нових груп зразків можуть бути пов’язані з розробкою та 
підготовкою особливих та специфічних програм випробування, необхідністю підготовки 
випробувального персоналу, лабораторного обладнання або спеціальних пристосувань 
(вимірювальних приладів), іноді спостерігалися випадки системності у недостатній 
підготовленості досліджуваних зразків окремими командами розробників (розробниками) 
тощо. Крім того, випробувальні зразки, як правило, володіють індивідуальними 
характеристиками, серед яких спостерігаються зразки схожі за призначенням або 
властивостями, і є добре відомими за своїми прототипами, і навпаки, зразки, які є 
унікальними за своїм призначенням, характеристиками, параметрами, можливостями, і які 
потребують суто індивідуального підходу до випробувань.  

Для системного дослідження та оптимального управління випробувальною 
організацією, яка має всі ознаки динамічної складної системи, добре підходить 
математичний апарат аналітичних моделей систем масового обслуговування (СМО). При 
застосуванні такого математичного апарату, діяльність випробувальної організації можна 
представити через роботу багатоканальної СМО з очікуванням та відмовами, загальний 
випадок моделі якої можна представити рисунком 1.  

Аналіз і систематизація інформації про перебіг події під час випробувань дослідних 
зразків, та моделювання цих подій у математичному апараті СМО дасть змогу прогнозувати 
час обслуговування (інтенсивність обслуговування) заявок вхідного потоку, а відповідно 
дасть змогу адаптивно управляти планом роботи випробувальної організації. 
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Рис. 1. Модель СМО випробувань 

 
Тут заявкою визначається конкретний технічний або інший зразок, що надійшов на 

випробування на певній стадії свого життєвого циклу. 
Однією з головних характеристик пристрою обслуговування СМО є інтенсивність 

обслуговування заявок ‒  , причому в нашому випадку інтенсивність випробувань  
 

1

випрt
  , 

 
де випрt  ‒ середній час випробування зразку (обслуговування заявки). За умови однорідності 

заявок, інтенсивність випробувань   слугуватиме загальною системною оцінкою 

ефективності функціонування випробувальної організації Q





, де   ‒ інтенсивність 

потоку заявок на випробування.  
Для ідеального процесу проведення випробувань показник якості Q  повинен бути 

якомога наближений до одиниці; це означало б відсутність простоїв системи і затримок 
зразків при проведенні випробувань, і визначало би максимальний коефіцієнт корисної дії. 
Проте, для реальних умов проведення випробувань, які характеризуються неоднорідністю 
заявок на випробування, не стаціонарною інтенсивністю потоку та впливом зовнішніх або 
внутрішніх чинників зсуву часу випробувань очевидно, що 1Q  . Крім того, на певних 
відрізках часу, Q  може мати екстремальні значення, коли    або   , що 
характеризується утворенням «черг», «заторів» заявок або «простоїв» каналів у системі 
обслуговування, що в цілому є нерідким випадком. Тому для оперативного коригування 

плану випробувань корисним є апріорне знання часу випробувань i  -го зразку ‒ i
випрt , яке 

визначатиметься прогнозованим впливом різних чинників зсуву. 

Для встановлення прогнозованої залежності i
випрt  від чинників зсуву можна 

скористатися підходом вагових коефіцієнтів, наведеному наприклад у [9, 10]. Позначимо 

знаком « » прогнозований час випробувань ‒ i
випрt . Припустимо, що маємо статистику по 

часу випробувань n  різноманітних зразків ОВТ  1 2, ,..., nZ z z z  за доволі тривалий інтервал 

випр , при збільшенні якого середній час випробування зразку 1

n
i
випр

i
випр

t
t

n



 буде 

наближатися до його математичного сподівання i
випр випрt M t    .  



Новітні технології, випуск 3(10), 2019 
  

97 
  

Тоді, прогнозований час випробувань конкретного i -го зразку можна визначити як  
 

                                             i i i
випр випрt M t t      , (1) 

 
де it  ‒ відхилення часу випробувань конкретного i -го зразку внаслідок впливу чинників 

зсуву. Такі чинники утворюють групу  1 2, ,..., jV v v v , фізична природа впливу яких на час 

випробувань описувалась раніше. Маючи характеристику впливу для jv  чинника і 

позначивши її через j  можна спрогнозувати величину відхилення часу випробувань під 

впливом конкретного jv : 

 

                                                    i
j j випрt M t       (2) 

 
Вочевидь, що однорідні чинники зсуву не будуть мати однаковий вплив на неоднорідні 

зразки для випробувань, такі як, наприклад, зразки авіаційної та наземної техніки. Тому 
вираз (2) для i -го зразку справедливо буде записати у вигляді 

 
i i i
j j випрt M t      , 

При цьому, вплив конкретного jv  на прогнозований час випробувань i
j випрt  

визначатиметься як  
 

                                              1i i i
j випр j випрt M t      . (3) 

 

Тут множник правої частини рівності  1 i
j   фактично визначає частку відхилення 

прогнозованого часу i
j випрt  від математичного сподівання i

випрM t   . Покладемо, що 

 1 i i
j j   , тоді вираз (3) набуватиме вигляду 

 

                                             i i i
j випр j випрt M t      . (4) 

 
Сформуємо вимоги до коефіцієнта j . Коефіцієнт j  може мати як додатній, так і 

від’ємний характер впливу, відповідно позначимо j
  і j

 . Коефіцієнт j
  характеризує 

чинник, що збільшує час випробувань, і навпаки, коефіцієнт j
  показує, що чинник зсуву 

зменшує час випробувань зразку. 
Характеристику впливу групи чинників V  можна виразити через згортку j  

коефіцієнтів, яку у загальному вигляді можна представити як  
 

                                                    1

1

J

j
j

K

k
k










 






.   (5) 

 
Представлена чисельником сума коефіцієнтів з додатнім характером впливу 

збільшуватиме величину відхилення прогнозованого часу випробувань t , і навпаки сума 
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коефіцієнтів з від’ємним характером впливу знаменника зменшуватиме t , причому, за 
фізичним сенсом, згорнутий ваговий коефіцієнт повинен перебувати у межах:  

0 1    ‒ при зменшенні реального часу випробувань; 
1     ‒ при збільшенні реального часу випробувань.  

Якщо 1   то чинники зсуву не мають впливу на час випробування зразку. 
Для цього мають виконуватись дві умови:  
1) 0J  ; 0K  ,  

де J  і K  ‒ загальна кількість коефіцієнтів додатного та від’ємного характеру впливу 
відповідно; 

2) 
1

1
J

j
j





  ; 
1

1
K

k
k





  ,  

Тобто повинен існувати хоча б один коефіцієнт як додатного, так і від’ємного 
характеру впливу, причому значення суми коефіцієнтів повинно бути не менше одиниці. 

На практиці можуть траплятися випадки невиконання цих двох умов, тому запишемо 
вираз (5) у наступній формі: 

a

a



  ; 

1

, , 1 0

1

J

j j j
j

якщо J
a

  




       




; 

1

, , 1 0

1

K

k k k
k

якщо K
a

  




       


 . 

Як вже зазначалося, зразки, які надходять на випробування мають певну 
неоднорідність, яка визначатиме різний вплив чинників зсуву на час виконання випробувань. 
Наприклад, випробування одних зразків потребуватиме гарних погодних умов, пори року, 
певного збігу атмосферних параметрів; для інших зразків потребуватимуться особливі 
лабораторні умови або устаткування, яке доступно лише у визначений, нетривалий час, третя 
група зразків для випробування перебуває на певній стадії життєвого циклу, яка вимагає 
жорстких вимог комбінації умов для випробування тощо. Такий різнорідний вплив чинників 

зсуву розподіляє множину зразків  Z  на певні групи (класи) зразків  

 

 1 2, ,..., lG g g g ; 

 1 1 2, ,..., sg z z z ; 

 2 2 5, ,..., yg z z z ; 

… 

 1 5, ,...,l ng z z z , 

для яких спостерігаються схожі ознаки зсуву часу випробувань. Зауважимо, що 
необов’язково різні групи комплектуються виключно «своїми» зразками, в різні групи 
можуть попадати одні й ті ж зразки. Основним фактором групування (класифікації) зразків 
по групам (класам) є характер та ступінь впливу чинників зсуву на величину відхилення часу 
випробувань від планового (нормативного).  

З урахуванням різного впливу чинників зсуву V  на групи зразків запишемо остаточний 
вираз для прогнозованого часу  

 
G G i
випр випрt M t      . 
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Окремо зауважимо, що для групи зразків  Z , які складали статистичну вибірку і для 

яких визначено i
випрM t    виконуватиметься умова 

1

1
n

i

i

  , де i  ‒ коефіцієнт зсуву i  -го 

зразку.  
Аналіз та класифікація зразків за неоднорідністю дозволить сформувати матрицю 

коефіцієнтів зсуву, яка матиме вигляд 
 

1 1 1 1

2 2 2 2

1 2

1 1 2

2 1 2

1 2

...

...

...

... ... ... ... ... ...

...l l l l

G
j

g g g g
j

g g g g
j

g g g g
l j

G v v v

g

g

g


   
   

   

. 

 
Класифікацію та розподіл зразків по класам можна виконати будь-яким з 

розділювальних або агломераційних методів класифікацій, наприклад розрахунком 
евклідової відстані, методом Варда або методом головних компонент при 
багатокритеріальній класифікації. При цьому визначення коефіцієнтів зсуву можна виконати 
за допомогою регресійного аналізу або методом експертного оцінювання. Проте, на погляд 
авторів, тут доцільно скористатися методами теорії ймовірностей і кореляційного аналізу.  

Висновки. Отже, отримано нескладний інструмент для прогнозування реального часу 
випробувань озброєння та військової техніки. Сформований підхід врахування чинників 
зсуву часу випробувань дозволить оперативно реагувати на ризики та загрози у поточній 
діяльності випробувальної організації. Подальший розв’язок задачі з визначення коефіцієнтів 
зсуву поряд із застосуванням методів кореляційного аналізу дозволять автоматизувати 
процес прогнозування часу випробування дослідних зразків та сформувати засади 
автоматизації управління випробуваннями. 
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Korniienko S., Korniienko I., Pavlenko A., Kamak D. 
APPROACH TO PREDICTION TIME TESTING WEAPONS AND MILITARY 
EQUIPMENT 

The functioning of any testing organization associated with systematic, clear and unfailing 
performance tests to determine the quality, properties and characteristics of a particular sample. 
Testing planning should ensure a continuous process of testing with minimal cost. This test 
planning process, including the application of automation systems involves solving optimization 
problems where necessary a priori knowledge of specific testing terms of armament and military 
equipment. The complexity of obtaining forecast data on the timing of testing of specific weapons 
and military equipment is due to the presence of certain external and internal factors that cause 
deviations of actual test time from planned. 

The article proposes an approach to determining the real-time testing of weapons and military 
equipment. The approach is based on the use of existing statistics to calculate the impact of non-
standard cases, the conditions of which in any way affect the real life of the tests. Predict testing a 
particular sample of arms and military equipment by using convolution weighting coefficients 
positive or negative nature of the impact, which are calculated on the basis of available statistical 
sample of the existing samples. 

For practical implementation of the information regarding the estimated test time of the samples, 
it is suggested to use an analytical apparatus of queuing systems. Simulation of test processes with 
a priori known input stream parameters will allow adaptive control of test performance. 

A further solution to the problem of determining the location parameter along with the use of 
correlation analysis methods will automate the forecasting process time testing prototypes of 
weapons and military equipment and establish principles of automation control tests. 

Keywords: tests, prediction, time, automated system, coefficients. 
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 Костановський В.В. 
 
 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ МОДУЛІВ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКТИВНИХ ФАЗОВАНИХ 

АНТЕННИХ РЕШІТОК ЗА ФАКТИЧНИМ СТАНОМ 
 
 

Вступ. Нині у світі набули широкого поширення радіолокаційні станції (РЛС) з 
активними фазованими антенними решітками (АФАР). Добре відомі наземна РЛС AN/MSQ-
53 зенітно-ракетного комплексу Patriot,  МРЛС 92Н6Е зенітно-ракетної системи  C-400,  
корабельна РЛС AN/SPY-1 системі Іджис, бортова авіаційна РЛС AN/APG-77, що 
застосовуються для істребітелей п’ятого покоління   F-22 Raptor. Це високоефективні і 
надійні системи.  

Постановка проблеми. Одною з основних проблем під час розробки РЛС з АФАР є 
забезпечення високої надійності фазованих антенних решіток у процесі експлуатації.  

Аналізування останніх досягнень та публікацій. Під час вирішення проблеми 
забезпечення високої надійності АФАР досягнуто певних успіхів. У публікаціях [1 - 6] 
сформульовані і розроблені математичні моделі надійності АФАР з урахуванням раптових і 
поступових відмов модулів. У публікаціях [7 - 9] розглянуті моделі оптимального технічного 
обслуговування АФАР та експлуатації за фактичним станом з контролем за рівнем 
надійності. У публікації [10] розглянуто вплив температури навколишнього середовища на 
показники надійності АФАР. До цього часу дослідниками не розглядалися завдання 
забезпечення АФАР необхідною кількістю запасних модулів у процесі проектування 
(проектування комплектів ЗІП) і експлуатації (поповнення та відновлення комплектів ЗІП). 

Постановка завдання (мета статті). Метою цієї роботи є розроблення методики 
визначення необхідної кількості запасних модулів під час експлуатації АФАР за фактичним 
станом 

 
1. Визначення критеріїв відмов АФАР 

Проектування АФАР виконується на основі технічного завдання, у якому перед 
розробниками визначаються вимоги до показників надійності і ефективності, умов 
експлуатації та забезпечення захисту від впливаючих чинників. 

Вимоги до показників ефективності АФАР включають: максимально допустимий 
рівень бічних пелюсток амплітудно-фазового розподілу діаграми спрямованості і мінімально 
допустимий рівень випромінюваної потужності. 

Вимоги до показників надійності АФАР включають: середній наробіток до відмови, 
імовірність безвідмовної роботи (за оперативний час) і гамма-процентний наробіток. 

До вимог за умовами експлуатації АФАР відносяться: призначений термін служби, 
призначений гамма-процентний ресурс і допустима імовірність забезпечення (достатності) 
комплекту ЗІП за заданий час наробітку. 

Під час проектування АФАР визначаються архітектура побудови, загальна кількість 
антенних прийомних і передавальних каналів приймально-передавальних модулів (ППМ) в 
АФАР - N0, кількість прийомних каналів (ПК) ППМ підрешіток - S0, кількість антенних 
передавальних каналів і прийомних ППМ в підрешітці - G0, загальна кількість модулів 
вторинних джерел живлення - V0. Із умов забезпечення допустимого значення показників 
ефективності визначаються критерії відмов АФАР: допустима кількість відмов антенних 
каналів ППМ в підрешітці допустима кількість відмов прийомних каналів ППМ підрешіток і 
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модулів ВДЖ. Це дозволяє, використовуючи матеріали праці [6] визначити показники 
надійності та технічного обслуговування АФАР. 

 
2. Обґрунтування критерію достатності комплекту ЗІП АФАР під час 

експлуатації АФАР за фактичним станом 
Процес експлуатації РЛС з АФАР може включати послідовність наступних етапів 

життєвого циклу: 
- передача представниками підприємства-виробника і приймання представниками 

замовника комплекту апаратури РЛС з АФАР після завершення всіх видів випробувань та 
підписання відповідного акта; 

- транспортування і зберігання комплекту апаратури РЛС перед розгортанням в 
організації замовника; 

- розгортання комплекту апаратури РЛС з АФАР в стаціонарному приміщенні організації 
замовника, початок дослідної (гарантійної) експлуатації апаратури та навчання 
обслуговуючого персоналу замовника представниками заводу-виробника; 

- переміщення комплекту апаратури РЛС на позицію (в польові умови), розгортання на 
цій позиції і продовження дослідної (гарантійною) експлуатації представниками замовника і 
підприємства-виготовлювача; 

- завершення гарантійної експлуатації РЛС фахівцями підприємства-виробника і 
організації-замовника; 

- проведення нормальної (підконтрольної) експлуатації РЛС представниками замовника з 
контролем фактичного стану АФАР і виконанням профілактичних замін модулів, які 
відмовили; 

- виконання середніх (капітальних) ремонтів і продовження терміну служби РЛС; 
- експлуатація РЛС з АФАР після виконання середнього (капітального) ремонту до 

настання граничного стану апаратури РЛС з АФАР; 
- обстеження стану апаратури РЛС з АФАР спеціальною комісією і складання висновку 

про настання граничного стану апаратури РЛС; 
- утилізація апаратури РЛС з АФАР. 

Під час експлуатації АФАР за фактичним станом системою контролю забезпечується 
періодичний контроль її технічного стану. За цим, технічний стан АФАР у цілому 
визначається значенням імовірності безвідмовної роботи P(t0) за оперативний час t0 . Таким 
чином, під час експлуатації АФАР за фактичним станом забезпечується контроль 
працездатності антенної решітки і підтримання заданого рівня імовірності безвідмовної 
роботи. 

Під час проектування комплекту ЗІП для АФАР за критерієм заданої надійності 
(достатності) забезпечення ЗІП зазвичай вибирається допустимий рівень імовірності 
безвідмовної роботи – РДОП (ТЗІП) за наробіток апаратури АФАР, що забезпечується 
комплектом ЗІП, - TЗІП. Однак для АФАР такий критерій не є визначальним, так як основним 
показником ефективності для антенної решітки є мінімальний рівень ближніх бічних 
пелюсток діаграми спрямованості, який визначається кількістю підрешіток, які відмовили. 
Тому пропонується в якості критерію забезпечення АФАР необхідною (потрібною) кількістю 
запасних каналів (модулів) визначати кількість відмов підрешітки, менше на одну або дві 
відмови допустимої кількості відмов підрешітки в АФАР. Зазвичай для АФАР допустимим є 
п'ять відсотків відмов прийомних каналів підрешіток, тобто   mS = 0,05⨯S. 

У процесі експлуатації реальні значення інтенсивностей відмов каналів і модулів 
АФАР РЛС можуть значно відрізнятися від прогнозованих у процесі проектування. Тому 
рекомендується уточнювати показники надійності і ресурсу АФАР відповідно до роботи   [6] 
і уточнювати (після перерахунку) потрібну кількість запасних каналів і модулів після 
проведення першої профілактичної заміни каналів і модулів, що відмовили. 
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3.Визначення показників надійності АФАР 
Для проведення розрахунку надійності АФАР за відомою структурною схемою 

надійності і показниками надійності каналів і модулів, які формують антенну решітку, 
визначаються показники надійності АФАР: імовірність безвідмовної роботи і середній час 
наробітку до відмови підрешітки і АФАР у цілому [6]. Послідовно обчислюються наступні 
характеристики надійності: 

Імовірність безвідмовної роботи окремої підрешітки 
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Тут PMOD(t) [PCHAN(t), PRM(t), PSPS(t)]  – відповідно, імовірності безвідмовної роботи 

ППМ, ПМ і ВДЖ: 
PMOD(t) = exp(-λMODt)  - для експоненціального розподілу (ЕР) відмов модуля (ППМ, 

ПМ або ВДЖ): 
- для дифузійного немонотонного розподілу (ДНР) відмов модуля; 
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 - для композиції розподілів ЕР і ДНР відмов модуля 
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Середній наробіток до відмови АФАР  T0_APAR визначається з розв’язання 

трансцендентного рівняння 
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4. Визначення кількості запасних модулів та каналів для забезпечення 
експлуатації АФАР за фактичним станом 

 
1. Гама-процентний ресурс АФАР   – TАРАР  визначається з розв’язання трансцендентного 

рівняння: 
  PAPAR (TАPАР_γ ) - γ = 0 .                                           ( 6 ) 

 
2. Кількість ППК, ПМ і ВДЖ -  rCHAN (γ), rRM (γ), rSPS (γ), що відмовили протягом часу, 

що відповідає гама-відсотковому ресурсу АФАР дорівнює 
   

  RCHAN (γ)=N0 [1- PCHAN (TАPАР_γ)] + 1 ,                               ( 7 ) 
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    RRM (γ)=S0 [1- PRM (TАPАР_γ)] + 1 ,                                          (8) 
 

    RSPS (γ)=L0 [1- PSPS (TАPАР_γ)] + 1 .                                       ( 9 ) 
 

 3. Кількість (ціле число) вимикань  РЛС протягом ресурсу TRES.   для  проведення 
профілактичної заміни каналів і модулів АФАР - εАPАР, що відмовили 

 
  εАРАР  =  TRES.  / TАРАР_γ                                                ( 10 ) 

      
4. Кількість запасних модулів (ППК, ПМ, ВДЖ) для забезпечення ресурсу і  терміну 

служби АФАР РЛС до проведення ремонту (середнього або капітального) 
 

RCHAN (γ) = rCHAN (γ) εАPАР ;                                               ( 11 ) 
 

RRM (γ) = rRМ (γ) εАPАР ;                                                      ( 12 ) 
 

RSPS (γ) = rSPS (γ) εАФАР .                                                      ( 13 ) 
 

5.Приклад визначення показників надійності та кількості запасних модулів для 
гіпотетичної АФАР РЛС за різними законами розподілу відмов каналів і модулів 

 
5.1.  Вихідні дані: 
Три типи розподілу відмов каналів і модулів: 1) перший – експоненціальний розподіл 

(ЕР) (всі відмови вважаються раптовими); 2) другий – дифузійний немонотонний розподіл 
(ДНР) (всі відмови вважаються поступовими); 3) третій – композиція розподілів ЕР і ДНР 
(передбачається прояв по 50% раптових і поступових відмов). 

Числові характеристики:  загальна кількість АКППМ в АФАР: N0 = 6400; кількість 
АКППМ в підрешітці: G0 = 64;  кількість прийомних каналів ППМ підрешіток в АФАР: S0 = 
100, кількість модулів ВДЖ: V0 = 800. 

Критерії відмов: для підрешітки – припустимо відмова  mg = 6   ППК  з 64 ППК; для 
АФАР - допустимо відмову   mS = 5   підрешіток з 100 підрешіток. 

Інтенсивність відмов модулів:  для антенного передавального каналу ППМ - 0,000007 
1/год.;  для приємного каналу ППМ підрешітки АФАР - 0,000003 1/год.;  для модуля ВДЖ - 
0,000001 1/год. 

Призначений ресурс АФАР до середнього ремонту - 20 000 год. Результати розрахунку 
представлені у табл. 1 - 3. 

 
Таблиця 1  

Показники надійності і ефективності АФАР за різними розподілами відмов  

 
 
 

           Тип  розподілу відмов 
                         ППК, ППМ 
 

Показники  
надійності і  ефективності 

Експоненціальни
й  розподіл (ЕР) 

Дифузійний 
немонотонни

й розподіл 
(ДНР) 

Композиція 
ЕР и ДНР 

Середній наробіток до відмови 
АФАР, год. 

5027 32312 10053 

Відносний рівень  потужності, 
випромінювальної АФАР 

0,9654 0,9656 0,9696 
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Таблиця 2  
Кількість запасних каналів і модулів в одиночному ЗІП під час різних розподілів 

відмов каналів і модулів за відмови чотирьох приймальних каналів ПМП підрешіток 
АФАР 

                   Тип  розподілу відмов  
                                      ППК, ППМ 
 
Кількість запасних  
каналів і модулів 

Експоненціальний 
розподіл (ЕР) 

Дифузійний 
немонотонний 

розподіл 
(ДНР) 

Композиція 
ЕР і ДНР 

Гама-процентний ресурс 
за відмови  4-х  підрешіток 

4376 30983 8753 

Відношення назначеного ресурсу 
АФАР до середнього ремонту до 

гама-процентному ресурсу 

2,79 
 

0,646 
 

2,285 

Імовірність безвідмовної роботи 
АФАР – РАPАР (tγ)  за відмови 4-х 

підрешіток) 

0,6162 0,     6162 
 

0,    6162 

Кількість запасних ППК для 
забезпечення гама-процентного 

ресурсу 

193,1 190 193,1 

Кількість запасних ПМ для 
забезпечення гама-процентного 

ресурсу 

1,3 
 

0,178 1,3 

Кількість запасних модулів ВДЖ 
для забезпечення гама-процентного 

ресурсу 

27,5 
 

36,4 27,5 

Кількість запасних ППК для 
забезпечення назначеного ресурсу 

АФАР ресурсу 

883 
 

123 442 

Кількість запасних модулів ВДЖ 
для забезпечення назначеного 

ресурсу АФАР ресурсу 

126 
 

24 
 

63 

Кількість запасних модулів ПМ 
для забезпечення назначеного 

ресурсу АФАР ресурсу 

6 6 3 

 
5.3. Обговорення отриманих результатів 
5.3.1 Значення середнього наробітку до відмови АФАР, визначених для композиції 

розподілів відмов каналів і модулів в два рази більше значення, отриманого для 
експоненціального розподілу відмов каналів і модулів. 

5.3.2 Значення імовірності безвідмовної роботи АФАР - РАPАР (tγ) за відмови прийомних 
каналів ППМ підрешіток не залежить від характеру відмов і типу розподілу відмов каналів і 
модулів АФАР:  РАPАР (tγ) = 0,6162 за відмови чотирьох підрешіток; РАPАР (tγ) = 0,7885 за 
відмови трьох підрешіток. 

5.3.3 Кількість необхідних для заміни запасних каналів і модулів для забезпечення 
ресурсу до заводського ремонту, рівного 20 000 год., в залежності від типу розподілу відмов 
каналів і модулів коливається: для АК ППМ - від 106 до 885 штук; для прийомних каналів 
ППМ підрешітки - від 3 до 6 штук; модулів ВДЖ - від 21 до 127 штук. 

5.3.4 Кількість необхідних для заміни запасних каналів і модулів, визначених для 
композиції розподілів відмов каналів і модулів в два рази менше значень, отриманих для 
експоненціального розподілу відмов каналів і модулів. 
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Таблиця 3  
Кількість запасних каналів і модулів в одиночному ЗІП за різними розподілами 

відмов каналів і модулів при відмові трьох прийомних каналів ПМП підрешіток АФАР 
               Тип  розподілу відмов  
                             ППК, ППМ 
 
Показники 

Експоненц
іальний 
розподіл 

(ЕР) 

Дифузійний 
немонотонний 

розподіл 
(ДНР) 

Композиція 
ЕР і ДНР 

Гама-процентний ресурс 
за відмови  3-х  підрешіток 

3612 29272 
 

7223 
 

Відношення назначеного ресурсу АФАР 
до середнього ремонту до гама-

процентному ресурсу 

5,54 0,683 
 

2,77 

Імовірність безвідмовної роботи АФАР 
– РАPАР (tγ)  за відмови 3-х  підрешіток 

0,7885 0,7886 0,7886 

Кількість запасних ППК для 
забезпечення  гама-процентного ресурсу 

159,8 154,6 159,8 
 

Кількість запасних модулів ВДЖ для 
забезпечення  гама-процентного ресурсу 

22,8 
 

30,35 22,8 

Кількість запасних ПМ для 
забезпечення  гама-процентного ресурсу 

1,08 0,124 1,08 

Кількість запасних ППК для 
забезпечення назначеного ресурсу та 

терміну служби АФАР 

885 106 
 

443 
 

Кількість запасних модулів ВДЖ для 
забезпечення назначеного ресурсу та 

терміну служби АФАР 

127 21 63 

Кількість запасних ПМ для 
забезпечення назначеного ресурсу та 

терміну служби АФАР 

6 
 

3 3 

 
Висновки. Основним критерієм необхідності профілактичної (запобіжної) заміни в 

АФАР каналів і модулів, що відмовили є значення числа відмов прийомних каналів ППМ 
підрешітки, менше на одну або дві одиниці допустимого числа відмов прийомних каналів. 

Найбільш доцільним критерієм необхідності проведення профілактичних замін каналів 
і модулів АФАР є значення допустимого числа відмов прийомних каналів ППМ підрешітки, 
зменшене на дві одиниці. Цей критерій забезпечує більш високе проведення імовірності 
безвідмовної роботи АФАР для моменту проведення профілактичної заміни каналів і 
модулів, що відмовили. 

Значення інтенсивностей відмов у процесі експлуатації АФАР повинні уточнюватися в 
результаті обробки статистики відмов каналів і модулів. Це дозволить спрогнозувати 
майбутній потік відмов каналів і модулів АФАР і своєчасно замовити і забезпечити процес 
експлуатації. 
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Костановський В.В. 
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКТИВНИХ ФАЗОВАНИХ АНТЕННИХ 
РЕШІТОК ЗА ФАКТИЧНИМ СТАНОМ 

Нині у світі набули широкого поширення радіолокаційні станції (РЛС) з активними 
фазованими антенними решітками (АФАР). Одною з основних проблем під час розробки 
РЛС з АФАР є забезпечення високої надійності фазованих антенних решіток у процесі 
експлуатації. Під час вирішення проблеми забезпечення високої надійності АФАР досягнуто 
певних успіхів. Сформульовані і розроблені математичні моделі надійності АФАР з 
урахуванням раптових і поступових відмов модулів. У публікаціях  розглянуті моделі 
оптимального технічного обслуговування АФАР та експлуатації за фактичним станом з 
контролем за рівнем надійності. Розглянуто вплив температури навколишнього середовища 
на показники надійності АФАР. 

До цього часу дослідниками не розглядалися завдання забезпечення АФАР необхідною 
кількістю запасних модулів у процесі проектування (проектування комплектів ЗІП) і 
експлуатації (поповнення та відновлення комплектів ЗІП). Метою цієї роботи є розроблення 
методики визначення необхідної кількості запасних модулів під час експлуатації АФАР за 
фактичним станом. 

У цій публікації розглянуто визначення показників надійності АФАР. Представлені 
формули для обчислення імовірності безвідмовної роботи і середнього наробітку на відмову 
з умов забезпечення заданих критеріїв ефективності РЛС для випадку прояву раптових, 
поступових і композиції (раптових і поступових) відмов. Проведено обґрунтування критеріїв 
достатності необхідної кількості запасних каналів і модулів АФАР. В якості запобіжного 
часу для забезпечення необхідної кількості запасних частин пропонується наробіток до 
допустимої відмови передостанньої решітки АФАР. 

Представлені формули для визначення необхідної кількості запасних модулів в АФАР для 
забезпечення гама-процентного ресурсу і терміну служби до капітального ремонту РЛС. Як 
приклад, розглянуто задачу забезпечення гіпотетичної АФАР на 6400 приймально-
передавальних каналів, скомпонованих в 100 підрешітках. За допустимості відмови 10% 
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каналів в кожній з підрешіток АФАР (допустиме зниження потужності на 10%) і 
допустимості відмови 5% підрешіток (допустиме підвищення рівня ближніх бічних 
пелюсток) визначено потрібну кількість запасних передавальних антенних каналів, 
прийомних каналів модулів підрешітки і модулів вторинного електроживлення для трьох 
видів відмов: раптових, поступових і композиції раптових і поступових відмов (50% і 50%). 
Показано, що в тому випадку коли профілактична заміна модулів проводиться після 
передостанньої допустимої відмови підрешітки АФАР, то досягається найбільша 
імовірність забезпечення ЗІП. 

Отримані результати можуть бути корисні інженерам проектувальникам і 
експлуатаційникам під час визначення складу комплектів ЗІП для РЛС з АФАР. 

Ключові слова: фазована антенна решітка, середній наробіток до відмови, гама-
процентний ресурс, запасні модулі, інтенсивність відмов. 

 
Костановский В.В. 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ МОДУЛЕЙ 
ДЛЯОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АКТИВНЫХ ФАЗИРОВАННЫХ 
АНТЕННЫХ РЕШЕТОКПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

В настоящее время в мире получили широкое распространение радиолокационные 
станции (РЛС) с  активными фазированными антенными решетками (АФАР). Одной из 
основных проблем при разработке РЛС с АФАР является обеспечение  высокой надежности 
фазированных антенных решеток в процессе эксплуатации. 

При решении проблемы оценки показателей надежности и технического обслуживания 
АФАР получены интересные результаты. Сформулированы и разработаны 
математические модели надежности АФАР с учетом внезапных и постепенных отказов 
модулей. Рассмотрены модели оптимального технического обслуживания АФАР и 
эксплуатации по фактическому состоянию с контролем по уровню надежности. 
Исследовано  влияние температуры окружающей среды на показатели надежности АФАР. 

Однако до сих пор не рассматривались задачи обеспечения АФАР необходимым 
количеством запасных модулей в процессе проектирования и эксплуатации. 

Целью рассматриваемой работы является разработка методики определения 
необходимого количества запасных модулей для эксплуатации АФАР по фактическому 
состоянию.  В работе рассмотрено определение показателей надежности АФАР. 
Представлены формулы для вычисления вероятности безотказной работы и средней 
наработки на отказ из условий обеспечения заданных критериев эффективности РЛС для 
случая проявления внезапных, постепенных и композиции (внезапных и постепенных) 
отказов.  Проведено обоснование критериев достаточности необходимого количества 
запасных каналов и модулей АФАР. В качестве меры времени для обеспечения потребного 
количества запасных частей предлагается наработка до допустимого отказа 
предпоследней решетки АФАР. Представлены формулы для определения потребного 
количества запасных модулей в АФАР для обеспечения гамма-процентного ресурса и срока 
службы до капитального ремонта РЛС.  В качестве примера рассмотрена задача 
обеспечения гипотетической АФАР на 6400 приемо-передающих каналов, скомпонованных в 
100 подрешеток. При допустимости отказа 10 % каналов в каждой из подрешеток АФАР 
(допустимое снижение мощности на 10%)  и допустимости отказа 5% подрешеток 
(допустимое повышение уровня ближних боковых лепестков) определено потребное 
количество запасных  передающих антенных каналов, приемных каналов модулей 
подрешетки и модулей вторичного электропитания для трех видов отказов: внезапных, 
постепенных и композиции внезапных и постепенных отказов (50% и 50%). Показано, что в 
том случае когда профилактическая замена модулей проводится после предпоследнего 
допустимого отказа подрешетки АФАР, то достигается наибольшая вероятность 
обеспечения ЗИП.  
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Полученные результаты могут быть полезны инженерам проектировщикам и 
эксплуатационникам при определении составов комплектов ЗИП для РЛС с АФАР. 

Ключевые слова:  фазированная антенная решетка, средняя наработка до отказа, 
гамма-процентный ресурс, запасные модули, интенсивность отказов. 

 
Kostanovskyi V.V.                                                                                                                          
METHOD OF DETERMINING THE NUMBER OF SPARE MODULES TO ENSURE THE 
OPERATION OF ACTIVE PHASED ANTENNA ARRAYS WITH THE ACTUAL 
CONDITION 

Currently, radars with active phased array antennas (AFAR) are widely used in the world. One 
of the main problems in the development of radar with AFAR is the high reliability of phased array 
antennas during operation. 

When solving the problem of assessing the reliability and maintenance of AFAR, interesting 
results were obtained. Mathematical models of the AFAR reliability are formulated and developed 
taking into account sudden and gradual module failures. The models of optimal maintenance of the 
AFAR and operation according to the actual state with control by the level of reliability are 
considered. The influence of ambient temperature on the reliability indicators of AFAR was 
investigated. 

However, until now, the problems of providing the AFAR with the necessary number of spare 
modules during the design and operation have not been considered. 

The purpose of this work is to develop a methodology for determining the required number of 
spare modules for operating AFAR according to its actual state. The paper considers the definition 
of indicators of reliability AFAR. Formulas are presented for calculating the probability of uptime 
and the mean time between failures from the conditions for ensuring the given radar efficiency 
criteria for the case of sudden, gradual and composition (sudden and gradual) failures. The 
substantiation of the sufficiency criteria of the required number of spare channels and AFAR 
modules is carried out. As a measure of time to ensure the required number of spare parts, the 
operating time to the permissible failure of the penultimate AFAR array is proposed. Formulas are 
presented for determining the required number of spare modules in the AFAR to provide a gamma-
percent resource and service life before radar overhaul. As an example, the problem of providing a 
hypothetical AFAR for 6400 transmit-receive channels arranged in 100 sublattices is considered. 
With a failure tolerance of 10% of the channels in each of the AFAR sublattices (an allowable 10% 
power reduction) and a 5% failure tolerance of a sublattice (an acceptable increase in the level of 
near side lobes), the required number of spare transmitting antenna channels, receiving channels of 
the sublattice modules, and secondary power supply modules for three types of failures: sudden, 
gradual and composition of sudden and gradual failures (50% and 50%). It is shown that in the 
case when the preventive replacement of the modules is carried out after the penultimate 
permissible failure of the AFAR sublattice, the greatest probability of providing spare parts is 
achieved. 

The results obtained can be useful to design engineers and maintenance engineers in 
determining the composition of spare parts for radars with AFAR. 

Key words: phased antenna array, mean time to failure, gamma percentage resource, spare 
modules, failure rate. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 

 
1. До друку у збірнику наукових праць ПВНЗ «Університет новітніх технологій» приймаються лише 

наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших 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 
обовя̓зковим перекладом назви джерела на англійську мову.  
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