
 
 

 
  ISSN 2524-0102 (Print)   
ISSN 2616-6011 (Online) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Приватний вищий навчальний заклад 

«Університет новітніх технологій» 

 

 

 

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Збірник наукових праць 

 

Випуск 3(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ  

2018 



 
 

  

2 

 

                      ISSN 2524-0102 (Print)            
ISSN 2616-6011 (Online) 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Приватний вищий навчальний заклад «Університет новітніх технологій» 

 
 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 випуск 3(7), 2018 

 
EMERGING TECHNOLOGIES 

 
issue 3(7), 2018 

Заснований у 2015 році 

Відображено результати 
аналізування та розв'язання 
наукових, технологічних, 
економічних та юридичних 
проблем ефективного 
функціонування та розвитку 
геоінформаційних систем, 
проблем  підготовки наукових та 
науково-педагогічних кадрів у 
галузі геодезії, картографії та 
кадастру. 

Засновники: ПВНЗ Університет 

новітніх технологій, Богом'я В.І., 

Бороденко Н.Д. 

 
Адреса редакції:  

пров. Машинобудівний, 28 

Київ, Україна, 03067. 
 
Телефон: +38(044) 503-07-86. 
 
E-mail редакції: 
journalNT@unt .kiev.u a  

Інформаційний сайт: 
ht tp : / /www.unt .ki ev.ua  

За достовірність викладених 
фактів, цитат та інших 
відомостей відповідальність несе 
автор 

Затверджений до друку вченою 
радою ПВНЗ Університет 
новітніх технологій (протокол 
від 30 серпня 2018 року №3/18) 
 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

 

Головний редактор: 

В.І. Богом'я (д-р техн. наук, проф.). 

Заступники головного редактора:; Д.П. Пашков (д-р техн. наук, проф.); 

В.Ю. Сухенко (д-р техн. наук, проф.); О.М. Тимощук (д-р техн. наук, 

доцент); В.П. Пунько (д-р геолого-мінеральних. наук, проф.). 

Члени редколегії: В.О. Боровий  (д-р техн. наук, проф.), В.Г. Бурачек (д-

р техн. наук,  проф.); А.О.Бєлятинський (д-р техн. наук, проф.); М.О. Попов 

(д-р техн. наук, проф.); С.А. Станкевич (д-р техн. наук, с.н.с.); В.В. Казимір 

(д-р техн. наук проф.); О.О. Железняк (д-р техн. наук проф.); 

Н.Д. Бороденко; В.М. Азарсков (д-р техн. наук, проф.); Ю.В. Кравченко  (д-

р техн. наук, проф.); В.В.Павликов (д-р техн. наук, проф.); О.І.Гонта (д-

р.е.наук, доц.); В.І.Зацерковний (д-р техн. наук, доцент); Hànek Pavel (к-т 

техн. наук, доцент, Charles University, Prague, Czech Republic); Георгій 

Милєв (Bulgarian Academy of Sciences, doctor of science, prof.); Krzysztof 

Sikora (President University of economy, Bydgoszcz, Poland, doctor of science, 

prof.). 

Відповідальний секретар: Богом'я О.Є. 

Свідоцтво про державну реєстрацію від 22 січня 2016 року 

КВ № 21858 – 11757Р 

 

Видання індексується міжнародними наукометричними базами Index 

Copernicus (Польща, ICV 2016- 48.53), Scientific Indexing Services (SIS), 

eLIBRARY.RU. 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, у 
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата з технічних наук (Наказ 
Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018).  

Новітні технології. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх 
технологій». – К.: ПВНЗ «Університет новітніх технологій», 2018. – Випуск 3(7). – 238 с. 
https://doi.org/10.31180/2524-0102/2018.3.07 

 

© ПВНЗ Університет новітніх технологій, 2018

mailto:journalNT@unt.kiev.ua


 

 

  

3 

 

ЗМІСТ 
 

 

ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ 

Kuzmyn V., Zaliskyi M., Kozhokhina O. 

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF HETEROSCEDASTICITY  

AT THE ECONOMETRIC DATA APPROXIMATION  

 

6 

Боровий В.О., Зарицький О.В., Мережко В.В. 

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНО 

ВИГІДНОГО ПРОКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ МІСЬКОЇ 

ЗАБУДОВИ 

 

 

13 

ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

Панин В. В., Кривошей Ф. А., Сёмин А. А. 

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ НЕСТАЦИОНАРНОГО БАРОТРОПНОГО 

ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

23 

Войченко Т.О., Ганношина І.М. 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА 27 

Дакі О.А., Тимощук О.М., Богомя̓ В.І. 

МЕТОДОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ПОЛІГАРМОНІЙНИХ  

ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ З НОРМОВАНИМ СПЕКТРОМ 

 

33 

Спіркін Є.В., Макаров О.М., Дубинець О.І., Марченко В.М., Гараженко М.І.  

АЕРОДИНАМІЧНЕ КОМПОНУВАННЯ ВИНИЩУВАЧА КОРАБЕЛЬНОГО 

БАЗУВАННЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З БПЛА 

 

45 

Украинец Е.А., Моисеев В.Я., Вильдяева Л.М., Панов С.Л., Степух В.А., Штрибець В.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБТЕКАНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

НАДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ КОРАБЛЕЙ В ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ 

 

 

61 

Данилов Ю.А., Тараненко С.В., Пастух А.В., Тихомиров А.Н., Гойжевский А.В. 

ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРАЕКТОРИЙ НАДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЕМ  

 

73 

Писарчук О.О., Конрад Т.І., Маранов О.В, Воробей В.І., Коршунов М.Я., Пустовий М.К.   
МЕТОДИКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНИХ 

ПОТОКІВ В МУЛЬТИМОДАЛЬНІЙ ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ 

 

81 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, 

ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

Сухенко  В.Ю. 

АНАЛИЗ И ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ СРЕД  

НА ИХ ЭФЕКТИВНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ 

 

89 



 

 

  

4 

 

Штонда О.А., Киричик Ю.М. 

ЗАСТОВУВАННЯ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМОРОЖЕНИХ 

СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ У ТІСТОВІЙ ОБОЛОНЦІ 

 

98 

Тищенко Л.М., Жосан О.А. 

ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ  

ВАРЕНО-КОПЧЕНИХ КОВБАС 

 

104 

Штонда О.А., Семенюк К.М. 

ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАТУРАЛЬНИХ М’ЯСНИХ 

НАПІВФАБРИКАТІВ ПІД ДІЄЮ МАРИНАДІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННИХ ОЛІЙ 

 

110 

Бабич І.М., Мукоїд Р.М., Василів В.П. 

НЕТРАДИЦІЙНІ СОРТИ ВИНОГРАДУ В УКРАЇНІ 117 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

Павленко М.А., Футин  А.А., Губаревич О.В., Колесник В.В., Ткачук Д.А. 

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В МОРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

122 

Несміян О.Ю., Осієвський С.В., Василенко В.М., Вечурко В.М., Клочков Ю.П.    

МЕТОД СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 

В БАЗАХ ДАНИХ АСУ СУДНА 

 

128 

Гришманов Е.А. , Матющенко О. Г., Нечитайло В.И., Никитин П.В., Цуранич В.В. 

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ГЛУБОКОЙ ГИБРИДНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ В РЕЙСЕ 

 

138 

Борозенець І.О., Дмитрієв О.М., Шаповалов В.С., Шевченко В.І., Дембрович О.О. 

МЕТОД СИНТЕЗУ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЩО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРИ 

ОЦІНЦІ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З 

УПРАВЛІННЯ РУХОМ СУДНА 

 

145 

Василенко Д.Є., Тімочко О.О., Сушко В.Г., Кучерук Г.Ю., Радченко В.М., Єлєазаров О.П. 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОПОВНЕННЯ БАЗИ ЗНАНЬ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

157 

Самокиш А.В., Дерепа А.В., Давыдов В.С., Завитаев В.Л., Кудрявцев В.Г. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОТОКОМ  

СООБЩЕНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  

 

166 

Самокіш А.В., Кукалець Л.М., Сардак А.Г., Лерніченко К.В.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ МЕТОДУ ДОБУВАННЯ ЗНАНЬ ПРОЦЕСУ 

УПРАВЛІННЯ СУДНОМ ПРИ ВИВЕДЕННІ ЙОГО У ВИЗНАЧЕНИЙ РАЙОН 

 

180 

Толкаченко Е.А.,Тришин В.В., Дорофеева З.Я., Урум Н.С. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СЖАТИЯ СООБЩЕНИЙ  

ПРО ОБЪЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЯ  

 

186 

Turinskyi O., Pievtsov H., Zaiceva D., Ryabchuk I., Yakysevich Yu. 

METHOD FOR DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF PROMISING MODELS 

OF WEAPONS FOR THE AIR FORCE 

 

193 



 

 

  

5 

 

Несміян О.Ю., Медведева О.Ю, Дорошева А.О.  

ПОЕЛЕМЕНТНЕ СПЕКТРАЛЬНЕ ПОДАННЯ МОВНИХ СИГНАЛІВ  198 

Писарчук О.О., Гріненко О.О., Мельник О.В., Чередник В.М., Байрамова О.В. 

КОГНІТИВНІ НАУКИ В ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 202 

Обидин Д.Н., Чабан В.И., Иваненко В.М., Батуев Д.Ю,   

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОТОКОМ СООБЩЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ НАБЛЮДЕНИЯ 

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

 

211 

Воробьёв Е.С., Шевченко А.П., Мазур А.М., Коломиец О.М., Демьяненко С.К. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СЖАТИЯ СООБЩЕНИЙ О ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТАХ И 

УПРАВЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОСТЬЮ ИХ ВЫДАЧИ ОТ ИСТОЧНИКОВ 

РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

217 

АВТОРИ ВИПУСКУ………………………………………………………………………... 231 



 

 

  

6 

 

ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ 

UDC 656.7.071: 656.7.052.002.5 (045)          DOI:10.31180/2524-0102/2018.3.07.01 

 

 

Kuzmyn V., Zaliskyi M., Kozhokhina O. 

 

 

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF HETEROSCEDASTICITY  

AT THE ECONOMETRIC DATA APPROXIMATION  
 

 

The article deals with the analysis of econometric data. In econometrics it is possible to build 

a large number of fundamentally different concurrent models. The choice of the best model is 

important scientific and technical problem. The process of building and using an econometric 

model includes the following steps: building a model specification, obtaining estimates of model 

parameters, analyzing the effectiveness of the obtained estimates, analyzing the predictive ability 

of the model. A real example of ecometric data was investigated for the linearity of model. The 

article represents a new approach to the construction of approximating curves to describe the 

econometric data at conditions of heteroscedasticity. Two methods were considered: using the 

elements of cluster analysis and using two-segmented linear regression taking into account the 

heteroscedasticity index. The second approach is more complex, since it involves finding the 

optimal abscissa of the switching point. The general equation of polygonal regression was 

obtained using Heaviside function. The advantages of polygonal regression with 

heteroscedasticity consideration are validated for solving approximation problems.  

Key words: polygonal (two-segmented linear) regression, approximation, a reference curve for 

weights determination, the weighted sum of squared deviations, heteroscedasticity. 

 

Introduction. In recent years, econometric direction is developed very intensively. 

In econometrics it is possible to build sets of fundamentally different models, but which are 

consistent, for the same object [1]. And so the selection of the most efficient model is important, 

actual scientific and technical problem. The process of construction and usage of econometric 

(simulation) model includes the following stages: 

1) construction of model specifications (selection of basic mathematics equations describing the 

model), 

2) obtaining of model parameters’ estimates, 

3) analysis of the estimates efficiency, 

4) predictive capability analysis of the model. 

Selection of a particular method for the parameters estimating depends on many factors. 

They include: the econometric nature of the equation and the conditions for its identification;  

assessment properties, obtained by means of a method; the goal of building an econometric model; 

simplicity of the method (the amount of the necessary statistical information); the time required 

for calculation execution; the minimum number of calculated parameters. 

Analysis of literature and problem statement. A literature analysis in the branch of 

econometric models construction shows that there is lack of attention paid to the analysis of 

empirical data heteroscedasticity, as well as the use of polygonal regressions for approximation. 

This results in less correct forecasted values estimates. 

Classic empirical data verification procedures for heteroscedasticity have been proposed by 

Goldfeld-Quandt and Glaser and were demonstrated in [2]. 

However, these procedures have disadvantages – they do not give a specific value of 

heteroscedasticity coefficient assessment. 
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Furthermore, to approximate the empirical data, the uniform approximating functions [3] are 

most often used, while the attention is not enough paid to multisegment functions. 

Therefore, this article deals with the actual scientific and technical problem – the 

approximation of empirical data using a two-segmented regression with simultaneous 

determination of heteroscedasticity coefficient and its subsequent account. 

Origin data and its non-linearity verification. Let us consider a real example of empirical 

data, which reflect the dependence of the weekly outcome in thousands of USA dollars on the 

number of shopping stores customers. The initial data is given in Table 1 [4]. 

Table 1 

The dependence of the weekly outcome in thousands of USA dollars on the number of 

shopping stores customers 

Number of 

customers, x 
907 926 506 741 789 889 874 510 529 420 

Weekly outcome, 

y, thousand dollars. 
11.20 11.05 6.84 9.21 9.42 10.08 9.45 6.73 7.24 6.12 

Number of 

customers, x 
679 872 924 607 452 729 794 844 1010 621 

Weekly outcome, 

y, thousand dollars. 
7.63 9.43 9.46 7.64 6.92 8.95 9.33 10.23 11.77 7.41 

 

Graphical representation of the origin empirical data is shown in fig. 1. 

 
Fig.1. Graphical representation of initial empirical data. 

 

Let us test the initial data on the non-linearity according to the method proposed in [5]. 

To check the data on the non-linearity, we conduct the linear approximation of the ordinary 

least-squares method (OLS), and then we find the residuals cumulative curve (initial data 

deviations from the linear approximation). 

The calculation shows that the resulting curve has a range of 170.1r . To make the 

application of the test method [5] possible, it is also necessary to find the standard deviation. 

In the researched example, the standard deviation is 307.0 . The ratio of range to the 

standard deviation equals 5.570. It suggests that, with a confidence level of more than 0.9 the 

source data have the property of non-linearity [6]. 

Procedures of empirical data approximation. Solution of the empirical data 

approximation problem can be performed using one of two approaches: 1) by using elements of 

the cluster analysis; 2) using the two-segmented linear regression taking into consideration the 
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heteroscedasticity coefficient. The second approach is more common, however, it requires 

substantial mathematical calculations. 

Let us consider the technique of empirical data approximation using the first approach.  

Graphical representation of the initial data shows that the data can be divided into two 

clusters. Therefore, we form two clusters using the minimal criterion. These clusters are shown in 

Fig. 2. 

Let us perform the empirical data approximation in each of these clusters using linear 

regression by the OLS method. 

These equations are: 

xxy -3
1 105.2474.230)(  , 

xxy -3
2 108.7272.475)(  . 

 
Fig. 2. Graphical representation of the initial empirical data as clusters 

 

The clusters centers have the following positions )066.7;5.540(1S  and )965.97;25.858(1S . 

Taking into account the centers of clusters, these lines have been turned to interface at abscissa 

coordinate 704sw x , which is the arithmetic mean value of the two extreme points of the nearest 

clusters. These two equations were converted into two-segmented linear regression using 

Heaviside function. The resulting equation is 

 

)704()704(10608.3066.7)5.540(10.3717)( -3-3  xhxxxy , 

where )(xh  is Heaviside function. 

The analysis shows that the cluster approach to the data approximation automatically takes 

into account heteroscedasticity, since the standard deviations were calculated independently for 

each of the clusters. 

Let us consider the second approach. The first phase was use of OLS and quadratic 

approximation function. The resulting equation is 

 
2-6-3 10087.510560.1789.4)( xxxy  . 

 

The obtained equation is used to determine the weighting factors that take 

heteroscedasticity into account. Weighting factors are taken according to the formula 
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H

i

i
xy

y
w 












)(
, 

where y  is the average value of all values y , H  is an indicator of heteroscedasticity, )( ixy  is 

current value of the quadratic approximation function. 

Then, we calculate heteroscedasticity coefficients for the ten options of the 

heteroscedasticity index in the range of (0; 4.5). For each of these options, we conduct the 

calculation of the weighted sum of squared deviations. The weighted sum of squared deviations in 

the case of the second degree of the form parabola approximation 2
210)( xaxaaxy   is 

determined by the formula 
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The weighted sum of squared deviations for the various heteroscedasticity parameters are 

listed in Table 2. 

Table 2 

The weighted sum of squared deviations for the various heteroscedasticity 

H  0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

S  4.183 4.053 3.941 3.848 3.773 3.718 3.682 3.667 3.675 3.705 

 

And even visual analysis of the data from the table 2 shows that the optimal value of 

heteroscedasticity index is within the range from 3 to 4. In order to determine the numerical value, 

let us approximate these data by the second degree parabola with OLS. The resulting value is 

3.604. 

The experience in statistical data processing in the branch of heteroscedasticity analysis 

shows that the value of heteroscedasticity coefficient generally does not exceed 2, if you do not 

take into account emissions. Therefore, the value (924; 9.46) was deleted from the initial data; the 

value is the outlier in the analyzed example. 

Let us repeat the calculation of the heteroscedasticity coefficients for the seven options of 

heterosсedasticity index within the range of (0; 3) without outlier. For each option the weighted 

sum of squared deviations is calculated. At the same time, we use refined parabola of the second 

degree for the data without release as the reference curve, obtained by OLS 

 
2-6-4 10694.610026.3307.5)( xxxy  . 

The weighted sum of squared deviations for the various heteroscedasticity parameters is 

listed in the Table 3.  

Table 3 

The weighted sum of squared deviations for the different indicators of heteroscedasticity  

 

h  0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

S  2,754 2,706 2,674 2,660 2,664 2,687 2,732 

 

Visual comparative analysis of the data from Table 2 and 3 shows that, firstly, the 

heteroscedasticity index  variation limits decreased, and secondly, value of the sum of weighted 

squared deviations was significantly reduced (approximately twice). To determine the optimal 

numerical minimum value let us provide the approximation of these data with a parabola of the 

second degree for the OLS. The resulting value is 1.613. This heteroscedasticity index value is 

made to refine all calculation considered in this paper. So in the case of approximation with a 

parabola of the second order the refined equation is 
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2-6-4 10752.610829.3333.5)( xxxy  . 

 

An alternative and simpler approximation method is the use of a single linear regression. 

Single linear regression equation without consideration of heteroscedasticity is obtained by the 

OLS 

 

xxy -310092.9215.2)(  . 

 

This equation is the standard for the calculation of the weighting factors at the optimum 

heteroscedasticity index, obtained earlier.  The following linear regression (including 

heteroscedasticity) was obtained by taking into account the calculated coefficients 

 

xxy -31084.8395.2)(  . 

As it can be seen from the comparative analysis of conventional single linear regression 

equation and refined, although, rates do not differ significantly, but they strongly affect the 

predicting properties. 

The next step in data analysis is the usage of two-segmented linear regression as an 

approximating function. Using OLS, we have obtained five two-segmented linear regressions with 

different switching points within the range (550; 750). For each option, the sums of squares of 

deviations were calculated. Then, we have found the optimum switching point by constructing a 

parabola of the second degree with the OLS. The optimal value is 422.642optsw x . 

The resulting equation of the two-segmented linear regression for the optimum switching 

point determination has the form 

 

)422.642()422.642(10957.410888.5914.3)( -3-3  xhxxxy . 

This equation is the standard for the weighting factors obtaining at the optimum 

heteroscedasticity index. On its basis, we can get a revised two-segmented linear regression taking 

the heteroscedasticity into account 

 

)422.642()422.642(10855.410955.5878.3)( -3-3  xhxxxy . 

Different options of the empirical data approximation are shown in Fig. 3. 

Analysis of forecasting results. These obtained equations for empirical data 

approximation were used to solve the problem of prediction. The calculated predicted values are 

summarized in Table. 4. 

Table 4 

Predicted values for different types of approximation 

Approximation type 

Predicted values for the three variants 

of the number of buyers 

1200 1300 1400 

Linear without outlier considered 12.898 13.771 14.644 

General linear without outlier considered 13.126 14.036 14.945 

Adjusted linear without outlier considered 13.003 13.887 14.771 

Cluster with outlier considered 13.717 14.815 15.913 

General quadratic without outlier considered 14.583 16.226 18.003 

Adjusted quadratic without outlier considered 14.596 16.246 18.030 

General piecewise without outlier considered 13.743 14.828 15.912 

Adjusted piecewise without outlier considered 13.732 14.813 15.894 
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Fig. 3. Empirical data approximation adjusted with linear, quadratic and piecewise linear 

regression. 

 
It should be noted that the choice of rational (the best) model in this example was conducted 

under conditions of determination of predicted properties for the case of the approximating 
function increasing. 

Analysis of the prediction results shows that minimum predicted value is obtained in the 
case of linear approximation, and the maximum – in case of the quadratic one. As long as the 
quadratic approximation gives a big augmentation, its values are the most growing and 
unacceptable for use in practice. 

It should be noted, to evaluate the prediction correctness, it is desirable to have a set of data 
with respect to sales in several markets. 

The optimal two-segmented approximation is within the range of variation of the predicted 
values. That is why it is the best approximation in terms of prediction. 

Although the cluster regression is easily calculated, but the predicted values obtained with 
its help, are very close to the final accepted adjusted piecewise linear regression. Therefore, the 
approximation approach deserves attention and is possibly used in practical problems solving. 

Conclusions. The paper deals with the approximation of empirical data using different types 
of models, taking into account heteroscedasticity. Finally, the attention was paid to two-segmented 
linear regression and its switching point optimization. 

Although the linear approximation of the test data was used in the paper, but the test for non-
linearity of the procedure [5] numerically showed the irrationality of this approximation use. The 
two-segmented linear regression was chosen as a final version approximation, taking into account 
both the optimum switching point and heteroscedasticity. 

Refined approximating dependences were obtained by taking into account the proposed 
index of heteroscedasticity. It should be noted that the concept index of heteroscedasticity is 
completely new and its more detailed description can not be found in other sources. 
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Кузьмин В.М., Заліський М.Ю., Кожохіна О.В. 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВРАХУВАННЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ ПІД ЧАС 
АПРОКСИМАЦІЇ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ 

Стаття присвячена аналізу економетричних даних. В економетрії можлива 
побудова великого числа принципово різних несуперечливих моделей. Вибір найкращої 
моделі є важливою, актуальною науково-технічною задачею. Процес побудови і 
використання економетричної моделі включає такі етапи: побудова модельної 
специфікації, отримання оцінок параметрів моделей, аналіз ефективності отриманих 
оцінок, аналіз прогностичної здатності моделі. Реальний приклад екометричних даних 
був досліджений на лінійність можливої моделі. У статті наведено новий підхід для 
побудови апроксимуючих кривих для опису економетричних даних в умовах 
гетероскедастичності. При цьому розглядалися два методи: з використанням 
елементів кластерного аналізу та з використанням двохсегментної лінійної регресії з 
урахуванням показника гетероскедастичності. Другий підхід більш складний, оскільки 
передбачає знаходження оптимальної абсциси точки перемикання. Отримання 
загального рівняння полігональної регресії здійснювалося з використанням функції 
Хевісайда. У статті також обґрунтовані переваги застосування полігональної регресії 
з урахуванням гетероскедастичності для вирішення задач апроксимації. 

Ключові слова: полігональна (лінійна двосегментна) регресія, апроксимація, еталонна 
крива для визначення вагових коефіцієнтів, зважена сума квадратів відхилень, 
гетероскедастичність 

 
Кузмин В.Н., Залисский М.Ю., Кожохина Е.В. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УЧЕТ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ ПРИ 
АППРОКСИМАЦИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Статья посвящена анализу эконометрических данных. В эконометрии возможно 
построение большого числа принципиально различных непротиворечивых моделей. 
Выбор наилучшей модели является важной, актуальной научно-технической задачей. 
Процесс построения и использования эконометрической модели включает такие 
этапы: построение модельной спецификации, получение оценок параметров моделей, 
анализ эффективности полученных оценок, анализ прогностической способности 
модели. Реальный пример экометрических данных был исследован на линейность 
возможной модели. В статье приведен новый подход для построения 
аппроксимирующих кривых для описания эконометрических данных в условиях 
гетероскедастичности. При этом рассматривались два метода: с использованием 
элементов кластерного анализа и с использованием двухсегментной линейной регрессии 
с учетом показателя гетероскедастичности. Второй подход более сложный, поскольку 
предполагает нахождения оптимальной абсциссы точки переключения. Получение 
общего уравнения полигональной регрессии осуществлялось с использованием функции 
Хевисайда. В статье также обоснованы преимущества применения полигональной 
регрессии с учетом гетероскедастичности для решения задач аппроксимации.  

Ключевые слова: полигональная (линейная двухсегментная) регрессия, аппроксимация, 
эталонная кривая для определения весов, взвешенная сумма квадратов отклонений, 
гетероскедастичность 

  
Рецензент: д.т.н., проф. Сущенко О.А.,  
Національний авіаційний університет 

  



 

 

  

13 

 

УДК 528.93:[64.012/711.8]                             DOI:10.31180/2524-0102/2018.3.07.02 

 

 

Боровий В.О., Зарицький О.В., Мережко В.В. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНО 

ВИГІДНОГО ПРОКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ МІСЬКОЇ 

ЗАБУДОВИ 

 

 

У статті проаналізовано дослідження, що стосуються оптимальних маршрутів 

прокладання інженерних мереж. Розглядається проблема нагромадження інженерних 

мереж та способи ефективного використання міських територій під ними. 

Авторами опрацьовано нормативно-правову базу щодо взаємного розташування 

комунікацій та споруд. Розглянуто механізм роботи інструментів геопросторового 

аналізу та представлено новий підхід до планування оптимального шляху закладання нових 

інженерних мереж. 

Авторами представлено картографічну модель для планування потенційно вигідних 

маршрутів нових інженерних мереж. Наводиться приклад вигідного прокладання 

маршруту електрокабелю на території Каразінського університету. 

Ключові слова: інженерна інфраструктура, інженерні мережі, прокладання 

оптимальних маршрутів, державні будівельні норми, буфери обмежень, растр. 

 

Вступ. На сьогоднішній день інженерна інфраструктура, становить собою невід’ємну 

складову будь-якого населеного пункту, а особливо міста. Вона може бути представлена 

мережею різного призначення, такою як водо-, тепло-, газо- електропостачання, мережею 

каналізацій різного призначення та ін. Тому важливим завданням є правильне її 

розміщення, можливість перебудови, а також прокладання нових маршрутів. 

Досить гостро це питання стає в умовах складної міської забудови, коли інженерні мережі 

(ІМ) нагромаджуються, варіативність використання території погіршується і можливість 

зміни або прокладання нових мереж зменшується. 

В такому випадку з’являється два альтернативних шляхи: намагатися якомога доцільніше 

використати уже зайняті комунікаціями території, залишивши при цьому вільні від 

комунікацій ділянки, які потім без проблем можуть використовуватись для будівництва 

нових об’єктів, або, навпаки, розвантажити ІМ, розподіливши її рівномірно по території. 

Нами було обрано другий варіант, адже в такому випадку доступ до ІМ буде кращим і в разі 

ремонтних чи якихось інших робіт, фінансові витрати буде зменшено. Для дослідження ми 

обрали територію головного корпусу ХНУ ім. В.Н. Каразіна, оскільки сама будівля 

університету є важливою історичною і архітектурною пам’яткою, а прилегла територія 

дуже насичена інженерними комунікаціями, тому до питання планування нових мереж 

варто підійти конструктивно і з великою відповідальністю. 

Метою статті є створення картографічної моделі для планування потенційно 

вигідних маршрутів нових ІМ з використанням методів ГІС-аналізу на прикладі головного 

корпусу ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 

Аналіз досліджень. Попри свою важливість, пошуку оптимальних маршрутів 

закладання ІМ в умовах щільної міської забудови не було представлено достатньо 

досліджень. В більшості випадків все закінчується на рівні теоретичних рекомендацій або 

використанні старих методів проектування. Для проектування ІМ традиційно 

використовувалися методи теорії графів [3]. Однак, під час проектування різнотипних ІМ, 

результати проектування ІМ одного цільового призначення не використовувалися за основу 
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для ІМ з іншим цільовим призначення, в такому випадку залежність між різними ІМ 

нехтується, а результат має суто локальне значення. 

Автори О. В. Зарицький, О. Б. Костенко [8], вирішуючи питання щодо невизначеності 

та дублювання даних в інформаційних системах, аналізують підходи щодо системної 

побудови БГД, проводять аналітичний огляд ряду інструментів для обробки 

геопросторових даних. Дерево рішень (дерева вирішальних правил) – один з методів 

автоматичного аналізу даних, що задає спосіб подання геометрично-правових правил та 

правил будівельних норм та  виду «якщо – то» в ієрархічній послідовній структурі. 

Група вчених В. Н. Мелькумов, С. В. Чуйкин, А. М. Папшицкий, К. А. Скляров в 

роботі [4] звели пошук найкращого маршруту ІМ до двох основних етапів: побудови 

поверхні вартості і вибору оптимальної траси між джерелом і споживачем ресурсу. Вибір 

оптимального маршруту, здійснювався найчастіше за допомогою генетичних алгоритмів. 

Але головною проблемою, з якою зіштовхнулися учені, був вибір вагових коефіцієнтів при 

побудові поверхні вартості, який не був до кінця систематизований. 

Вчені Oscar Rodriguez-Espindola, Pavel Albores та Christopher Brewster в роботі [7] 

займалися питанням формування вигідних розташувань та маршрутів. Але це стосувалося 

проблем евакуації людей із затоплених районів та раціонального розміщення постраждалих 

в центрах надання допомоги. 

Надзвичайні ситуації в містах можуть привести до великих людських жертв і втрат 

майна, але ці втрати можна зменшити за рахунок системного і просторового аналізу. Тому 

Xue Jiang, Jusheng Song, Yaoyu Lin та Yongxi Gong у роботі [6] визначили практичний підхід 

в побудові ієрархічної мережі зменшення наслідків від стихійних лих. За допомогою 

мережевого аналізу в ГІС було сформовано схему мінімальної вартості, що зв’язує аварійні 

притулки, з притулками більш високого рівня. 

Очевидна актуальність розробки інструментів для швидкого прийняття рішень у 

планувальних, організаційних та економічних питаннях. Методи геопросторового аналізу 

виявилися найдієвішим механізмом моделювання багатокомплексних просторових 

завдань. 

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу проведених досліджень і пошуку 

найефективніших рішень було вирішено побудувати поверхню вартості досліджуваної 

території з подальшою можливістю моделювання потенційно вигідних маршрутів ІМ. 

Головною задачею було створення поверхні вартості, але спочатку потрібно було 

зібрати потрібну інформацію. На етапі збору інформації було проведено топографо-

геодезичну зйомку, за результатами якої, було сформовано базу даних та в програмному 

забезпечені «Digitals/Delta XE for Windows Version 5.0 Professional» створено план території 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна в масштабі 1:500 та системі координат УСК-2000. Основою ж  

дослідження на даному плані виступали інженерні комунікації. 

ІМ досліджуваної території складається з таких об’єктів: водопровід питний (15 

об’єктів), аналізація побутова (48 об’єктів), каналізація зливна (22 об’єкти), газопровід 

низького тиску (12 об’єктів); газопровід середнього тиску (1 об’єкт), теплофікація (6 

об’єктів), силові кабелі (64 об’єкти), лінії зв’язку (14 об’єктів), прохідні та непрохідні 

канали (5 об’єктів). 

Як і для будь-яких комунікацій, для ІМ існують певні правила розміщення. Всі ці 

правила детально описуються в Державних будівельних нормах України ДБН 360-90** 

(далі ДБН) [2]. ДБН – нормативно-правові акти, затверджені центральним органом 

виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. ДБН охоплюють всі галузі 

народного господарства держави та регламентують діяльність різноманітних сфер 

життєдіяльності людини [1]. Цей нормативно-правовий документ і був взятий нами, як 

основа для накладання обмежень у вигляді буферів. 

В ході аналізу геометричних правил прокладання ІМ у ДБН було виявлено дві групи 

обмежень, які включають: 
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– підземні фактори (ПФ) – обмеження, що стосуються взаємного розташування всіх 

підземних комунікацій; 

– наземні фактори (НФ) – обмеження, що стосуються повітряних мереж, будівель та 

споруд, деревних насаджень відносно ІМ. 

Відповідно до наявності на території дослідження інженерних мереж та правил їх 

взаємного розміщення зазначених в додатку 8.1 ДБН [2] було сформовано таблицю 

обмежень (табл. 1). 

Таблиця 1 

Відстані між екземплярами ПФ (за даними [2]) 

Інженерні 

мережі 

Відстань, м 

Во

доп

ров

ід 

Кана

лізаці

я 

побут

ова 

Канал

ізація 

зливн

а 

Газопр

овід 

низько

го 

тиску 

Газоп

ровід 

серед

нього 

тиску 

Каб

елі 

сило

ві 

Каб

елі 

зв’я

зку 

Теплові мережі 

Канал

и, 

тунелі 

зовніш

ня 

стінка 

каналу 

оболон

ка 

безкана

л ьної 

прокла

дки 

Водопровід - 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 

Каналізація 

побутова 
1,5 0,4 0,4 1 1,5 0,5 0,5 1 1 1 

Каналізація 

зливна 
1,5 0,4 0,4 1 1,5 0,5 0,5 1 1 1 

Газопровід 

низького 

тиску 

1 1 1 0,5 0,5 1 1 2 1 2 

Газопровід 

середнього 

тиску 

1 1,5 1,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 

Кабелі 

силові 
0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 2 2 2 

Кабелі 

зв’язку 
0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 - 1 1 1 

Теплові 

мережі, 

зовнішня 

стінка 

каналу 

1,5 1 1 2 2 2 1 - - 2 

Оболонка 

безкана-

льної 

прокладки 

1,5 1 1 1 1 2 1 - - 2 

Канали, 

тунелі 
1,5 1 1 2 2 2 1 2 2 - 

 

Але окрім обмежень, що стосуються взаємного розміщення комунікацій, потрібно 

було визначитися також з обмеженнями щодо інших об’єктів території. Відповідно до 

попереднього додатку будівельних правил було проведено аналіз відповідності наявності 

потрібних просторових об’єктів і виявлено, що із всього переліку об’єктів нам підходять: 

– фундаменти будинків і споруд; 

– фундаменти огорож бортового каменю вулиці, дороги; 

– фундаменти опор повітряних ЛЕП; 
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– стовбури дерев. 

Тож відповідно до наявності НФ і правил ДБН було сформовано табл. 2. Для деяких 

комунікацій обмеження співпадали, тому в таблиці їх було об’єднано. 

Таблиця 2 

Відстані між екземплярами НФ (за даними [2]) 

Інженерні 

мережі 

Відстань, м, від підземних мереж до 

фундаментів 

будинків і 

споруд 

фундаменті

в огорож 

бортового 

каменю 

вулиці, 

дороги 

фундаментів 

опор 

повітряних 

ЛЕП 

стовбурів 

дерев 

Водопровід 5 3 2 1 1,5 

Каналізація 

побутова і 

зливна 

3 1,5 1,5 1 1,5 

Газопровід 

низького 

тиску 

2 1 1,5 1 1,5 

Газопровід 

середнього 

тиску 

4 1 1,5 1 1,5 

Кабелі силові 

і зв’язку 
0,6 0,5 1,5 0,5 (силові) 1,5 

Теплові 

мережі, 

зовнішня 

стінка каналу 

2 1,5 1,5 1 1,5 

Оболонка 

безканальної 

прокладки 

5 1,5 1,5 1 1,5 

Канали, 

тунелі 
2 1 1,5 1 1,5 

 

Створення буферних зон для ІМ – це застосування обмежень в картографічному 

середовищі. В нашому випадку це буфери двох типів: буфери ПФ та буфери НФ. 

Буфери першого типу будуються окремо для кожної комунікації відповідно до умов 

взаємного розміщення (табл. 1). Буфери другого типу будуються для об’єктів, що 

включають НФ (табл. 2). Для їх побудови була створена окрема база даних, яка включає 

відповідні просторові об’єкти.  

У програмному забезпечені Digitals створюються буфери обмежень відповідно до 

ДБН, буферній зоні в атрибутивній таблиці присвоюється значення 1, а решті території – 0. 

Після чого відповідні файли експортуються у shp-файл ArcGIS. Так як система силових 

кабелів є найбільш розповсюдженою по території дослідження, тому її було вирішено взяти 

за основу для апробації. 

Для побудови буферів в загальному вигляді використовувалася формула: 

lrb  , (1) 

 

де b  – загальна величина буферу, м; r  – радіус труби комунікації, м; l  – величина буферу 

за ДБН, м. 
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У випадку з силовими кабелями дану формулу використовувати не потрібно, через 

незначну товщину кабелів. 

Після побудови всіх кабелів на робочій платформі ArcMap потрібно об’єднати в один 

shp-файли території та буферу комунікації, а потім провести расторизацію отриманих shp-

файлів. В результаті чого отримуємо растри з якісними показниками, що коливаються від 0 

до 1 (рис. 1). 

 

0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 

0 0 1 0 0 

0 1 1 0 0 

0 0 0 1 0 
 

а б 

Рис. 1. Графічне (а) і математичне (б) зображення отриманого растру 

 

Для отримання сумарного растру відповідні растри ПФ та НФ обмежень 

накладаються за допомогою інструменту Raster Calculator. Сутність даної операції полягає 

в тому, що показники відповідних чарунок растру додаються (рис. 2) і в результаті 

отримується єдиний растр. 

 

0 1 1 0 1 

0 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 

0 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 
 

+ 

 

0 1 0 0 0 

0 1 1 0 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 

= 

0 2 1 0 1 

0 1 2 1 0 

0 2 2 0 1 

1 0 0 2 0 

0 0 0 1 0 
 

 

Рис. 2. Математична сутність роботи інструменту Калькулятор растру 

 

Для отримання узагальненого растру вартості (рис. 3) растри ПФ та НФ додаються 

окремо. В результаті накладання в атрибутивній таблиці показники яскравості додаються і 

для подальшого використання їх потрібно привести в діапазон від 0 до 1.  

 
Рис. 3. Узагальнений растр вартості 

 

Для цього створюємо нову колонку в атрибутивній таблиці під назвою «Weight» та за 

допомогою інструменту Field Calculator, використовуємо формулу 

 

, (2) nCWeight 
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де  – колонка з сумарними показниками;  – найвищий показник яскравості. 

 

Але фундаменти будівель, під якими ми не можемо планувати прокладання мереж, 

також отримали певний числовий показник. Для вирішення даного питання інструментом 

Clip вирізається фрагмент будівель, після чого він сприйматиметься програмою як NoData 

у растрі вартості. 

Для побудови поверхні вартості потрібно використати інструмент Cost Distance. 

Даний інструмент традиційно використовується для прокладання оптимального шляху або 

коридору між початковою точкою та пунктом призначення. Інструмент Cost Distance 

отримує характеристику поверхні за допомогою растру вартості і створює вихідний растр, 

в якому кожній чарунці присвоюється сумарна вартість до найближчої чарунки растру 

вартості.  

Кожна чарунка представлена у вигляді вузлу та зв’язку, за принципом теорії графів, 

тому центр кожної чарунки розглядається як вузол і кожен вузол може з’єднуватися із 

сусідніми декількома вузлами, тому існує два типи зв’язку між чарунками [5]: 

– через спільне ребро (рис. 4а); 

– по діагоналі (рис. 4б). 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

а 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

б 

Рис. 4. Зв’язок між сусідніми чарунками через спільне ребро (а) та по діагоналі (б) 

 

В першому випадку при переміщенні в одну з чотирьох сусідніх по вертикалі чи 

горизонталі чарунок через спільне ребро вартість переміщення буде задаватися формулою 

3, а в другому випадку при переміщенні по діагоналі – формулою 4 

 

2

21
1

соstсоst
p


 , (3) 

2

21
22

соstсоst
p


 , (4) 

 

де 2,1p  – вартість зв’язку між двома чарунками; 1соst  – вузол 1;  2соst  – вузол 2. 

За допомогою інструменту Cost Distance визначаються коридори, в яких і буде 

відбуватися накопичення розрахунків сумарної вартості дистанції у вигляді зв’язку між 

сусідніми чарунками, в результаті чого утворюється растр вартісних відстаней. 

Через особливості апаратного забезпечення та вхідних даних ми отримали вартісний 

растр з роздільною здатністю 0,1 м. Через таку високу роздільну здатність побудова 

маршруту має строкатий характер, тому роздільна здатність зменшується. 

C n

cost1 

cost2 

cost1 

cost2 
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За допомогою інструменту Resample роздільна здатність зменшується з 0,1 м до 0,5 м. 

В результаті чого ми отримаємо оптимальний растр вартісних відстаней (рис. 5).  

 
Рис. 5. Растр вартісних відстаней оптимальний 

 

Прокладання вигідного маршруту ІМ виконується інструментом Cost Connectivity. 

Сутність інструменту полягає у створенні мережі найменшої вартості для двох або більше 

вхідних регіонів. Тому за допомогою векторного чи растрового файлу визначаються місця 

через які програма прокладає найдоцільніший маршрут, шляхом найменшого накопичення 

показників, як показано на рис. 6. 

 

2,0 0 4,0 6,7 9,2 

3,4 4,5 4,9 8,9 9,9 

5,0 7,5 9,8 9,9 9,2 

2,5 5,7 6,4 6,9 7,1 

0 1,5 3,5 5,0 7,0 

 

Рис. 6. Схематичне зображення роботи інструменту Cost Connectivity 

 

Принцип прокладання маршруту майже такий як і в інструменті Cost Distance, але в 

першому випадку накопичення відбувається у вигляді коридору і покриває всю територію, 

в даному ж випадку відбувається найменше накопичення між двома або кількома точками. 

Припустимо, що стоїть задача одночасного підключення силового кабелю до будівлі. 

Програма прокладає потенційно вигідний маршрут – по місцям з нижчим рівнем 

концентрації комунікацій, при цьому виконуючи головне правило –  місця з найвищою 

концентрацією мереж перетинає приблизно під прямим кутом, що й вимагається стосовно 

норм ДБН. Якраз це ми і можемо побачити на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Потенційно вигідне прокладання маршруту електрокабелю  
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Отриманий результат експерт з планування може використовувати при обґрунтуванні 

остаточного проектного рішення як основний вердикт, або як додаткове експертне бачення. 

Описаний вище шлях перетворення алгоритмічно представлений на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Картографічна модель  

 

Висновки: У дослідженні представлено новий підхід до планування оптимального 

шляху закладання нових інженерних мереж. На прикладі силових кабелів можна 

стверджувати, що для вирішення такого завдання достатньо проаналізувати геометричні 

правила взаємного розташування просторових об’єктів згідно нормативно-правових актів 

та ДБН.  

Автори вважають, що дана концепція при певних доопрацюваннях буде корисною для 

визначення оптимальних площ під нові забудови в насиченості інженерними спорудами, 

комунікаціями та іншими формотворчими об’єктами (наприклад, дерева та бордюри). 
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Даний інструмент можна вдосконалити використавши висотний фактор взаємного 

розташування елементів мережі, що буде розглядатися у майбутніх дослідженнях. 

Отримані результати розглядаються як допоміжний матеріал для ефективних планувальних 

рішень. 

Завдяки належним чином сформованої база топографічних даних стало можливим 

реалізувати даний інструмент.   
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Boroviy V., Zaritsky O., Merezhko V. 

USING OF GEOSPATIAL ANALYSIS FOR POTENTIALLY EXCELLENT CELLING 

OF ENGINEERING NETWORKS IN CIVIL PROTECTION CONDITIONS 

This article analyzes the researches concerning for the optimal routes of laying engineering 

networks. The problem of accumulation for engineering networks and ways of effective using 

urban areas under them is considered. 

A regulation of framework for the mutual arrangement of communications and facilities is 

worked out. Mechanisms of the geospatial analysis tools operation are considered and new ways 

of planning the optimal road of laying new engineering networks are presented. 

These authors demonstrate the mapping model for planning potentially beneficial routes for 

new engineering networks. There is example of profitable way of routing electric cable on the 

territory of the University of Karazin is given. 

Key words: engineering infrastructure, engineering networks, laying of optimal routes, state 

building norms, restrictions buffers, raster. 
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Боровой В.А., Зарицкий А.В., Мережко В.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЫГОДНОЙ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В статье проанализированы исследования, касающиеся оптимальных маршрутов 

прокладки инженерных сетей. Рассматривается проблема накопления инженерных сетей 

и способы эффективного использования городских территорий под ними. 

Авторами обработана нормативно-правовая база о взаимном расположении 

коммуникаций и сооружений. Рассмотрены механизм работы инструментов 

геопространственного анализа и представлен новый подход к планированию оптимального 

пути закладки новых инженерных сетей. 

Авторами представлена картографическая модель для планирования потенциально 

выгодных маршрутов новых инженерных сетей. Приводится пример выгодной прокладки 

маршрута электрокабеля на территории Каразинского университета. 

Ключевые слова: инженерная инфраструктура, инженерные сети, прокладка 

оптимальных маршрутов, государственные строительные нормы, буферы ограничений, 

растр. 
 

Рецензент: доктор технічних наук, професор Пашков Д.П., Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та управління, Київ 

  



 

 

  

23 

 

ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

УДК 517.958:536.24            DOI:10.31180/2524-0102/2018.3.07.03 

  

 

Панин В. В., Кривошей Ф. А., Сёмин А. А. 

 

 

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

БАРОТРОПНОГО ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
 

 

Матрица негиперболической системы управлений баротропного двухфазного потока 

теплоносителя несимметрична, что приводит к появлению комплексно-сопряженных 

характеристических направлений и, как следствие, к развитию неустойчивости решений 

системы уравнений. Используя стохастический характер параметров потока необходимо 

свести несимметричную матрицу к эрмитовой (симметричной) форме и корректному 

решению системы уравнений. 

Ключевые слова: баротропный двухфазный поток, теплоноситель, эрмитова форма 

матрицы. 

 

Постановка проблемы. Для эффективного водоиспарительного охлаждения деталей 

цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) дизеля необходимо знание паросодержания в 

цилиндре двигателя. 

Цель исследования. Матрица негиперболической системы управлений баротропного 

двухфазного потока теплоносителя несимметрична, что приводит к появлению 

комплексно-сопряженных характеристических направлений и, как следствие, к развитию 

неустойчивости решений системы уравнений. Используя стохастический характер 

параметров потока необходимо свести несимметричную матрицу к эрмитовой 

(симметричной) форме и корректному решению системы уравнений. 

Изложение основного материала. Сложность и недостаточная изученность 

теплогидравлических процессов в двухфазных потоках не дают возможности обоснованно 

экстраполировать результаты, полученные на экспериментальных установках, на реальные 

энергетические устройства. В этой ситуации существенное значение приобретает 

математическое  моделирование нестационарных теплогидравлических процессов в 

двухфазных потоках. Последующее сопоставление расчетных результатов с опытными 

данными дает возможность более обоснованно перенести результаты экспериментов на 

реальные энергетические установки [1]. 

Нестационарный двухфазный поток в рамках двухжидкостной модели неравных 

скоростей, давлений и температур описывается полной системой уравнений [1,2] 
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где φ, ρ, v, p, e – соответственно, объемное паросодержание, плотность, скорость, давление, 

энтальпия фаз, x – координата, t – время, П – правая часть уравнений, индекс i = 1, 2  (1 – 
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жидкая фаза, 2 – газовая фаза). Известно [1], что из-за неполного знания закономерностей 

физически х процессов, необходимых для формулировки замыкающих систему (1) – (3) 

соотношений для практических приложений эта модель, как правило, не используется.  

Известно, что базисная система уравнений двухжидкостной модели (1) – (3) (без 

правых частей) гиперболична [1]. Это означает, что характеристические направления, 

определяемые из матричной формы – действительны. Различные упрощающие физические 

допущения приводят к моделям с «патологией», связанной, в частности, с потерей 

гиперболичности базисной системы, появлением комплексно-сопряженных 

характеристических направлений и, как следствие, к развитию неустойчивости решений 

системы.  

Наиболее типичной и распространенной моделью такого типа является 

двухжидкостная модель баротропного потока , базирующаяся на гипотезе о равенстве 

давлений фаз (р1 = р2). Поскольку источником трудностей является эта гипотеза, 

естественным кажется обращение к модели с неравными давлениями фаз (р1≠ р2). Однако 

при этом возникает необходимость в дополнительном соотношении, связывающим 

давление фаз и недостаточно достоверным [3].  

Анализ негиперболической системы (1) – (3) приводит к следующим выводам. С 

физической точки зрения, появление комплексных характеристических направлений 

системы [1] приводит к нарушению принципа причинности: изменение типа 

дифференциальных уравнений (гиперболических в эллиптические) для нестационарного 

процесса означает, что параметры потока в момент времени t1 будет зависеть от параметров 

в момент времени t2 > t1. Появление комплексных характеристических направлений 

порождает некорректную задачу Коши для уравнения Лапласа, приводящую к нарушению 

непрерывной зависимости решения от начальных условий. Попытки дальнейшего 

уточнения решений возникшей некорректной задачи чисто математическими средствами 

без привлечения дополнительной нетривиальной информации авторы [4] уподобляют 

попыткам создания «информационного вечного двигателя». 

Известно, что во многих физических задачах процессы изменения параметров можно 

рассматривать в приближении дельта-коррелированных случайных процессов. 

Применительно к газожидкостным потокам такая аппроксимация флуктуирующих 

параметров имеет достаточно ясную физическую природу: спонтанные процессы 

образования пузырей, их разрушение, образование плёнок можно трактовать как скачки 

статистических средних значений параметров. Приемлемым приближением можно считать 

гауссовский характер флуктуаций процессов. 

Метод регуляризации негиперболической системы уравнений (1) – (3) основан на 

существовании в потоке пространственно-временных флуктуаций его параметров и 

возможности использовать нетривиальную процедуру статистического осреднения, 

учитывающую стохастический характер флуктуаций [5]. Суть метода состоит в 

«исправлении» несимметричной матрицы системы путем приведения её к симметричной 

(эрмитовой) форме. Используя подход [5] после преобразования несимметричной матрицы 

системы и статистическому осреднению по флуктуирующему параметру а1,2 – скорости 

распространений акустических возмущений в фазах, получаем симметричную (эрмитову) 

матрицу, характеристические направления которой вещественны  
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Решение полученной гиперболической системы (корректной) относительно 

объемного паросодержания φ приведено на рис. 1. Полученный результат позволяет 

обоснованно экстраполировать его на реальные энергетические устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Экспериментальная (1) и расчетные (2,3) кривые объемного паросодержания:  

1 – эксперимент [6], 2 – 𝜎𝑎1
2 = 20, 3 – 𝜎𝑎1

2 = 60 
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Панін В. В., Кривошей Ф. А., Сьомін О. А. 

РІШЕННЯ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ НЕСТАЦІОНАРНОГО БАРОТРОПНОГО 

ДВОФАЗНОГО ПОТОКУ ТЕПЛОНОСІЯ 

Матриця негіперболіческой системи управлінь баротропного двофазного потоку 

теплоносія несиметрична, що призводить до появи комплексно-сполучених 

характеристичних напрямків і, як наслідок, до розвитку нестійкості рішень системи 

рівнянь. Використовуючи стохастический характер параметрів потоку необхідно звести 

несиметричну матрицю до ермітової (симетричною) формі і коректному рішенням 

системи рівнянь. 

Ключові слова: баротропний двофазний потік, теплоносій, ермітова форма матриці. 

 

Panin V. , Krivoshey F. , Somin O.  

THE SOLUTION OF THE EQUATIONS OF NON-STATIONARY BAROTROPIC TWO-

PHASE FLOW OF THE COOLANT 

The matrix of the non-hyperbolic control system of the barotropic two-phase coolant flow is 

asymmetric, which leads to the appearance of complex-conjugate characteristic directions and, 

as a consequence, to the development of instability of solutions of the system of equations. Using 

the stochastic nature of the flow parameters, it is necessary to reduce the asymmetric matrix to the 

Hermitian (symmetric) form and the correct solution of the control system. 

Key words: barotropic two-phase flow, coolant, Hermitian matrix shape. 

 

Рецензент: д.т.н., професор Богомья В.І,  

Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ  

  



 

 

  

27 

 

УДК 656.6.08      DOI:10.31180/2524-0102/2018.3.07.04 

 
 

Войченко Т.О., Ганношина І.М. 

 
 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА 

 

 

У статті проведений аналіз факторів забезпечення безпеки судноплавства для кожного 

елемента, що входить до структури воднотранспортної системи. Надано визначення 

категорії безпека судноплавства та ризик в судноплавстві. Запропоновані критерії і 

показники оцінки безпеки судноплавства. Обгрунтовано доцільність поділу показників на 

прямі і непрямі, абсолютні і відносні. Зроблений висновок щодо необхідності розробки 

моделей безпеки для різних елементів системи і з врахуванням різноманітних ситуацій для 

кількісної оцінки показників безпеки і ризиків функціонування воднотранспортної системи. 

Ключові слова: воднотранспортна система, безпека судноплавства, показники ризику, 

фактори безпеки. 

 

Аналіз сучасного стану проблеми. Безпека мореплавання одна з найважливіших 

проблем світового судноплавства. Статистика свідчить про стійку тенденцію зростання 

числа аварій, причому на першому місці серед всіх типів аварійних ситуацій знаходяться 

зіткнення суден (20,5%), причиною яких часто є відсутність необхідної морської практики, 

недостатня професійна підготовка суднових екіпажів, дії берегових служб управління, 

неякісне технічне обслуговування та судноремонт. Лише близько 10% аварій виникає в 

результаті дій непереборної сили, близько 15% є наслідком технічної недосконалості суден 

і раптової відмови суднового устаткування [1]. Причини зростання аварійності на 

морському і річковому флоті слід шукати в економічних, технічних, інформаційних 

аспектах діяльності флоту, а також в людському факторі. Робота з навігаційної безпеки 

судноплавства, що проводиться на державному рівні, заснована на виконанні міжнародних 

конвенцій, вимог національного законодавства та спрямована на підвищення рівня безпеки 

мореплавства та запобігання аварійності суден, вдосконалення державного нагляду за 

торговельним мореплавством. Однак обмежені ресурсні можливості, а також домінуючі 

комерційні інтереси посилюють ризик аварій та подій. Судноплавні компанії не приділяють 

належної уваги профілактичній роботі щодо зниження аварійності, працюючи в умовах 

жорсткої конкуренції на ринку морських транспортних послуг. 

Постановка проблемы. Аналіз нормативних і директивних документів ІМО та 

дослідження причин морських катастроф і аварій призводять до висновку, що рішення 

задач забезпечення безпеки мореплавання, зокрема, сформульованих в Протоколах і 

Резолюціях ІМО, в текстах Міжнародних Конвенцій, можливо тільки при створенні 

загальної теорії безпеки мореплавання, яка була б застосовна на всіх стадіях, починаючи 

від проектування суден до їх списання. Така теорія безпеки мореплавання повинна 

відображати існуючі шляхи і методи вирішення різних проблем забезпечення безпеки, 

виявляти загальні закономірності і дозволяти знаходити нові підходи і принципи вирішення 

проблем безпеки судноплавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням сталого і безпечного 

функціонування морського транспортного комплексу, забезпеченню безпеки в 

судноплавній галузі, захисту об'єктів і суб'єктів морської транспортної інфраструктури та 

споживачів транспортних послуг як актуальній проблемі, що має в умовах переходу до 

ринку не тільки галузеве, а й державне значення, завжди приділялася велика увага, про що 

свідчать фундаментальні дослідження й чісленні праці закордонних та вітчізняніх вчених, 
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таких як Вагущенко Л.Л., Кондрашихін В.Т., Кацман Ф.М., Клименко В.Д., Алексишин 

В.Г., Топалов В.В., Бень О.П., Жихарева В.В., Вінников В.В., Ніколаєва Л.Л., Колегаєв 

М.О., Цимбал М.М., Голіков В.О., Бекяшев К.О., Сидорченко В.Ф., Позолотін Л.А, Єрмаков 

С.В. та ін. Однак високий рівень аварійності суден, виникнення катастроф на морському  і 

річковому транспорті, що призводять до загибелі людей, втрата значних матеріальних 

коштів, економічні та екологічні наслідки, - все це говорить про те, що рішення проблеми 

безпеки воднотранспортної системи є серйозним актуальним завданням, яке вимагає 

розробки моделей безпеки для різних елементів системи і з врахуванням різноманітних 

ситуацій. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Для  підвищення безпеки  

воднотранспортних систем потрібно запровадити використання інструментів системного 

аналізу і забезпечення безпеки з врахуванням кількісної оцінки показників безпеки і ризиків 

функціонування для управління рівнем безпеки та пошуку шляхів запобігання аварій на 

водному транспорті. 

Виклад основного матеріалу. Безпека є основним якісним фактором, необхідним для 

всіх видів транспорту. Особливе значення вона набуває в морському і річковому 

судноплавстві. Значні розміри морських суден, зростання швидкостей руху, збільшення 

інтенсивності руху на морських шляхах, плавання суден в складних метеорологічних 

умовах та інші причини роблять проблему безпеки судноплавства найбільш пріоритетною 

і актуальною при оцінці сучасного стану і розвитку воднотранспортної системи. 

Частішають аварійні випадки, які ведуть до катастрофічних наслідків, загибелі людей, 

екологічних катастроф, а також зростаюча загроза терористичних актів висувають 

проблему забезпечення безпеки на водному транспорті в ранг загальнонаціональної 

безпеки. Найважливішими факторами зниження аварійності є реалізація програм 

оновлення флоту і його технічного переозброєння, а також забезпечення стабільної 

фінансово-економічної роботи флоту [2]. 

Метою забезпечення безпеки судноплавства є стійке і безпечне функціонування 

воднотранспортного комплексу, захист інтересів особистості, суспільства і держави, а 

також об'єктів і суб'єктів морської і річкової транспортної інфраструктури та споживачів 

транспортних послуг. Безпека судноплавства - поняття комплексне, що включає в себе п'ять 

взаємопов'язаних складових, представлених на рис.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура безпеки судноплавства 

 

Під забезпеченням безпеки судноплавства мається на увазі комплекс заходів, 

реалізація яких сприяє мінімізації ризиків, що охоплює навігаційне, кадрове, організаційне, 

правове, технічне, економічне, експлуатаційно-технічне, наукове, екологічне забезпечення 

[1]. Варто відзначити, що в останні роки з'явився ряд важливих законів, які визначили 

напрямок державної політики в сфері водного транспорту [8-10]. Однак цьому 

перешкоджає відсутність інструментів аналізу безпеки транспортних систем, 

невизначеність групи показників, а також критеріїв оцінки і належних принципів 

моделювання. Ефективне забезпечення безпеки судноплавства можливо при реалізації 

державної політики в області безпеки - шляхом створення і застосування на плановій основі 

комплексу заходів організаційного, економічного, технічного та іншого характеру. 
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Безпека системи управління при судноводінні визначається здатністю системи 

управління вимкнути або своєчасно піти від появи інцидентів, аварійних або надзвичайних 

ситуацій для окремих плавзасобів і об'єктів портової інфраструктури. Інформаційна безпека 

характеризується безпекою інформаційних процесів транспортних засобів, залежить від 

системи управління в автоматизованих системах, що використовуються для вирішення 

завдань управління транспортними процессами [11]. Безпека функціонування 

воднотранспортної системи в цілому досягається при забезпеченні цього стану для кожного 

її компонента. Для виконання умови працездатності всієї системи, при якому комплексний 

показник для складової безпеки системи (Нi) має максимальну величину або існує в 

діапазоні допустимих значень, необхідно:  

 

                                          ∀𝑖{𝐻𝑖 → 𝑚𝑎𝑥   𝐻𝑖 ∈ 𝐻доп} ⇔ 𝐻тс ∈ 𝐻тс
доп.                                        (1) 

Щоб вирішити таке завдання, потрібно забезпечити безпеку функціональних 

елементів системи та, крім того, транспортних, інформаційних та інших процесів, що 

протікають в ній. Для реалізації поставленого завдання потрібно впровадження 

спеціалізованих систем управління безпекою судноплавства. Під системою управління 

безпекою судноплавства розуміється комплексна організаційно-технічна система, що 

виконує функції аналізу стану, контролю і забезпечення безпеки як окремих 

функціональних елементів і процесів, так і системи в цілому. 

Якість роботи судноплавних компаній і державних контролюючих органів 

забезпечення безпеки судноплавства оцінюється показниками аварійності на флоті. 

Всебічна оцінка ризику аварійних ситуацій ґрунтується на аналізі причин їх виникнення 

(відмов технічних пристроїв, помилок персоналу, зовнішніх впливів) і умов розвитку 

аварій, ураження виробничого персоналу, населення, заподіяння шкоди майну 

експлуатуючої організації або третім особам, шкоди навколишньому природному 

середовищу. Аналіз показує, що в якості основних критеріїв безпеки воднотранспортних 

систем слід розглядати такі показники [5]: 

  значення концентрацій небезпечних речовин (екологічна безпека); 

  рівень аварійності та травматизму на водному транспорті (функціональна безпека); 

  рівень збитку від аварій і інцидентів на водному транспорті (функціональна 

безпека); 

  рівень ризику як інтегральної характеристики безпеки. 

При аналізі небезпек, пов'язаних з відмовами технічних пристроїв, виділяють 

технічний ризик, показники якого визначаються відповідними методами теорії надійності. 

Однією з найбільш часто вживаних характеристик небезпеки є індивідуальний ризик - 

ймовірність ураження окремого індивідуума (людини) в результаті впливу досліджуваних 

факторів небезпеки. Індивідуальний ризик виражається відношенням числа постраждалих 

людей до загальної кількості людей, що ризикують, за певний період часу [3]. 

При розрахунку розподілу ризику по території навколо об'єкта і відображенні полів 

ризику показник «індивідуальний ризик» визначається потенційним територіальним 

ризиком і ймовірністю знаходження людини в районі можливого впливу небезпечних 

чинників. 

Іншим комплексним показником ризику, що характеризує просторовий розподіл 

небезпеки по об'єкту та прилеглої території, є потенційний територіальний ризик - частота 

реалізації вражаючих факторів в даній точці території. Потенційний ризик, відповідно до 

назви, висловлює собою потенціал максимально можливої небезпеки для конкретних 

об'єктів впливу, які перебувають в даній точці простору. Як правило, потенційний ризик 

виявляється проміжної мірою небезпеки, використовуваної для оцінки соціального та 

індивідуального ризику при великих аваріях. 
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Розподіл потенційного ризику і розподіл людей в досліджуваному районі дозволяє 

отримати кількісну оцінку соціального ризику. Для цього потрібно визначити число 

потерпілих при кожному сценарії від кожного джерела небезпеки і потім визначити 

залежність частоти подій (F), в яких постраждало на тому чи іншому рівні число людей, 

більшого певного (N), від цього певного числа людей (соціальний ризик). 

Іншою кількісною інтегральною мірою небезпеки об'єкта є колективний ризик, який 

визначає очікувану кількість постраждалих в результаті аварій за певний період часу. 

Для цілей економічного регулювання безпеки та страхування важливим є такий 

показник ризику як статистично очікуваний збиток в вартісних або натуральних показниках 

(математичне очікування збитку або сума добутків ймовірностей заподіяння шкоди за 

певний період на відповідні розміри цих збитків). 

Технічний ризик визначають, аналізуючи ризики, пов'язані з відмовами технічних 

пристроїв, а показники - методами теорії надійності. Оцінку безпеки судна зручно 

проводити за допомогою критеріїв [1, 3]: 

- ймовірність виникнення подій за час функціонування судна Q (τ); 

- витрати на попередження подій і зниження можливих збитків, які визначаються як 

очікувані середні Mτ [S]; 

- збитки від подій в разі їх появи в період функціонування судна, який визначається як 

очікуваний середній Mτ [Y]. 

При вирішенні завдань такого типу на додаток до методів теорії ймовірностей 

застосовуються методи математичної статистики, а саме - закони розподілу випадкових 

величин втрат, що виникають при аварії на водному транспорті, і знаходження невідомих 

параметрів цих розподілів. 

Безпека водного транспорту залежить від ряду випадкових факторів і представляється 

у вигляді: 

 

𝑃𝑐 = 𝐹1(Фс1, … , Фсі) 

𝑃е = 𝐹2(Фе1, … , Фе𝑗) 

                                                               𝑃н𝑐 = 𝐹3(Фнс1, … , Фнс𝑞)  ,                                   

                                                                 𝑃в = 𝐹4(Фв1, … , Фв𝑙),                                                      (2) 

 

де Pc, Pе, Pнс, Pв - ймовірності, які вдносяться відповідно до судна, екіпажу, навколишньому 

середовищу, вантажу; 

Фci, Феj, Фнcq, Фвl – фактори, що впливають відповідно на безпеку судна, екіпажу, 

навколишнього середовища, вантажу. 

Щоб охарактеризувати безпеку водного транспорту, застосовують статистичні і 

імовірнісні показники [1]. Їх можна розділити на прямі і непрямі, абсолютні і відносні. За 

допомогою прямих показників характеризують безпеку судноплавства незалежно від 

причин аварійності, непрямих - з певних причин (їх груп). 

Прямими абсолютними статистичними показниками безпеки є, зокрема кількість 

аварій, що відбулися, суден, що потонули (і їх валова місткість), людських жертв, а також 

вартість втраченого вантажу за конкретний період часу. До непрямих абсолютних 

статистичних показників відносяться всі перераховані, тільки обумовлені якийсь 

причиною. 

Відносні показники безпеки більш універсальні. З їх допомогою визначається число 

аварій і втрат, які привели до відповідного обсягу виконаної роботи (в тому числі кількість 

перевезених пасажирів, вантажів, рейсів і їх тривалість або відстань). Відносні статистичні 

показники вказують на досягнуті рівні безпеки, досконалість суден, бортових технічних 

засобів, організацію та забезпечення аварійно-рятувальних робіт, підготовку екіпажу. 

Статистичні показники поряд з величезною перевагою - об'єктивністю, мають істотний 

недолік - неврахування вже здійснених подій і, отже, незастосовність для вирішення 



 

 

  

31 

 

основних завдань управління рівнем безпеки, для пошуку шляхів запобігання аварій і т.д. 

Кількісно показники рівня безпеки визначаються за допомогою ймовірностей. Наприклад, 

ймовірність безпечного плавання без надзвичайних подій Рб можна представити так [3]: 

 

                                                            𝑃б = ∏ (𝑛
і=1 1 − 𝑃асі) ,                                                     (3) 

 

де Paci – ймовірність виникнення аварійної ситуації від i-го джерела (фактора). 

Ймовірності при оцінці різних станів і процесів розрізняються. Розробка системи 

імовірнісних показників безпеки має самостійне значення і повинна ґрунтуватися на 

моделях безпеки, які для кожного конкретного випадку і процесу різні. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що для визначення кількісних 

показників безпеки воднотранспортної системи необхідне рішення наступних проблем: 

 розробка моделей безпеки для різних елементів системи і з урахуванням різноманітних 

ситуацій; 

 визначення імовірнісних характеристик окремих подій, що входять в моделі безпеки. 

Під окремими подіями тут розуміється прояв чинників, що впливають на безпеку. При 

цьому для оцінки імовірнісних характеристик повинні враховуватися закони розподілу, 

встановлені за результатами попереднього досвіду. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Необхідно констатувати, що 

загальновизнаних методів кількісної оцінки показників безпеки на об'єктах морської і 

річкової  індустрії  в даний час не існує. Методологія управління ризиком надзвичайних 

ситуацій на водному транспорті  має недоліки, що перешкоджають здійсненню процедури 

управління. Морські і річкові судна, які є потенційно небезпечними об'єктами, здійснюють 

свою діяльність в агресивному середовищі. Стан цього середовища і складність 

навігаційної ситуації можуть змінюватися в широкому діапазоні. Таку ж динаміку має і 

ймовірність виникнення надзвичайної ситуації, обумовленої порушеннями в області 

безпеки судноплавства. Проведене дослідження показало, що основними причинами 

зростання аварійності на морському і річковому флоті є економічні, технічні, інформаційні 

та людський фактор. При розробці заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства для 

покращання інформаційно-технологічного забезпечення бортового обладнання судна і 

надання допомоги судноводієві в прийнятті управлінських рішень необхідно враховувати 

психологічний стан людини, особливо в екстремальних ситуаціях. Аналіз основних 

проблем та завдань забезпечення безпеки в області судноплавства дозволив сформулювати 

загальне визначення безпеки елементів воднотранспортної системи, а також сформулювати 

критерії оцінки безпеки, засновані на застосуванні показників ризику. Використання 

принципів системного аналізу та забезпечення безпеки в воднотранспортних системах з 

урахуванням кількісної оцінки показників безпеки та ризиків функціонування дозволить 

підвищити безпеку судноплавства. 
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Войченко Т.А., Ганношина И.Н. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА 

В статье проведен анализ факторов обеспечения безопасности судоходства для 

каждого элемента, входящего в структуру воднотранспортной системы. Дано 

определение категории безопасность судоходства и риск в судоходстве. Предложены 

критерии и показатели оценки безопасности судоходства. Обоснована целесообразность 

разделения показателей на прямые и косвенные, абсолютные и относительные. Сделан 

вывод о необходимости разработки моделей безопасности для различных элементов 

системы и с учетом различных ситуаций для количественной оценки показателей 

безопасности и рисков функционирования воднотранспортной системы. 

Ключевые слова: воднотранспортная система, безопасность судоходства, показатели 

риска, факторы безопасности.  
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The article analyzes the factors ensuring the safety of navigation for each element included in 

the structure of the water transport system. The definition of the category of safety of navigation 

and risk in shipping is given. Criteria and indicators of safety assessment of navigation are 

proposed. The expediency of dividing the indicators into direct and indirect, absolute and relative 

ones is substantiated. It was concluded that it is necessary to develop safety models for various 

elements of the system and taking into account different situations for the quantitative assessment 

of safety indicators and risks of the water transport system functioning. 
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МЕТОДОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ПОЛІГАРМОНІЙНИХ  

ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ З НОРМОВАНИМ СПЕКТРОМ 

 

 

У статті обґрунтована необхідність застосування полігармонійних вимірювальних 

сигналів для контролю технічного стану лінійних динамічних систем на прикладі 

радіонавігаційних приладів морського транспорту. Запропонована методологія 

(сукупність методів) синтезу полігармонійних вимірювальних сигналів з нормованим 

спектром. Обґрунтовані критерії оптимізації параметрів спектра таких сигналів: 

мінімальне значення нерівномірності спектральних складових сигналу, максимальне 

значення коефіцієнту перешкодозахищеності або коефіцієнта корисної дії. Показано, 

що оптимізацію параметрів амплітудного спектра таких вимірювальних сигналів 

доцільно проводити за одним із критеріїв, вибір якого залежить від особливостей 

контролю технічного стану лінійних динамічних систем. Проведено моделювання 

запропонованих методів синтезу полігармонійних вимірювальних сигналів з 

нормованим спектром за допомогою пакетів прикладних програм. Представлені 

результати комп’ютерного аналізу та рекомендації для практичного використання 

синтезованих вимірювальних сигналів для контролю технічного стану лінійних 

динамічних систем. 

Ключові слова: полігармонійні вимірювальні сигнали, лінійні динамічні системи, 

радіонавігаційні прилади, морський транспорт, критерії оптимізації, параметри 

спектра, контроль, технічний стан. 
 

ВСТУП 

Постановка задачі. На сьогодні морським транспортом перевозиться значна 

кількість вантажів у всьому світі. Це пов’язано з перевагами цього виду транспорту: 

відносно низька собівартість перевезень; велика вантажопідйомність, що дозволяє 

перевозити значні партії вантажу; практично відсутні обмеження на пропускну здатність. 

Доставка вантажів морським транспортом характеризується своєю універсальністю, 

надійністю та невисокою ціною. Такий спосіб перевезення вибирається для зниження 

собівартості транспортування вантажу, особливо ефективний при перевезенні великих 

обсягів [1]. 

Однак витрати на перевезення морським транспортом значно залежать від вибраного 

маршруту та порядку слідування за ним. Збої у роботі засобів визначення положення 

(координат) морського транспорту під час руху за маршрутом можуть привести до значних 

додаткових витрат, що обумовлене відхиленням від визначеного маршруту. Таким чином, 

контроль технічного стану складних технічних комплексів, у тому числі 

високотехнологічних зразків радіолокаційного обладнання, систем управління, навігації та 

зв’язку, які приймають участь у визначенні маршруту руху морського транспорту, на 

сьогодні є єдиним способом підтримання їх у справному стані та істотно впливає на 

ефективність виконання ними поставлених завдань. Це пов’язано й з тим, що переважна 

більшість зазначених зразків відпрацювала встановлений (призначений) ресурс.  

Доведено, що в умовах подальшого удосконалення радіотехнічних систем 

змінюються принципи контролю їх технічного стану. Поступово відбувається перехід від 

планово-попереджувальної системи технічного обслуговування на обслуговування зразків 
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за технічним станом. При цьому систему контролю технічного стану радіотехнічних систем 

морського транспорту пропонується будувати за критерієм “оптимізація – ефективність – 

вартість” і принципу “розумної достатності”. Отже, потрібний комплексний, системний 

підхід до обґрунтування апаратури (засобів) контролю технічного стану радіотехнічних 

систем [2, 3]. 

Так, реалізація традиційного підходу до вимірювання амплітудно-частотних 

характеристик (АЧХ) лінійних динамічних систем (ЛДС), що ґрунтується на застосуванні 

генераторів синусоїдних коливань, потребує значної трудомісткості вимірювань, оскільки 

потрібно послідовно задавати на генераторі контрольні частоти досліджуваного об'єкту. 

Уникнути даного недоліку можна за рахунок використання полігармонічних 

вимірювальних сигналів з нормованим спектром (СНС). Постановка задачі отримання 

оптимальних параметрів СНС передбачає визначення конкретних критеріїв синтезу, 

основними з яких є максимізація коефіцієнта використання потужності СНС, досягнення 

задовільного рівня найменшої за амплітудою корисної гармоніки у спектрі, мінімізація 

розкиду амплітуд спектральних складових на частотах аналізу тощо [4]. 

Крім наведених показників спектра сигналів, метод синтезу СНС може так само 

враховувати інші показники, наприклад, коефіцієнт амплітуди, який визначається як 

відношення максимального за модулем значення сигналу до його середньоквадратичного 

значення. Оптимізація СНС з метою мінімізації коефіцієнта амплітуди приводить до 

збільшення “відношення сигнал / шум” та, відповідно, забезпечує підвищену 

перешкодозахищеність вимірювань АЧХ ЛДС [5]. 

Отже, наукова задача розробки та удосконалення методології (сукупності методів) 

синтезу полігармонічних вимірювальних сигналів з нормованим спектром є актуальною 

для сучасної теорії та практики контролю технічного стану ЛДС.  

Аналіз літератури. Серед СНС найбільшого розвитку в різноманітних системах 

випробувань та контролю набули сигнали типу “мультисинус”, що представляють собою 

суму корисних гармонік з певними амплітудами та фазами, модульовані СНС та різні форми 

бінарних послідовностей [6–10]. 

Теоретичні основи синтезу СНС типу “мультисинус” представлені багатьма 

роботами, переважно закордонних авторів. Так, у статті [11] розроблено алгоритм, що 

ґрунтується на ітераційних переходах між частотною і часовою областями за допомогою 

швидкого перетворення Фур'є (swapping algorithm) та поступовому стисненні розмаху 

сигналу в часі (clipping algorithm). Результатом роботи [12] є досягнення найнижчого 

значення коефіцієнта амплітуди (серед інших відомих результатів). Проте через велику 

чутливість цільової функції до фаз гармонік та значної кількості локальних мінімумів 

оптимізація “мультисинуса” за цими методами не приводить до знаходження глобального 

екстремуму, до того ж обчислення потребують суттєвих ресурсів часу. Як альтернативний 

та більш простий варіант у даній роботі запропоновано оптимізацію за фазами 

обмеженого класу функцій шляхом переходу до парних та непарних СНС.  

Серед бінарних сигналів найбільш відомими є меандр, прямокутні імпульси та їх 

комбінації у пакетах, а так само бінарні послідовності максимальної довжини [13, 14]. 

Однак їх застосування під час контролю АЧХ ЛДС обмежується значною нерівномірністю 

гармонік та неефективним розподілом потужності СНС, оскільки значна її частина 

знаходиться поза зоною аналізу. Кращі результати можна досягти, якщо оптимізувати 

складний бінарний СНС з довільним набором точок переключення [15], який наближується 

в середньоквадратичному відношенні в часовій області до заданого сигналу. Але, як і в 

попередніх аналізованих роботах, низька гнучкість управління спектральним складом, яка 

обумовлена в даному випадку залежністю цільової функції оптимізації від фаз гармонічних 

складових, не дозволяє отримати бажані значення нерівномірності гармонік та корисної 

потужності. 

Мета статті полягає в розробці й удосконаленні методології синтезу полігармонійних 
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вимірювальних сигналів з нормованим спектром. Проведення оптимізації параметрів таких 

сигналів дозволяє більш гнучко керувати спектральним складом потрібного 

вимірювального сигналу та відтворювати таки сигнали з заданими показниками спектра за 

критеріями, необхідними для забезпечення особливостей контролю технічного стану ЛДС. 

Згідно цієї мети пропонуються розроблені методи синтезу сигналів з нормованим 

спектром трьох класів: парних та непарних “мультисинуса”, бінарних часово-імпульсно-

модульованих (ЧІМ) сигналів та СНС з амплітудно-часово-імпульсною модуляцією 

(АЧІМ). 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Метод синтезу парного та непарного “мультисинуса” із заданим амплітудним 

спектром. Представимо парний мультисинус )(f  , що має необхідний дискретний 

амплітудний спектр, з періодом T рядом Фур'є на інтервалі (0; T/2) 

 

 


ncoscW)(f
N

1n
nnn ,     (1) 

де t0  – фазовий кут (0    ); 0  – основна частота сигналу; nc  – амплітуда n-ї 

гармоніки; N – номер верхньої частоти контролю в спектрі сигналу; nW  – фазовий 

коефіцієнт, причому nW = 1, якщо n  = 0, та nW  = – 1, якщо n  = π, де n  – фаза n-ї 

гармоніки; n  – ваговий коефіцієнт, причому n  = 1, якщо n-а гармоніка входить до 

сітки контрольних частот, і n  = 0, якщо не входить. 

Очевидно, синтез різноманітних парних СНС типу “мультисинус” з однаковими 

амплітудами nc , але різними фазовими коефіцієнтами nW  буде приводити до різних 

значень коефіцієнта амплітуди, проте їх середньоквадратичне значення буде 

однаковим. Виходячи з цього, можна сформулювати наступний критерій 

оптимальності синтезу парного СНС типу “мультисинус” 
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Умова (2) показує, що оптимізацію СНС за змінними nW  необхідно проводити за 

два етапи. На першому етапі на інтервалі 0 при певному наборі фазових 

коефіцієнтів  іnW  знаходять максимальне за модулем значення сигналу 
max

)(f  , а на 

другому етапі визначають такий вектор  оптnW , для якого величина 
max

)(f   буде 

мінімальною. 

Оптимізація парного СНС типу “мультисинус” за критерієм (2), у порівнянні з 

“мультисинусом” з довільними фазами, має декілька суттєвих переваг: по-перше, 

визначення величини 
max

)(f   проводиться на інтервалі 0, і, по-друге, замість 

усього діапазону значень фаз  n  аналізується максимум 2S комбінацій величин  nW

, де S дорівнює кількості корисних гармонічних складових на інтервалі аналізу.  

Перший етап розв’язання задачі (2) полягає в адаптивному пошуку модулів 

екстремальних значень для фіксованого набору коефіцієнтів  іnW  на інтервалі 0    . У 

роботі [16] знайдене аналітичне співвідношення, що зв’язує достатню кількість m миттєвих 

значень “мультисинуса”на половині періоду зі спектральним складом та максимальною 

відносною похибкою  розрахунку екстремумів бажаного сигналу 
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де ceil(...) – функція округлення до найближчого більшого цілого числа. 

Знаходження оптимального набору коефіцієнтів  оптnW , що відбувається на 

другому етапі, організовується за допомогою методу покоординатного спуску з 

використанням мультистартів. 

Зміст покоординатного спуску полягає в наступному. Для конкретного вектора 

 іnW  обчислюємо значення 
max

)(f  . Потім, послідовно змінюючи знак у кожного 

коефіцієнта nW , починаючи з першого 1W , будемо залишати знак величини nW  тим 

самим, якщо його зміна не зменшує величини 
max

)(f  , і змінювати  його на 

протилежний, якщо його зміна привела до зменшення максимального за модулем 

значення СНС. Таким чином, пройдемо весь набір коефіцієнтів  nW . На цьому 

закінчується перший цикл, після чого знову вертаємося до першого коефіцієнта  1W  й 

виконуємо аналогічно другий, третій і наступний цикли. У загальному випадку 

кількість циклів може виявитися різною. Даний алгоритм закінчується на тому циклі, 

в ході якого жодного разу не відбувається зменшення величини 
max

)(f   при змінах 

знаків у коефіцієнтів  nW  (у негативному випадку аналізу підлягають S2 комбінацій 

величин  nW ). 

Проведення одного покоординатного спуску, як правило, не приводить до 

оптимального за коефіцієнтом амплітуди парного “мультисинуса”, тому 

вищерозглянуту процедуру виконують декілька разів, тобто з мультистартом 

(рестартом). Кожен покоординатний спуск здійснюється для нового набору фазових 

коефіцієнтів  іnW , розподілених за довільним рівномірним законом. Серед усіх 

результатів мультистартів обирається такий набір коефіцієнтів  nW , який доставляє 

найменше значення величині 
max

)(f  . 

Практична реалізація СНС типу “мультисинус” пропонується за допомогою цифро-

аналогового перетворювача (ЦАП), причому останній, як правило, відновлює сигнал із 

затримкою нульового порядку (zero-order hold), тобто синтезує не сам сигнал у чистому 

вигляді, а його кусково-східчасту апроксимацію з рівномірним кроком у часі. Кінцеві 

вирази для синфазної та квадратурної складових кусково-східчастого “мультисинуса” 

мають наступний вигляд 
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                (3) 

 

де L – кількість рівнів апроксимації на інтервалі одного періоду, що зв’язана з періодом 

“мультисинуса” T та часом відновлення ЦАП 0T  виразом 0T/TL  ; 

)L/n/()L/nsin()L/n(sinc   – передатна функція (частотний коефіцієнт передачі) пристрою 

з нульовою затримкою ЦАП для n-ї гармонічної складової СНС. 

Комп’ютерне моделювання формули (3) показує, що амплітуди гармонік СНС 

відтворюються з різним загасанням, причому, більшому номеру частоти відповідає менша 

амплітуда відповідної гармоніки у спектрі “мультисинуса”. З метою попередньої 

компенсації даного впливу ЦАП на спектральні складові співвідношення (1) для синтезу 

СНС типу парний “мультисинус” необхідно доповнити множником, що є зворотною 

величиною до передатної функції ЦАП   1
)L/n(sinc
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ncoscW)L/n(sinc)(f

N

1n
nnn

1 .    (4) 

Аналіз результатів розв'язання оптимізаційної задачі (2) для сигналів з різною 

кількістю корисних гармонік та різними амплітудами дозволяє зробити висновок про 

те, що найменше значення коефіцієнта амплітуди доцільно шукати не тільки для класу 

парних функцій, але й для непарних, тобто коли СНС (4) так само являє собою суму 

синусоїд. Отже, мультистарт з покоординатним спуском проводимо як для парного, 

так і для непарного “мультисинуса”. 

Для прикладу моделювання методу синтезу “мультисинуса” було проведено для 

наступної задачі: треба отримати рівномірний спектр для 20-ти гармонічних складових 

з однаковими амплітудами 1 В. Результати моделювання наведені на рис. 1.  

 

 
 

Оптимальний за фазами парний “мультисинус” та сигнал з одиничними фазовими 

коефіцієнтами nW  представлені на діаграмі рисунку 1, а. У результаті оптимізації 

вдалося зменшити максимальне за модулем значення СНС у чотири рази та отримати 

коефіцієнт амплітуди аК =1,57, що відповідає збільшенню показника “відношення 

сигнал / шум” на 12,1 dB. Графік на рисунку 1, б, відображає кусково-східчасту 

апроксимацію оптимального парного СНС за 22-ма точками відновлення на інтервалі 

половини періоду. Спектр кусково-східчастого “мультисинуса” без компенсації та з 

попередньою компенсацією передатної функції ЦАП представлені відповідно на рисунках 

1, в, г. 

Використання парних СНС типу “мультисинус” дозволяє уникнути складних 

розрахунків, підвищити оперативність отримання потрібних параметрів сигналу та на 

підставі симетричності парних СНС удвічі скоротити об'єм пам'яті даних. Останній факт є 

дуже суттєвим у тих випадках, коли потрібно  досягти мініатюризації калібраторів сигналів 

при одночасному підвищенні їх універсальності, тобто в одному запам’ятовуючому 

пристрої зберігати коди декількох СНС. Актуальність використання симетрії парних 

сигналів пов’язана так само з тим, що відтворення нормованого спектру з мінімальними 

похибками потребує збільшення точок відновлення СНС на інтервалі одного періоду та 

підвищення розрядності представлення кодів миттєвих значень. 
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Рис.1. Результати синтезу СНС типу “мультисинус” 
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Метод синтезу бінарних сигналів із заданим амплітудним спектром. 

Періодичні СНС бінарної форми, що мають нормовані параметри амплітудного 

спектра, знаходять широке застосування в метрологічній практиці [3, 7, 10, 13–15]. 

Вибір таких сигналів як тестові впливи для ідентифікації різних ЛДС у частотній 

області дозволяє одержати високий показник “відношення сигнал/шум”, оскільки вони 

мають мінімальний серед усіх сигналів коефіцієнт амплітуди, що дорівнює одиниці. 

Так само однією з основних переваг бінарних СНС є достатньо проста апаратурна 

реалізація калібраторів сигналів, що забезпечує їм економічну ефективність. 

Найбільші функціональні можливості щодо управління спектральним складом мають 

бінарні ЧІМ СНС, коли формування необхідного спектра сигналу досягається за рахунок 

зміни моментів переключення його рівнів. Розглянемо методи синтезу таких СНС та 

наведемо основні математичні вирази для оптимального набору їх параметрів за двома 

критеріями: за критерієм максимуму середнього значення корисних гармонік при 

обмеженні на корисну потужність СНС та за критерієм нерівномірності спектра.  

Синтез бінарного СНС за критерієм максимуму середнього значення корисних 

гармонік при обмеженні на корисну потужність СНС.  Математична постановка задачі 

синтезу такого СНС полягає в пошуку найкращого середньоквадратичного 

наближення спектра бінарного сигналу  F  до спектра бажаного сигналу  f , що 

визначається виразом (1) 

 
2

n
nn Ddmin 





  ,    (5) 

де  
 

 







2

0

2

0

j
n

jn
n

j
n

jn
n

nn eC
2

1
de)(F

2

1
D;ec

2

1
de)(f

2

1
d  – відповідно комплексні 

коефіцієнти Фур’є сигналів  f  та  F  при n  0; nС  і n  – амплітуда й фаза n-ї 

гармоніки сигналу  F . 

Після певних перетворень критерій оптимізації (5) стає еквівалентним 

максимізації середнього значення амплітуд гармонік C  бінарного сигналу в корисному 

діапазоні частот: 
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 .     (6) 

Формулювання функції обмежень на певні параметри СНС у даному випадку 

може виходити з тієї необхідності, що вхідний сигнал повинен давати можливість 

відстежити як завгодно малі зміни АЧХ ЛДС. Така постановка приводить до задачі про 

максимізацію корисної потужності корР , що виділяється у навантаженні 
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Формули (6) та (7) зв'язані між собою співвідношенням 

 

2
кор CP

S

2
D  ,     (8) 

де D – дисперсія амплітуд гармонік корисних частот. 

 

Аналіз виразу (8) показує, що при фіксованому значенні корисної потужності 

задкор РР   зменшення дисперсії корисних гармонік може бути досягнуто за рахунок 

максимізації їх середнього значення C . 

Синтез бінарного СНС за критерієм нерівномірності спектра.  Для отримання 
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рівномірного спектра бінарного СНС як критерій оптимізації доцільно обрати  мінімум 

різниці між максимальною та мінімальною амплітудами гармонічних складових у 

корисному діапазоні частот 

 

})Cmin{}C(max{minG nn2  .    (9) 

 

У загальному випадку оптимізація СНС за критерієм (9) так само може 

відбуватися за наявності ряду обмежень, наприклад, щодо значення  коефіцієнта 

корисної дії калібратора, рівня найменшої корисної гармонічної складової в спектрі 

СНС тощо. 

Для безпосередньої реалізації синтезу бінарних СНС за співвідношеннями (6), 

(7), (9) приведемо кінцевий вираз, що зв'язує амплітуди гармонік nС  СНС з вектором 

точок його переключення: 
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0F  – амплітуда бінарного сигналу;  – вектор фазових координат (точок) 

переключення, причому M,1i  , 1ii1i   , 1  = 0, М  = 2; 0M  – нижній індекс 

підсумовування, що дорівнює 2|1)1(|1M 1M
0   . 

 

Після підстановки формули (10) до відповідних цільових функцій та функцій 

обмежень отримуємо класичну задачу знаходження умовного екстремуму  
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де NLm,  – відповідно множина та кількість нелінійних обмежень; Lm,  – множина та 

кількість лінійних обмежень, до яких відносяться, наприклад, прості обмеження на складові 

вектора фазових точок переключення бінарного СНС. 

Задача (11) є задачею нелінійного програмування, розв’язанням якої буде 

стаціонарна точка функції Лагранжа 
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що задовольняє необхідним умовам першого порядку (Каруша – Куна – Такера) [17] 
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де λ* – оптимальний вектор множників Лагранжа;  

)(g),(G),,(L *
j

***  – відповідні градієнти лагранжіана (12), цільової функції та 

обмежень. 

 

Найбільш ефективним методом розв’язання задачі (11) є метод послідовного 
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квадратичного програмування, що використовується в багатьох сучасних пакетах 

математичних програм для знаходження умовних екстремумів [17, 18]. Цей метод 

оптимізації є ітераційним, тобто наближення до оптимального вектора точок 

переключення * здійснюється за формулою 

 

kkk1k ds  , 

де 1k  та k  – відповідні набори точок переключення  на (k+1)-й та k-й ітераціях;   

ks , kd  – відповідно значення кроку та вектор напрямку на k-й ітерації. 

Отже, метод послідовного квадратичного програмування містить в собі два етапи: 

перший етап – визначення напрямку спуску з поточного наближення k ; другий етап 

– розрахунок такого кроку уздовж цього напрямку, який би задовольняв певній функції 

виграшу. Суть першого етапу полягає у заміні задачі оптимізації (11) стандартною 

задачею квадратичного програмування шляхом квадратичної апроксимації функції 

Лагранжа (12) та лінеаризації всіх нелінійних обмежень. Спрощена задача далі 

розв'язується з використанням квазіньютонівської схеми оновлення матриці других 

частинних похідних (матриці Гессе) лагранжіану (12) та стратегії  активного набору 

при урахуванні обмежень [4]. Розрахунок величини кроку в багатьох алгоритмах 

оптимізації відбувається лінійним пошуком мінімуму абсолютної або квадратичної 

штрафної функції, наприклад, Хана та Пауела [18]. 

Аналогічно СНС типу мультисинус проведемо моделювання бінарного ЧІМ 

сигналу для отримання спектра, що складається з 20-ти гармонік. На рис. 2, а, б, подано 

відповідно бінарний СНС та його спектр, оптимізований за критерієм максимуму 

середнього значення корисних гармонік при обмеженні на корисну потужність сигналу 

корР ≥0,95 В2. Діаграми на рис.2, в, г, відповідають оптимальному сигналу та спектру 

при корР ≥0,85 В2. Результатом оптимізації будуть СНС, що мають відповідно значення 

=0,232 В, =0,947 В2 та =0,29 В, =0,85 В2.  

  
Рисунок 2. Результати синтезу бінарного ЧІМ СНС  

Отже, запропонований метод дозволяє отримати СНС з наперед заданими 

параметрами спектра. За початкове наближення вектору точок переключення в обох 
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випадках обрано моменти переходу через нуль бажаного СНС типу “мультисинус” з 

довільними фазами. Як видно з рис.2, при підвищених вимогах до корисної потужності 

СНС має значний розкид між амплітудами на частотах аналізу. У першому випадку 

розкид складає 0,703 В, а в другому – 0,17 В. 

Рівномірний спектр для бінарного ЧІМ сигналу можна отримати, якщо провести 

оптимізацію бінарного СНС за критерієм (9). Для прикладу розглянемо результати 

роботи методу послідовного квадратичного програмування для трьох початкових 

наборів фазових координат переключення (рис. 3), де відображені оптимальні бінарні 

СНС та відповідно їх спектри з 22-ма точками переключення (рис. 3, а, б), з 24-ма 

точками переключення (рис. 3, в, г) і з 26-ма точками переключення (рис. 3, д, ж). 

Аналіз даних діаграм дозволяє зробити висновок: чим більша кількість точок 

переключення бінарного СНС, тим більше гармонік можна отримати з рівними 

амплітудами. Зокрема для першого, другого та третього наборів відповідно перші 16, 

18 та 20 гармонік будуть мати приблизно однакові амплітуди. Значення відносної 

нерівномірності, під якою розуміється відношення різниці між максимальною та 

мінімальною гармонічними складовими у квазірівномірному спектрі до середнього 

значення квазірівномірних гармонік, для трьох розглянутих вище варіантів складають 

відповідно 0,004 %, 0,013 % та 0,23 %. 

 
 

Метод синтезу СНС з амплітудно-часово-імпульсною модуляцією. Такий вид 

СНС є аналогом бінарного сигналу за винятком того, що амплітуди кожного імпульсу 

Рис. 3. Результати синтезу бінарного ЧІМ СНС за критерієм нерівномірності 

спектра 

2

α 

F(α) 
1 В 

–

д) 

0 

n 20 5 10 15 

Cn 

ж) 

0,254 В 

0 

n 20 5 10 15 

Cn 

г) 

0,289 В 

0 

n 20 5 10 15 

Cn 

б) 

0,299 В 

0 

2π 

α 

F(α) 
1 В 

–

а) 

0 

2

α 

F(α) 
1 В 

–

в) 

0 



 

 

  

42 

 

можуть приймати довільні значення. За початкове наближення для такого СНС можна 

прийняти точки переключення, отримані за результатами оптимізації бінарних СНС із 

застосуванням одного з розглянутих вище методів. Отже, синтез АЧІМ СНС полягає в 

пошуку таких амплітуд імпульсів, які б задовольняли обраним цільовим функціям та, 

за необхідності, певним обмеженням. Аналогічно виразу (10) запишемо 

співвідношення, що зв'язує амплітудний спектр АЧІМ СНС з точками переключення 

та амплітудами імпульсів 

 

, 

де , , 

 – амплітуда i-го імпульсу. 

 

Застосування виразів (6) та (7) при оптимізації АЧІМ СНС недоцільно, навіть з 

уведенням обмежень на діапазон можливих амплітуд імпульсів, оскільки СНС у 

даному випадку залишається бінарним та приймає граничні значення діапазону. З цією 

метою як один з варіантів можна запропонувати синтез АЧІМ СНС за критерієм 

мінімуму відносного розкиду значень амплітуд гармонік у корисному діапазоні частот 

при обмеженні на коефіцієнт амплітуди аК  сигналу 

 













,KKпри

С})Cmin{}C(max{minarg

задаа

nn
]F,F[F внi    (13) 

 

де нF  та вF  – відповідно нижня та верхня допустимі границі АЧІМ СНС (наприклад, 

динамічний діапазон ЦАП). 

Розв’язання задачі (13) також відбувається методом послідовного квадратичного 

програмування. Після виконання ітераційного алгоритму отримуємо СНС (рис.  4, а) та 

його спектр (рис. 4, б). 

 

 

 
 

За початковий набір оберемо точки переключення бінарного ЧІМ сигналу, 

наведеного на рисунку 2, в. Результатом оптимізації буде зменшення розкиду амплітуд 

гармонічних складових у корисному діапазоні частот до величини 0,06  В та збільшення 

середнього значення гармонік до 0,317 В. При оптимізації було задано та досягнуто 
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парного та непарного “мультисинусів” для 20-ти гармонік. Отже, за критерієм 

перешкодозахищеності найкращим є бінарний СНС. АЧІМ СНС поступається в цьому 

відношенні бінарному сигналу, проте, оскільки для АЧІМ сигналу можна отримати 

заданий коефіцієнт амплітуди, він має більший показник “відношення сигнал / шум” у 

порівнянні з “мультисинусом”. 

Висновки. У представленій роботі запропоновано та досліджено методологію (на 

основі цифрових методів) синтезу сигналів з нормованим спектром, які дозволяють 

отримувати перешкодозахищені полігармонійні вимірювальні сигнали з потрібними 

показниками спектра, зокрема, коефіцієнтами корисної потужності та нерівномірності, 

середнього значення гармонік у корисному діапазоні частот. 
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Даки Е.А., Тимощук Е.Н., Богомья В.И. 

МЕТОДОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ С НОРМИРОВАННЫМ СПЕКТРОМ 

В статье обоснована необходимость применения полигармоническом измерительных 

сигналов для контроля технического состояния линейных динамических систем на примере 

радионавигационных приборов морского транспорта. Предложенная методология 

(совокупность методов) синтеза полигармоническом измерительных сигналов с 

нормированным спектром. Обоснованные критерии оптимизации параметров спектра 

таких сигналов: минимальное значение неравномерности спектральных составляющих 

сигнала, максимальное значение коэффициента помехозащищенности или коэффициента 

полезного действия. Показано, что оптимизация параметров амплитудного спектра 

таких измерительных сигналов целесообразно проводить по одному из критериев, выбор 

которого зависит от особенностей контроля технического состояния линейных 

динамических систем. Проведено моделирование предложенных методов синтеза 

полигармоническом измерительных сигналов с нормированным спектром с помощью 

пакетов прикладных программ. Представлены результаты компьютерного анализа и 

рекомендации для практического использования синтезированных измерительных сигналов 

для контроля технического состояния линейных динамических систем. 

Ключевые слова: полигармоническом измерительные сигналы, линейные динамические 

системы, радионавигационная, морской транспорт, критерии оптимизации, параметры 

спектра, контроль, техническое состояние. 
 

Daki O., Timoshchuk O., Bohomia V. 

METHODOLOGY OF SYNTHESIS OF POLYGHARMONINES 

MEASURING SIGNALS WITH A NORMAL SPECTRUM 

The article substantiates the necessity of applying polarharmonic measuring signals for 

controlling the technical state of linear dynamic systems on the example of radionavigation 

devices of sea transport. A methodology (a set of methods) of synthesis of polarharmonic 

measuring signals with a normalized spectrum is proposed. The criteria for optimizing the spectral 

parameters of such signals are substantiated: the minimum value of the unevenness of the spectral 

components of the signal, the maximum value of the noise immunity coefficient or the coefficient 

of efficiency. It is shown that optimization of the parameters of the amplitude spectrum of such 

measuring signals should be carried out according to one of the criteria, the choice of which 

depends on the features of control of the technical state of linear dynamic systems. The simulation 

of the proposed methods of synthesis of polar-harmonic measuring signals with a normalized 

spectrum with the help of application packages is carried out. The results of computer analysis 

and recommendations for practical use of synthesized measuring signals for controlling the 

technical state of linear dynamic systems are presented. 

Key words: polyharmonic measuring signals, linear dynamic systems, radionavigation devices, 

sea transport, optimization criteria, spectral parameters, control, technical condition. 
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АЕРОДИНАМІЧНЕ КОМПОНУВАННЯ ВИНИЩУВАЧА КОРАБЕЛЬНОГО 

БАЗУВАННЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З БПЛА 

 

 

Стаття присвячена вирішенню актуальної наукової задачі синтезу аеродинамічного 

компонування винищувача малорозмірних безпілотних літальних апаратів. Встановлені 

залежності аеродинамічних характеристик компонування крила малого подовження з 

повітряними гвинтами протилежного обертання від геометричних та кінематичних 

параметрів компонування. Встановлені залежності є основою для розробки рекомендацій 

з вибору раціональних геометричних параметрів аеродинамічного компонування крила 

малого подовження з повітряними гвинтами протилежного обертання 

Ключові слова: безпілотний літальний апарат, винищувач, аеродинамічні 

характеристики, аеродинамічне компонування, повітряний гвинт, корабельне базування. 

 

Вступ. Прогрес у створенні бойових безпілотних авіаційних систем обумовлений 

людським, економічним і науково-технологічним факторами. Безпілотні літальні апарати 

відносно дешеві, мають модульну конструкцію, невеликі габарити, малу ефективну 

поверхню розсіювання та меншу, порівняно з пілотованими бойовими літаками, 

вразливість від вогню ППО, що робить їх ефективними засобами розвідки, наведення та 

радіоелектронної боротьби. Поява неметалічних конструкційних матеріалів і прогрес в 

області мініатюризації бортового встаткування створили об'єктивні передумови для 

створення малорозмірних БПЛА, або мікро-БПЛА. Основними перевагами бойових мікро-

БПЛА є: можливість знизити рівень спостереження; підвищена мобільність за рахунок 

невеликих габаритів і ваги; високий ступінь боєздатності; можливість масованого 

застосування з високою частотою пусків; зниження вимог до рівня кваліфікації та 

чисельності обслуговуючого персоналу; значне зниження витрат за рахунок автоматизації 

виробничих процесів при виготовленні конструкції з композиційних матеріалів.  

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

науковими чи практичними завданнями. Аналіз застосування БПЛА свідчить про 

посилення ролі безпілотної авіації, в тому числі, корабельного базування Так, наприклад, з 

підвищенням активності конфліктів кількість зафіксованих польотів розвідувальних БПЛА 

значно зростає. Проте, проблема ефективного ураження БПЛА засобами корабельного 

ППО залишається на теперішній час не вирішеною [1], що обумовлює необхідність 

розробки винищувачів корабельного базування, основне призначення яких – боротьба з 

малорозмірними БПЛА в повітрі. Таким чином, розробка спеціалізованого засобу боротьби 

з БПЛА – винищувача корабельного базування для боротьби з БПЛА є актуальним науково-

практичним завданням. 

Аналіз досліджень і публікацій. Успіх вирішення завдання ураження малорозмірних 

БПЛА в повітрі залежить від вибору параметрів аеродинамічного компонування 

винищувача БПЛА. Найважливішими вимогами, які визначають аеродинамічне 

компонування такого винищувача корабельного базування, будуть: вимога забезпечення 

високих сталих перевантажень і високих значень піднімальної сили для забезпечення 

переваги над розвідувально-ударними БПЛА в маневреному повітряному бою;  малого 
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опору для забезпечення переваги в швидкості над РУ БПЛА та малого часу розгону 

винищувача БПЛА; високих значень максимальної піднімальної сили для забезпечення 

високих злітно-посадкових характеристик; вимога забезпечення високої аеродинамічної 

якості для забезпечення заданого радіуса дії винищувача. Вимоги до аеродинамічного 

компонування винищувача БПЛА суперечливі, що обумовлює необхідність застосування 

компонувальних рішень з глибокою інтеграцією планера та силової установки. Одним із 

прикладів таких рішень з глибокою інтеграцією планера та силової установки є 

використання в якості несучої поверхні літака крила малого подовження, яке в 

компонуванні з повітряними гвинтами, розташованими на бічних крайках крила, дозволяє 

отримати високі значення злітно-посадочних характеристик літака, відкриває можливість 

здійснення горизонтального усталеного польоту на гранично малих еволютивних 

швидкостях, підвищує максимальну швидкість горизонтального польоту. 

Аеродинамічне компонування винищувача БПЛА з крилом малого подовження у 

взаємодії з повітряними гвинтами протилежного обертання на бічних крайках має ряд 

переваг над традиційними компонуваннями з крилами помірних та великих подовжень. 

Однак інтерференційні особливості такого компонування вивчені не достатньо повно, тому 

встановлення закономірностей інтерференційного впливу компонування крила малого 

подовження з повітряними гвинтами протилежного обертання для забезпечення переваги в 

льотно-технічних характеристиках винищувача БПЛА над розвідувально-ударними БПЛА 

є актуальною науковою задачею. 

Мета статті. Метою статті є встановлення закономірностей інтерференційного 

впливу компонування крила малого подовження з повітряними гвинтами протилежного 

обертання на його бічних крайках. 

Виклад основного матеріалу. Існуючі розробки БПЛА суттєво нерівномірно 

розподілені по вказаним категоріям [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Розподіл БПЛА по категоріям  
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Аналіз представлених даних дозволяють зробити висновок про те, що найбільш 

численну групу становлять малогабаритні БПЛА, тобто  мікро-БПЛА (з максимальною 

польотною масою до 5 кг), міні-БПЛА (до 200 кг), а також БПЛА короткого, середнього 

радіуса дії з максимальною польотною масою до 10 кг. Це обумовлено відносною 

простотою експлуатації та доступністю, придатністю для виконання військових завдань [2]. 

Найбільш чисельні БПЛА, які мають наступні основні льотно-технічні характеристики: 

– тривалість польоту – 60...120 хв.; 

– радіус дії – 10...15 км; 

– максимальна злітна вага – 1,5....6,5 кг; 

– максимальна швидкість польоту – 80...120 км/ч. 

Можна зробити висновок про те, що БПЛА такого типу будуть типовою ціллю 

винищувача корабельного базування. Отже ставиться завдання синтезу аеродинамічного 

компонування такого винищувача. Вирішення цього завдання передбачає: 

– аналіз шляхів підвищення льотно-технічних характеристик винищувача застосуванням 

компонування крила малого подовження з повітряними гвинтами протилежного обертання; 

– розробку та верифікацію теоретико-експериментальної методики визначення основних 

аеродинамічних характеристик компонування крила малого подовження з повітряними 

гвинтами протилежного обертання на бічних крайках; 

– проведення параметричних досліджень впливу геометричних та кінематичних параметрів 

компонування на його аеродинамічні характеристики, виявлення особливості обтікання 

компонування крила малого подовження з повітряними гвинтами протилежного обертання; 

 виявлення закономірності зміни аеродинамічних характеристик компонування крила 

малого подовження з повітряними гвинтами протилежного обертання при зміні режимів 

роботи повітряних гвинтів, кінематичних параметрів обтікання, геометричних параметрів 

крила; 

 розробку практичних рекомендації конструкторам щодо застосування компонування 

крила малого подовження з повітряними гвинтами протилежного обертання на 

винищувачах БПЛА. 

Ключовим моментом є розробка надійної теоретико-експериментальної методики 

визначення основних аеродинамічних характеристик складних просторових 

аеродинамічних компонувань з повітряними гвинтами.  

Проблема інтерференції повітряних гвинтів з планером літака була та є однією з 

важливіших при формуванні аеродинамічних компоновок літальних апаратів. Широке 

використання повітряних гвинтів на малошвидкісних літаках обумовлено високим 

коефіцієнтом корисної дії повітряного гвинта як рушія, однак ефективна тяга 

гвинтомоторної силової установки істотно залежить від розташування повітряного гвинта 

на літаку. Крило малого подовження у взаємодії із повітряними гвинтами протилежного 

обертання на бічних крайках крила має максимально можливий інтерференційний вплив 

крила з повітряними гвинтами, тому аналіз попередніх досліджень аеродинамічної 

інтерференції повітряного гвинта з елементами планера літака є актуальним. 

Відомо, що перше дослідження аеродинамічної інтерференції гвинта з об'ємним тілом 

було проведено Ренкіном [3], ним вивчалися співвідношення тяги гребного гвинта й опору 

корпуса судна, отримані в експериментах як над ізольованими гвинтом і корпусом, так і в 

складі комбінації "гвинт-тіло". Експериментальні дослідження моторних гондол із 

працюючим повітряним гвинтом (Дюренд, Фейдж, Коллінз, Леслі, Вєдров, Остославський, 

Халєзов) дозволили кількісно оцінити взаємний вплив гондоли й повітряного гвинта [4]. 

Отримані емпіричні матеріали стали основою напівемпіричної теорії інтерференції 

(Глауерт, Остославський). Оптимізації компонування силової установки на літаку 

присвячені роботи [5-8]. Аеродинамічна інтерференція повітряного гвинта й планера також 

впливає на характеристики стійкості й керованості руху літака з гвинтовими рушіями.  
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В Україні подібні дослідження представлені в роботах [9-11], так,зокрема, в [9] на 

основі проведених параметричних досліджень розроблені рекомендації з вибору місця 

розташування та кута поперечного V горизонтального оперення літаків з однорядними 

повітряними гвинтами одного напрямку обертання та з співвісними повітряними гвинтами 

для зменшення негативного впливу режиму роботи повітряних гвинтів на моментні 

характеристики літака. 

Експериментальні дослідження проблеми інтерференції повітряних гвинтівзпланером 

літака представлені в роботі [12], в якій удосконалена методика випробувань в 

аеродинамічній трубі моделей літаків з гвинтовими рушіями, установлена номенклатура 

поправок до результатів випробувань і розроблені способи їх визначення. Установлено, що 

середні квадратичні відхилення вимірів аеродинамічних навантажень, що діють на модель 

з працюючою силовою установкою, в 1,5 рази вище, ніж у звичайних вагових 

випробуваннях моделі без силової установки. Показано, що повітряні гвинти впливають на 

поздовжню стійкість літака, при цьому величина зсуву фокуса по куті атаки визначається 

двома домінуючими складовими: впливом струменів на планер і моментом нормальної 

сили гвинтів. Зроблено висновок про те, що вплив повітряних гвинтів на планер літака 

аеродинамічного компонування з розміщенням повітряних гвинтів на крилі проявляється в 

збільшенні потенційної несучої здатності літака, зростанні лобового опору та зниженні 

аеродинамічної якості. 

Експериментальне дослідження аеродинамічної комбінації "крило - повітряний 

гвинт" значно складніше, ніж дослідження взаємного впливу гвинта та фюзеляжу. У 

випробуваннях моделі фюзеляжу з працюючим гвинтом експеримент, як правило, зводився 

до виміру осьових сил, що діють на гвинт і фюзеляж. У випробуваннях моделі комбінації 

"крило - повітряний гвинт" складність полягає в необхідності одержання значення, як 

мінімум, трьох компонентів навантаження, що діє на крило, а також значення осьової сили 

гвинта. Одночасне визначення збільшення лобового опору крила, що обдувається 

струменем гвинта, і тяги повітряного гвинта ускладнене. Таким чином, отримані в роботах 

[9-12] експериментальні дані не дозволили повно встановити взаємний вплив крила та 

повітряного гвинта, особливо, у випадку крил малих подовжень. Слід відзначити також, що 

у цей час є дуже невелике число публікацій, присвячених дослідженню інтерференції 

повітряних гвинтів з планером літака. Це обумовлено складністю експерименту, 

необхідністю для його проведення спеціального оснащення та прецизійних засобів виміру, 

та має як наслідок вартість експерименту, що перевершує вартість відповідних випробувань 

без силової установки в 5…10 разів. 

У роботах [13-17] показано, що крила малих подовжень мають ряд переваг: вони 

вигідні у ваговому відношенні, відносно міцності через малі згинальні моменти крила, 

фокус крил малих подовжень відносно мало зміщається при збільшенні швидкості польоту, 

а, отже, мало змінюються характеристики поздовжньої стійкості. Літальні апарати із 

крильми малих подовжень мають малі, у порівнянні з літальними апаратами традиційних 

компонувань, моменти інерції, внутрішній простір таких літальних апаратів дозволяє 

раціонально розмістити корисний вантаж і екіпаж. Самим істотним недоліком крил малих 

подовжень є великий індуктивний опір, обумовлений значними кінцевими перетіканнями 

на бічних крайках крила, і, як наслідок, низька аеродинамічна якість. 

Порівняльний аналіз крил різного подовження та форм у плані дозволив зробити 

висновок про те, що максимальна піднімальна сила крил різних форм у плані 

забезпечується при подовженні порядку від 0,8 до 1,5. У роботах [16-17] показано, що 

кінцеві аеродинамічні поверхні дозволяють підвищити аеродинамічну якість літального 

апарата з крилом малого подовження, розроблене раціональне компонування ЛА з крилом 

малого подовження та кінцевими крильцями, при якій забезпечуються прийнятні 

аеродинамічні характеристики та прийнятна поздовжні статична стійкість і керованість 
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ЛА,а аеродинамічна якість підвищена приблизно на 3 одиниці по-порівнянню з крилом без 

кінцевих аеродинамічних поверхонь. 

Інтерференція крила малого подовження з повітряним гвинтом в найвищому ступені 

виявляє себе в компоновці "арочне крило – штовхаючий повітряний гвинт". У відомих 

роботах В.П. Пустовойтова, М.А. Орлова, М.Н. Міргазова, В.Ф. Сягаєва, Є.Н. Зайцева, 

А.А. Дергачова, А.А. Давтаняна на основі дослідження арочних крил в аеродинамічних 

трубах були отримані важливі відомості про характер протікання залежностей сумарних 

аеродинамічних сил і моментів, що діють на такого роду крило, від кута атаки, а також був 

досліджений взаємовплив арочного крила і повітряного гвинта. Показано, що система 

"арочне крило – штовхаючий повітряний гвинт" має унікальні аеродинамічні особливості і 

є привабливою альтернативою прямому крилу у тому випадку, коли експлуатаційні вимоги 

обмежують розмах крила до низьких величин або якщо призначення конструкції вимагає 

великої тривалості польоту при низьких швидкостях.  

У роботах [18-21] на основі математичного та натурного моделювання встановлені 

особливості характеру течії над верхньою поверхнею арочного крила в компоновці "арочне 

крило – штовхаючий повітряний гвинт", а саме: істотне збільшення піднімальної сили крила 

і критичного кута атаки за рахунок впливу індуктивного потоку повітря перед повітряним 

гвинтом, забезпечення значного приросту аеродинамічної якості компоновки в порівнянні 

з ізольованим арочним крилом. На основі проведених параметричних досліджень з оцінки 

впливу місця розташування повітряного гвинта в каналі арочного крила на протікання 

аеродинамічних характеристик доведена наявність досить складної аеродинамічної 

інтерференції гвинта і несучої поверхні літального апарата, отримані залежності 

аеродинамічної якості компоновки "арочне крило – штовхаючий повітряний гвинт" і 

тягових характеристик повітряного гвинта від місця розташування гвинта в каналі крила. 

Оригінальний проект літака вертикального зльоту та посадки з вертикальним 

положенням фюзеляжу був запропонований Ч. Ціммерманом в 1933 р. і оформлений у 

патентній заявці в 1938 р. Особливістю його компонування є використання крила малого 

подовження (λ=1), майже круглої форми в плані з двома гвинтами великого діаметра, 

встановленими з перекриттям у гондолах на кінцях крила. Гвинти обертаються в сторони, 

протилежні напрямку обертання вихрів, що сходять з кінців крила; обертання гвинтів 

передбачалося синхронізувати за допомогою механічної трансмісії. Таке розміщення 

гвинтів повинне було значно зменшити індуктивний опір системи "гвинт-крило" і в 

результаті одержати аеродинамічну якість 4, що дозволяло, по-перше, досягати великих 

швидкостей польоту, а по-друге, істотно розширити діапазон швидкостей горизонтального 

польоту за рахунок зменшення мінімальної швидкості [22, 23]. Передбачалося, що такий 

літак зможе робити вертикальний зліт і посадку, літати на режимі висіння подібно 

вертольоту та разом з тим буде мати максимальну швидкість польоту до 800 км/год. 

Посадка на режимі авторотації з непрацюючими двигунами, можлива для вертольота, не 

допускалася для такого літака через більше, ніж у вертольотів, навантаження на ометену 

гвинтами площу та, відповідно, дуже великих швидкостей зниження. Проведені в NASA 

дослідження повітряних гвинтів показали, що може бути знайдене компромісне рішення, 

тобто може бути створений гвинт, що одержав назву "ненавантажений пропелер", для якого 

можна одержати досить високий відносний КПД на режимах вертикального зльоту й 

посадки та разом з тим високий КПД у горизонтальному польоті (η = 0,65…0,85) до 

швидкостей, що відповідають числу М = 0,8. Було встановлено, що в діапазоні швидкостей 

польоту від 0 до 400 км/ч зміни швидкості обертання гвинтів не потрібно, при збільшенні 

швидкостей від 400 до 640 км/ч бажано, а при швидкостях більше 640 км/ч – необхідно. 

Повітряні гвинти повинні мати шарнірне кріплення лопатей, щоб зменшити напруження в 

лопатях та згинальні моменти. Керування в горизонтальному польоті повинне 

забезпечуватися, як у звичайного літака, за допомогою аеродинамічних поверхонь; на 
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режимах зльоту та посадки аеродинамічні рули повинні зберігати ефективність, тому що 

вони розташовані в потоці від гвинтів. 

Після проведення випробувань масштабних моделей в аеродинамічних трубах 

фірмою "Чанс-Воут" був побудований в 1941 р. експериментальний літак V-173, який через 

незвичайне компонування та особливостей його аеродинамічної схеми було вирішено 

випробувати в аеродинамічній трубі науково-дослідного центру ім. Ленглі. 

Експериментальний літак V-173 почав проходити льотні випробування в 1942 р., вони 

тривали до 1947 р. Обмежена потужність установлених на літаку поршневих двигунів, 

навіть при використанні величезних трилопатевих гвинтів діаметром 5,03 м, не могла 

забезпечити вертикальний зліт, але давала можливість літати з мінімальною швидкістю – 

усього 56 км/год. При злітній масі 1365 кг створювана обома гвинтами максимальна тяга не 

перевершувала 910 кг, що не забезпечувало вертикальний зліт, тому для зльоту з розбігом 

літак був постачений спеціальним шасі з довгими головними опорами, за допомогою яких 

при зльоті фюзеляж займав положення під кутом -40° до ВПП, що дозволяло робити зліт з 

коротким розбігом, усього 60 м, і посадку з дуже малим пробігом. Під час літних 

випробувань в 1942-1947 р. було виконано 210 польотів і були продемонстровані досить 

задовільні характеристики керованості при малих швидкостях польоту. При зустрічному 

вітрі 46 км/ч літак міг підніматися вертикально, у польотах досягалася швидкість 222 км/ч 

і висота 1524 м [22, 23]. 

В 1943 р. ВМС США уклали контракт із фірмою "Чанс-Воут" на розробку 

експериментального палубного винищувача суцільнометалевої конструкції, що отримав 

позначення XF5U-1. Перший політ був виконаний у січні 1947 р., у наступних польотах 

була досягнута рекордна для того часу швидкість – 811 км/год на висоті 8800 м. Була 

продемонстрована можливість вертикального зльоту та польоту на режимі висіння при 

зменшеній злітній масі. Відсутність у США в цей час турбовальних двигунів такого класу 

потужності змусило командування флоту відмовитися від подальшої розробки цього літака 

та використати отриманий досвід для початку нової програми палубних винищувачів з 

турбовальними двигунами [22, 23], проте компонування крила малого подовження у 

взаємодії з повітряними гвинтами протилежного обертання на бічних крайках крила довело 

можливість задовольнити вимогам аеродинамічного компонування винищувача.  

У той же час, у відомих сучасних публікаціях практично відсутні відомості щодо 

впливу режиму роботи повітряних гвинтів, форми крила та взаємного розташування 

повітряних гвинтів та крила на протікання аеродинамічних характеристик такого 

компонування, інтерференційний вплив крила малого подовження з повітряними гвинтами 

протилежного обертання на бічних крайках крила вивчено не достатньо повно. 

Параметричні дослідження геометричних параметрів аеродинамічного компонування 

крила малого подовження у взаємодії з повітряними гвинтами протилежного обертання на 

бічних крайках не проводилися, що актуалізує проведення таких досліджень. Значна 

величина критичних кутів атаки аеродинамічного компонування крила малого подовження 

у взаємодії з повітряними гвинтами протилежного обертання на бічних крайках крила дає 

можливість застосувати в якості інструменту для проведення параметричних досліджень 

впливу на основні аеродинамічні характеристики компонування числових методів 

визначення аеродинамічних характеристик, заснованих на теорії ідеальної рідини. 

У даній статті для визначення АХ крила малого подовження у взаємодії із 

повітряними гвинтами протилежного обертання на бічних крайках крила, з огляду на 

економію машинного часу розрахунку та достовірність отримуваних результатів 

пропонується комплексне використання експериментальних методів та числових методів – 

методу збурених потенціалів (панельного методу Моріно) для визначення потенціалу 

тілесних елементів компонування та модифікованого методу дискретних вихорів (ММДВ) 

для визначення положення вихрового сліду повітряних гвинтів. Такий підхід дозволить 

поєднати високу достовірність експериментальних при дослідженні фізичної сутності 
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явищ, які відбуваються при обтіканні крила малого подовження у взаємодії з повітряними 

гвинтами протилежного обертання на бічних крайках крила,високу точність визначення 

аеродинамічних сил на основі панельного методу Моріно з ефективним та раціональним 

застосуванням ММДВ при побудові положення вихрової пелени від повітряних гвинтів. 

Дана стаття є узагальненням робіт [24-26]. В розробленій методиці визначення 

аеродинамічних характеристик компонування крила малого подовження з повітряними 

гвинтами протилежного обертання на кожному розрахунковому кроці вимагається 

виконання умови «непротикання» вихровими відрізками пелени, яка сходить з лопатей 

гвинтового рушія, панелей, на котрі розбивається поверхня мотогондоли. Визначення 

положення вихрової пелени за крилом малого подовження з урахуванням нелінійності її 

просторового положення проводиться за допомогою ММДВ. Структурно-логічна схема 

сумісного розв’язання задачі обтікання з використанням ММДВ і методу збурених 

потенціалів в розробленій методиці визначення аеродинамічних характеристик, 

представлена на рис. 2, елементи, які повторюються при розрахунку по крокам за часом 

позначені сірим фоном. 

 

 

Рис. 2. Структурно-логічна схема сумісного розв’язання задачі обтікання з використанням 

ММДВ і методу збурених потенціалів 

 

Експериментальні дослідження аеродинамічної інтерференції гвинтових рушіїв і 

планера літака ускладнені. При фізичному моделюванні аеродинамічних компонувань з 

повітряними гвинтами, крім виконання вимог відповідності чисел Рейнольдса та Маха, 

необхідно витримати відповідність ще безрозмірного параметру – навантаження на площу, 

що омітається гвинтом: 
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q∞ =
ρ∞V∞

2

2
– розмірний коефіцієнт швидкісного напору;

 ρ∞V∞ – густина та швидкість незбуреного потоку;

 Fгв =
πdгв

4
– площа, що омітається гвинтом;

 dгв– діаметр гвинта. 
При моделюванні роботи повітряного гвинта необхідно враховувати безрозмірні 

параметри   і  , які знаходяться із співвідношень 

 

Dгв = α̅ρdгв
4 nc

2;
                                                 

N=β̅ρnc
3dгв

5
,

                                               де α̅ – коефіцієнт тяги повітряного гвинта,  

  – коефіцієнт потужності гвинта, 

Dгв – тяга гвинта, 

N – потужність гвинта, 

cn  – кількість обертів гвинта в секунду. 

При моделюванні роботи повітряного гвинта необхідно задовольнити наступним 

вимогам: 

 =idem, = idem, = idem,                                   

де 𝜆 =
V

ncdгв
  – визначальний коефіцієнт швидкості. 

 

Подібність по в’язкості та по стисливості повітря розглядається відносно лопатей 

повітряного гвинта.  

 Виконання умови подібності по в’язкості та по стисливості повітря потребує при 

випробовуваннях моделей гвинтів створення більших кутових частот, при яких впливом 

стисливості повітря знехтувати вже не можна. Необхідність виконання умови відповідності 

чисел Маха створює суттєву проблему. 

Складність експериментального дослідження аеродинамічної інтерференції 

гвинтових рушіїв і планера літака також обумовлена необхідністю виміру приросту 

аеродинамічних навантажень порядку малості нижче першого, оскільки в експерименті 

необхідно визначити не самі величини піднімальної сили, сили лобового опору від 

обдування, а їх збільшення для різних положень повітряного гвинта відносно крила. Ця 

особливість накладає свої вимоги як до експериментального обладнання та вимірювальних 

пристроїв, так і до методики проведення експерименту. 

Неможливість забезпечення одночасного виконання подібності по в’язкості та 

стисливості повітря при експериментальних дослідженнях аеродинамічної інтерференції 

гвинтових рушіїв і планера літака, технічні складності проведення та висока вартість таких 

досліджень обумовлює порівняно малу кількість публікацій, присвячених моделюванню 

руху ЛА з працюючими повітряними гвинтами [27-29]. Дослідження впливу струменів від 

повітряних гвинтів проводилися раніше на великомасштабних моделях літаків в великих 

АДТ (ЦАГИ Т-101). Однак такі дослідження закінчувалися, як правило, після початку 

льотних випробувань (що обумовлено складністю технічного завдання), тому результати 

експериментальних досліджень запізнювалися для аналізу забезпечення безпеки 

початкових випробувальних польотів літака [29]. Це, в свою чергу, актуалізує проведення 

експериментальних досліджень аеродинамічного компонування крила малого подовження 



 

 

  

53 

 

у взаємодії з повітряними гвинтами, обумовлює необхідність використання чисельних 

методів аеродинаміки. 

Як відомо, АДТ є високоточним приладом, призначеним для отримання 

аеродинамічних характеристик з максимально можливою достовірністю. Досконалість 

АДТ як приладу залежить від якості повітряного потоку в робочій частині та від точності 

приладів, які вимірюють аеродинамічні навантаження та параметри потоку [30, 31]. АДТ 

малих дозвукових швидкостей Т-1 Харківського національного університету Повітряних 

Сил безперервної дії з відкритою робочою частиною призначена для дослідження 

аеродинамічних характеристик моделей літаків на режимах зльоту, посадки та малих 

швидкостей польоту. АДТ Т-1 забезпечує проведення наступних видів досліджень: 

– визначення сумарних аеродинамічних характеристик моделей за допомогою 

трьохкомпонентних механічних вагів, в тому числі при моделюванні впливу поверхні землі 

і роботи повітряних гвинтів; 

– визначення розподілу тиску по поверхні моделей; 

– дослідження скосу та гальмування потоку за моделлю; 

– дослідження впливу аеродинамічних сил на пружні характеристики конструкції; 

– методичні дослідження, пов’язані з створенням АДТ як фізичних приладів; 

– випробовування моделей з імітацією струменів реактивних двигунів; 

– візуалізація течії на поверхні моделі за допомогою шовковинок, інших методів. 

Основні технічні дані аеродинамічної труби Т-1 представлені в табл. 1. 

Таблица 1  

Основні технічні дані аеродинамічної труби Т-1 

Швидкість потоку в робочій частині: 

максимальна 50 м/с 

мінімальна 1,5 м/с 

Число Рейнольдса на 1 м до 3106 

Повний тиск атмосферний 

Швидкісний напір до 2,05 кПа 

Температура гальмування середовища 

Діапазон кутів атаки  -15° … 25° 

Розміри робочої частини: 

Ширина 1,0 м 

Висота 0,7 м 

Довжина 1,3 м 

Ступінь підтискання сопла 5 

Діаметр вентилятора 1,5 м 

Відносний діаметр втулки вентилятора 0,5 

Число оборотів вентилятора /максимальне/ 1000 об/хв 

Потужність приводного електромотора 30 кВт 

Аеродинамічна якість труби /з ґратами/ 2,7 

 

Обґрунтування достовірності результатів розрахунку проведено шляхом порівняння 

результатів розрахунку за створеною методикою з даними проведених фізичних 

експериментів, фізичними експериментами та числовими розрахунками інших авторів і 

аналітичними розв’язаннями.  

На рис. 3 показано вплив розбиття по хорді профілю Жуковського на точність 

отримання значення коефіцієнту тиску (суцільна лінія – аналітичне рішення, лінія з точок 

– 72 панелі, штрихпунктирна лінія – 36 панелі на поверхні профілю). Аналіз представлених 

залежностей дозволив встановити,  що достатня точність визначення pc  досягається при 

використання не менше 72 точок по хорді. Апроксимація профілю меншою кількістю точок 
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розбиття по хорді призводить до неточності картини розподілення коефіцієнту тиску у місці 

значного градієнту на носку профілю вже при  = 5, при збільшенні кута атаки це 

розходження збільшується. Збільшення числа панелей понад 72 не призводить значного до 

підвищення точності отримання pc .  

Для визначення впливу максимально допустимого кута провороту лопатей 

повітряних гвинтів на підйомну силу крила (рис. 4) було обрано компонування двох 

чотирьохлопатевих повітряних гвинтів, складених з лопатей повітряного гвинта СДВ-1 та 

прямого крила подовженням 2 одиниці, встановленого під кутом атаки 10 градусів.  

 
Рис. 3. Вплив розбиття по хорді профілю Жуковського на  

точність отримання значення коефіцієнту тиску 

 

 

Рис. 4. Вплив максимально допустимого кута провороту лопатей  

повітряних гвинтів на підйомну силу крила. 
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Аналіз представленої залежності дозволяє зробити висновок про несуттєвий вплив 

кута провороту лопаті повітряного гвинта на величину підйомної сили крила, оскільки 

значення коефіцієнту підйомної сили відрізняються не більш, ніж 1,7% в межах кута 

провороту від 10 до 40 градусів. Однак пульсації коефіцієнту підйомної сили при куті 

провороту 10 градусів більші, що обумовлені, по-видимому, більшою кількістю вихрових 

відрізків та їх взаємодією з вихровою системою крила. Таким чином, можна зробити 

висновок про використання в розробленій методиці діапазону кутів провороту лопатей 

повітряних гвинтів 20…40 градусів. 

Для проведення експерименту в аеродинамічній трубі по визначенню аеродинамічних 

характеристик повітряних гвинтів були виготовлені моделі повітряних гвинтів СДВ-1 

протилежного напрямку обертання діаметром 0,2 метра. На рис. 5 представлено зовнішній 

вигляд моделей у робочій частині аеродинамічної труби Т-1. Привід здійснювався 

електродвигуном через редуктор, крутний момент для забезпечення обертання моделей 

повітряних гвинтів СДВ-1 передавався за допомогою гнучкого вала.  

 

 
 

Рис. 5. Фотографія зовнішнього вигляду повітряних гвинтів СДВ-1 протилежного 

обертання в аеродинамічній трубі Т-1  

 

Обраний метод дослідження – ваговий експеримент. Швидкість потоку в робочій 

частині аеродинамічної труби, при якій проводилися дослідження, змінювалася в діапазоні 

від 0 до 14 м/с, частота обертання повітряних гвинтів підтримувалася постійною та рівною 

4740 обертів за хвилину. Такий режим роботи повітряного гвинта приблизно відповідає 

числу Рейнольдса 104, по хорді лопаті, розташованій при r = 0,75. Залежність тяги моделі 

повітряного гвинта СДВ-1 від швидкості потоку в робочий частині аеродинамічної труби, 

перерахована з відомих експериментальних даних та отримані експериментальні дані за 

створеною експериментальною методикою представлені на рис. 6. 

Аналіз представленої залежності дозволяє зробити висновок про кількісно добре 

співпадіння відомих та отриманих експериментальних даних, що свідчить про 

працездатність розробленої методики для визначення аеродинамічних характеристик 

повітряних гвинтів.  

Характерною рисою компонування крила малого подовження з повітряними гвинтами 

є відсутність елементів, на які не впливають гвинти. Ця особливість істотно ускладнює 
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проведення та автоматизацію експерименту в аеродинамічній трубі, оскільки існують 

проблеми забезпечення критеріїв подібності для працюючого повітряного гвинта; 

складність досягнення ідеального балансування гвинтів з жорстким приводом спричиняє 

наявність вібрації, рівень якої залежить від неконтрольованих факторів; неможливість 

знехтувати наявністю впливу тілесних елементів компонування на лопаті повітряних 

гвинтів; складність безпосереднього виміру тяги та крутного моменту повітряних гвинтів.  

 

Рис. 6. Теоретична залежність тяги моделі повітряного гвинта СДВ-1 від швидкості 

потоку в робочий частині аеродинамічної труби та отримані експериментальні дані 

 

Таким чином, можливості проведення вагового експерименту в аеродинамічній трубі 

обмежені, що робить доцільним комбіноване використання експериментальних і чисельних 

методів аеродинаміки. 

Для визначення впливу кута атаки компонування та режиму роботи повітряних 

гвинтів на несучі властивості компонування крила малого подовження з повітряними 

гвинтами протилежного обертання було обрано компонування двох чотирьохлопатевих 

повітряних гвинтів, складених з лопатей повітряного гвинта СДВ-1 та прямого крила 

подовженням 1, 2, 4 одиниці,панельна модель компонування представлена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Панельна модель компонування чотирьохлопатевих повітряних гвинтів  

протилежного обертання, мотогондоли та прямого крила. 
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На рис. 8 представлена отримана за розробленою методикою залежність коефіцієнту 

аеродинамічної піднімальної сили крила подовженням 1 одиниця від кута атаки 

компонування та режиму роботи повітряних гвинтів (коефіцієнту навантаження на площу 

повітряного гвинта В).

 
Рис. 8. Залежності коефіцієнту аеродинамічної піднімальної сили від кута атаки 

компонування та режиму роботи повітряних гвинтів 

 

На рис. 9 представлена отримана за розробленою методикою залежність коефіцієнту 

аеродинамічної піднімальної сили від коефіцієнту лобового опору компонування та режиму 

роботи повітряних гвинтів (коефіцієнту навантаження на площу повітряного гвинта В). 

 

   

       

Рис. 9. Залежність коефіцієнту аеродинамічної піднімальної сили від коефіцієнту 

лобового опору та режиму роботи повітряних гвинтів 
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Аналіз представлених залежностей (рис. 8-9) дозволив сформувати полуемпіричну 

формулу для залежності коефіцієнту аеродинамічної піднімальної сили від кута атаки 

компонування та режиму роботи повітряних гвинтів: 

 
2 2 2( 16,95 1,409 2,167) ( 3,153 4,507 1,812) 0,792        yàC Â Â    

. 

Встановлені залежності аеродинамічних характеристик компонування крила малого 
подовження з повітряними гвинтами протилежного обертання від геометричних та 
кінематичних параметрів компонування дозволили отримати полуемпіричні формули 
залежності коефіцієнту аеродинамічної підйомної сили від геометричних та кінематичних 
параметрів компонування для інших подовжень та звужень крил, та можуть бути основою 
для розробки рекомендацій з вибору раціональних геометричних параметрів 
аеродинамічного компонування крила малого подовження з повітряними гвинтами 
протилежного обертання. 

 Висновки. В результаті комплексного теоретичного та експериментального 
дослідження вирішено наукове завдання встановлення залежності аеродинамічних 
характеристик компонування крила малого подовження з повітряними гвинтами 
протилежного обертання від геометричних та кінематичних параметрів компонування, 
важливої при створенні безпілотної авіаційної техніки військового призначення. Для 
вирішення цього завдання розроблено теоретико-експериментальну методику визначення 
аеродинамічних характеристик компонування крила малого подовження з повітряними 
гвинтами протилежного обертання, яка на відміну від відомих комплексно використовує 
експериментальні (для визначення меж використання числових методів та верифікації 
даних числових експериментів) та числові (для параметричних досліджень) методи  
аеродинаміки.  

Розроблена методика є основою підвищення обґрунтованості рекомендацій з 
поліпшення льотно-технічних характеристик компонувань безпілотних літальних апаратів. 
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Спиркин Е.В., Макаров А.Н., Дубинец А.И., Марченко В.М., Гараженко Н.И.  
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПОНОВКА ИСТРЕБИТЕЛЯ КОРАБЕЛЬНОГО 
БАЗИРОВАНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С БПЛА 

Статья посвящена решению актуальной научной задачи синтеза аэродинамической 
компоновки истребителя малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. 
Установлены зависимости аэродинамических характеристик компоновки крыла малого 
удлинения с воздушными винтами противоположного вращения от геометрических и 
кинематических параметров компоновки. Установленные зависимости являются основой 
для разработки рекомендаций по выбору рациональных геометрических параметров 
аэродинамической компоновки крыла малого удлинения с воздушными винтами 
противоположного обращения. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, истребитель, аэродинамические 
характеристики, аэродинамическая компоновка, воздушный винт, корабельное 
базирования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБТЕКАНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

НАДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ КОРАБЛЕЙ В ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ 

 

 

Показано, что создание новых и модернизация существующих гидродинамических 

установок является важной научно-прикладной задачей. Теоретически обоснованы 

возможности физического моделирования обтекания сложных пространственных 

надводных частей кораблей в гидродинамической трубе. Показано, что моделирование в 

гидродинамической трубе для диапазона натурных чисел Рейнольдса возможно с 

достаточной точностью для большинства практических задач. 

Ключевые слова: гидродинамическая установка, авиапригодность, модельный 

эксперимент, гидродинамическое подобие, натурные условия. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими заданиями. Одной из важнейших задач, которые сегодня стоят перед 

Украиной, является обеспечения энергетической безопасности. Среди направлений 

решения этой задачи наиболее приоритетными являются поиск и разработка естественных 

запасов нефти на ее территории. На сегодняшний день открыто несколько новых 

месторождений нефти, в частности, большие запасы нефти найдено на континентальном 

шельфе Черного моря. Для бурения буровых скважин на шельфе применяют специальные 

буровые суда, или специальные стационарные платформы, на которые устанавливают 

буровые вышки. При этом для оперативного соединения с материковой частью шельфа 

широко применяется авиация, в частности вертолеты. На сегодняшний день проблемы, 

обеспечение авиапригодности буровых судов и специальных стационарных платформ, 

решены не в полном объеме. 

Также нуждаются в оценке авиапригодности перспективные боевые корабли, 

внешняя архитектура которых построена для удовлетворения требований низкой 

радиолокационной, инфракрасной и оптической заметности без учета отрицательного 

влияния такой архитектуры на летательные аппараты. Примерами малозаметных боевых 

кораблей, которые находятся в эксплуатации или поступают в эксплуатацию, являются 

французский фрегат La Fayette, шведский корвет Vіsby, американский эскадренный 

миноносец Zumwalt.  

Наиболее сложным, как известно, является обеспечение посадки вертолетов 

(конвертопланов, БПЛА) на палубу корабля. В процессе вертикального взлета, висения и 

посадки вертолета его несущий винт формирует вихревую колонну, которая 

взаимодействует с воздушным потоком определенной структуры. Особенностью этой 

структуры является наличие турбулентных вихрей, которые возникают вследствие отрыва 

с острых боковых кромок корабля потока воздуха, который вытесняется его корпусом в 

верхнюю часть. В результате взаимодействия возникают сложные турбулентные течения, 

которые являются источниками неблагоприятного силового, теплового и акустического 

действия на вертолет. Неизученность условий формирования вихревой структуры в районе 

надводных частей корпусов корабля на сегодняшний день, как на этапе их проектирования, 

так и на этапе дальнейшей эксплуатации не позволяет исключить отрицательное влияние 
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на вертолет. Поэтому важными являются исследования особенностей вихревых структур, 

которые формируются в районе надводных частей. 

Интенсивное развитие численных методов гидродинамики, обусловленное ростом 

доступности и быстродействия персональных компьютеров, стимулирует развитие 

экспериментальной гидродинамики. И хотя доля экспериментальных методов в практике 

проектирования неуклонно снижается, своего значения они не утрачивают, за 

экспериментальными методами остается решающее слово при разработке новых типов 

судов. Любые рекомендации реализуются только после экспериментальной проверки. 

Повышение же возможностей вычислительной аэрогидродинамики, расширение спектра 

решаемых ее задач вынуждает совершенствовать теорию и практику эксперимента, 

расширять экспериментальную базу. Оценивание возможности моделирования является 

основной причиной того, что экспериментальные установки продолжают играть 

существенную роль в гидромеханике [1, С.18], поэтому создание новых и модернизация 

существующих гидродинамических установок является важной научно-прикладной 

задачей. 

Анализ последних достижений и публикаций. На кафедре теории авиационных 

двигателей Харьковского высшего военного авиационно-инженерного училища была 

разработана и введена в строй гидромоделирующая установка «Поток» [2, 3] (рис. 1, 2). На 

установке предполагалось проведение исследование особенностей сложных локальных 

течений в проточной части авиационных газотурбинных двигателей с целью верификации 

и совершенствования методик математического моделирования сложных 

пространственных течений. 

 

 
 

Рис. 1. Фотография внешнего вида гидромоделирующей установки «Поток» 
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Рис. 2. Схема гидромоделирующей установки «Поток»: 

1 – напорный бак; 2 – сливной бак; 3 – ресивер; 4 – рабочая часть;  

5 – дозатор визуализирующих частичек; 6 – перекрывные краны;  

7 – световой «нож»; 8 – аппаратура видеорегистрации, 9 – перекачивающий насос 

 

Рабочим телом установки являлась вода. Для визуализации течения в поток 

добавлялись трассирующие частицы размером 0,5…0,8 мм, плотность вещества которых 

равнялась плотности воды. Высокая отражающая способность поверхности частиц в 

оптическом диапазоне позволяла при освещении потока узким световым лучом 

визуализировать сложную структуру течения, проводить фото- и кинорегистрацию с 

последующей статистической обработкой материалов. Погрешность определения скорости 

движения воды в рабочем участке установки не превышает ± 5 %, при моделировании 

течения в диапазоне чисел Re=0…7×105 применительно к камерам сгорания (М = 0,1…0,15 

применительно к основным камерам сгорания и М = 0,25…0,3 применительно к 

форсажным камерам сгорания). 

К числу наиболее важных результатов, полученных на гидродинамической установке 

«Поток» следует отнести: 

– установление закономерностей перераспределения газовых потоков между 

стабилизаторами пламени форсажной камеры сгорания турбореактивного двухконтурного 

форсажного двигателя Д30Ф-6 при регулировании площади критического сечения сопла. 

Выявлена сложная структура течения в решетке стабилизаторов пламени, 

характеризующаяся взаимодействием зон рециркуляции и турбулентных следов за 

стабилизаторами между собой и с пограничным слоем на стенках камеры. Результаты 

исследований использованы при проектировании этого двигателя; 

– установление физической картины и закономерностей течения в области 

пристенного стабилизатора пламени форсажной камеры двигателя Д30Ф-6, что необходимо 

при проектировании систем топливоподачи и охлаждения стенок камеры. Установлено, что 

при уменьшении зазора между стабилизатором и стенкой увеличивается зона рециркуляции 
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за стабилизатором из-за усиливающегося влияния на нее пограничного слоя на стенке. 

Даны рекомендации по использованию в качестве пристеночного стабилизатора различных 

форм плохообтекаемых тел. 

Экспериментальные результаты, полученные в гидродинамической установке 

«Поток» позволили уточнить и верифицировать методики численного моделирования 

процесса высотного запуска основной камеры  сгорания ТРДД,  течения в форсажно-

выходном устройстве ТРДДФ. При помощи которых определены границы высотного 

запуска ТРДД ПС-90А, подтвержденные летными испытаниями, скорректированы 

программы подачи топлива по коллекторам форсажной камеры ТРДДФ Д30Ф-6. 

Другим примером работоспособной и используемой в актуальных научных 

исследованиях экспериментальной установки является гидродинамическая установка 

Государственного научно-исследовательского института авиации (г. Киев) [4], фотография 

внешнего вида которой представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Фотография внешнего вида гидромоделирующей установки Государственного 

научно-исследовательского института авиации 

 

Мощной экспериментальной базой обладает Институт гидромеханики НАН Украины 

(г. Киев) [5], гидродинамические установки активно используются за рубежом. Так, 

например, гидродинамические установки NAECO предоставляют возможность для 

проведения исследования характеристик обтекания объектов набегающим потоком воды. 

Производственная площадка NAECO оснащена двумя гидродинамическими установками с 

затопленной турбулентной струей: диаметрами 600 и 80 мм. NAECO организует 

лабораторно-стендовые испытания аппаратуры на собственных гидродинамических 

установках. При проведении исследований производится оценка параметров обтекания, 

например, степени турбулизации потока, величины и характера пограничного слоя, 

величин сил и моментов в зависимости от параметров потока. Исследования проводятся с 

помощью термоанемометрических и электромагнитных преобразователей, а также с 

использованием лазерного доплеровского измерителя скорости. Объектами для 
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исследований являются масштабные модели, автономные необитаемые подводные 

аппараты (длиной до 2-3 м), другие объекты. Технические характеристики 

гидродинамических установок представлены в [6]. 

Успешность решения актуальных научно-прикладных задач, расширение спектра 

современных и перспективных задач предполагает проведение модернизацию 

гидродинамических установок, требующая, в свою очередь, теоретического обоснования.  

Целью статьи является разработка теоретическое обоснование возможностей 

применения гидродинамических труб для физического моделирования сложных 

пространственных надводных частей кораблей, судов, стационарных морских платформ. 

Изложение основного материала. Как известно [7], при физическом моделировании 

исследуемое явление воспроизводится на модели, отличающейся в масштабе от натуры, на 

основе общих законов подобия механических систем. Для полного гидродинамического 

подобия потоков необходимо их геометрическое, кинематическое и динамическое подобие 

[1]. 

Два потока будут геометрически подобны, если между их соответствующими 

линейными размерами существует постоянное соотношение: 

a
L

L

M

H  ,                                                                          (1) 

где а – линейный масштаб, показывающий, во сколько раз размеры модели ML   

уменьшены по сравнению с размерами натуры HL . Соответственно должны быть 

постоянны соотношения площадей: 

2a
S

S

M

H                                                                        (2) 

и объемов: 

3

M

H

W

W
a .                                                                    (3) 

В задачах обтекания сложных пространственных аэродинамических компоновок 

геометрическое подобие в гидродинамической трубе полагается безусловно соблюденным. 

Два потока будут кинематически подобны, если линии тока на модели и натуре в 

сходственных точках пространства будут связаны масштабом  

 

V

M

H a
V

V
 ,                                                                  (4) 

где Va  – масштабный коэффициент скорости. 

Поскольку в гидродинамической трубе реализуется статический принцип создания 

тока жидкости, кинематическое подобие в гидродинамической трубе полагается 

соблюденным. 

Динамическое подобие является определяющим при физическом моделировании, а 

его соблюдение требует, чтобы все силы одинаковой природы, действующие в подобных 

точках модели и натуры на частицы жидкости, отличались между собой только 

постоянными масштабами. 

Рассмотрим на примере типовой задачи обтекания воздушным потоком надводной  

части корпуса авианесущего корабля с заданной геометрической формой соблюдение 

динамического подобия в гидродинамической трубе. Обтекание воздушным потоком 

надводной части корпуса авианесущего корабля определяется следующей системой из m
параметров ( )7m : 

  , , U, g, , , 0 aL ,                                                           (5) 

где L  – расчетная длина корабля; 
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  – плотность воздушного потока; 

g  – ускорение свободного падения; 

 – коэффициент динамической вязкости; 

0U  – результирующая скорость воздушного потока; 

a  – скорость звука в воздушной среде; 

  – круговая частота колебаний корабельного корпуса при волнении моря. 

 

Совокупность динамически подобных движений и все безразмерные комбинации, 

образованные из данных механических величин определяется безразмерной 

функциональной зависимостью: 

0) , , U, g, , ,( 0  aLF .                                               (6) 

 

В системе измерений длина-масса-время независимыми единицами будут величины     

0U ,  ,   ( 3k  ). Тогда из (6) система уравнений, представляющих формулы их 

размерностей, принимает вид 
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          11 T 


 -LM   .                                                   (7) 
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Оставшиеся четыре уравнения имеют вид 
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Осуществим проверку правильности выбора числа независимых параметров ( 3k  ), 

составив матрицу размерностей уравнений (7) 
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 ,                                     (9) 

 

следовательно, величины 0U ,  ,   действительно независимы, а значение 3k   выбрано 

правильно. 

Нахождение критериев подобия заключается в определении их формы записи и 

отыскании значений показателей степени zx  y, , . 

В рассматриваемой задаче: 
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Первый критерий 
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Приравнивая показатели степени одноименных величин: 

для L : 

LLL ZYX 31  ,                                                  (11) 

для T : 

LL YX 0 ,                                                      (12) 

для M : 

LL ZY 0 .                                                         (13) 

 

После решения системы уравнений (11-13) 

 

1LX ; 1LY ; 1LZ .                                           (14) 

Следовательно Re
0

1 





LU
– критерий Рейнольдса. 

Второй критерий: 
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Приравнивая показатели степени одноименных величин: 

 

для L : 

Lgg ZYX 31  ,                                                      (15) 

для T : 

 gg YX 2- ,                                                      (16) 

для M : 

gg ZY 0 .                                                         (17) 

После решения системы уравнений (15-17) 

 

3gX ; 1gY ; 1gZ .                                                (18) 
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Следовательно Fr2  – критерий Фруда. 

Третий критерий: 
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Приравнивая показатели степени одноименных величин: 

для L : 

aaa ZYX 31  ,                                                   (19) 

для T : 

aa YX 1- ,                                                     (20) 

для M : 

aa ZY 0 .                                                      (21) 

 

После решения системы уравнений (19-21): 
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 – критерий Маха. 

Четвертый критерий: 
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Приравнивая показатели степени одноименных величин: 

 

для L : 

 ZYX 30  ,                                                 (23) 

для T : 

 YX 1- ,                                                    (24) 

для M : 

 ZY 0 .                                                      (25) 

После решения системы уравнений (23-25) 

 

2X ; 1Y ; 1Z .                                               (26) 
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 через размерности входящих в выражение величин: 
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Следовательно St4  – число Струхаля. 

Таким образом, обтекание надводной части корпуса авианесущего корабля будет 

иметь функциональную зависимость: 
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0)t , ,Fr e, ,111( SR, , F  .                                             (28) 

Упрощение задачи обеспечения гидродинамического подобия достигается 

исключением из рассмотрения критериев, влиянием которых на исследуемое явление 

возможно пренебречь. Так, течение воздуха в околопалубном пространстве авианесущего 

корабля характеризуется числами Маха 0,075…0,1, сжимаемость воздуха при этом не 

проявляется и поэтому целесообразна замена воздушной среды водной. Поскольку форма 

водной поверхности не оказывает существенного воздействия на структуру воздушного 

течения надводной части корпуса, то число Фруда также возможно не учитывать. 

Обеспечение подобия по числу Струхаля на основе колебательного устройства не 

представляет каких-либо принципиальных трудностей, для стационарных задач 

обеспечение подобия по числу Струхаля не требуется. 

Определенную сложность представляет обеспечение подобия по числу Рейнольдса, 

поскольку для натурных течений 86 10...10Re  , при моделировании в гидродинамической 

трубе 410Re  . Таким образом, подобие по числу Рейнольдса не обеспечивается, что 

вынуждает устанавливать на основе комплексных методических исследований влияние 

числа Рейнольдса на характеристики течения, с коррекцией получаемых в модельном 

эксперименте результатов при переносе их на натурные условия. 

Обтекание надводной части корабельного корпуса воздушным потоком 

сопровождается образованием мощных вихревых жгутов, аналогичных тем, которые 

образуются при обтекании крыльев малого удлинения. Такие вихревые жгуты возможно 

рассматривать как ядро вихревого течения, вбирающее в себя завихренность с кромок 

обтекаемого тела [8-10]. Согласно теории Холла, вихревое ядро состоит из невязкой 

вихревой оболочки и внутреннего вязкого ядра, окруженного этой оболочкой. Вихревую 

оболочку можно рассматривать как область с приблизительно постоянной скоростью 

вращения частиц жидкости, а вязкое ядро, как область, в которой скорость вращения 

снижается до нуля на оси.  

 
Рис. 4. Зависимости угловых координат оси вихря от угла стреловидности  

( и ○ – гидродинамические трубы 410Re  ,  ∆ и □ – аэродинамические трубы 610Re  ) 
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Как известно [11], свободные вихри характеризуются также положением 

(координатами) своих осей в пространстве (координатами ядер вихрей), которые 

определяются малометрическими методами в аэродинамических трубах, методами красок 

или пузырьков в гидродинамических трубах. Геометрическая форма оси вихря близка к 

прямой линии, расположенной под некоторым углом к внешнему потоку. На рис. 4-5 

приведены зависимости угловых координат оси вихря от угла стреловидности и угла атаки, 

полученные в ходе модельного эксперимента на тонких треугольных крыльях при 

различных числах Рейнольдса в гидродинамической трубе в сравнении с результатами, 

полученными в аэродинамической трубе [11]. Анализ представленных зависимостей 

позволяет сделать вывод об удовлетворительном согласовании результатов исследований 

сложный вихревых структур. 

 

 
Рис. 5. Зависимости угловых координат оси вихря от угла атаки: 

○ – гидродинамическая труба 410Re  ,  – аэродинамическая труба 610Re   

 

В работах [8-10, 12] показано, что в случае острой передней кромки крыла отрыв потока 

происходит по этой кромке и практически не зависит от числа Рейнольдса. Следовательно, 

результаты определения места схода свободных вихрей для тел с острыми кромками, 

полученные в гидродинамических испытаниях при малых числах Рейнольдса, могут быть 

распространены и на бóльшие числа Рейнольдса. 

Выводы. Таким образом, моделирование в гидродинамических трубах для диапазона 

натурных чисел Рейнольдса (103…108) возможно с достаточной точностью для 

большинства практических задач: 

в оценке авиапригодности: 

– обеспечение посадки вертолетов (конвертопланов, БПЛА) на палубу корабля; 

– обеспечение посадки вертолетов (конвертопланов, БПЛА) на буровую платформу; 

по авиационным газотурбинным двигателям: 

– диффузоры основных камер сгорания; 

– затурбинные диффузоры (вход в форсажные камеры сгорания); 

– выхлопные патрубки турбовальных двигателей; 

– решетки профилей (компрессорных, турбинных); 
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– уступы и ниши (на корпусах и втулочных поверхностях); 

– стойки, подкосы; 

– стабилизаторы пламени (с учетом влияния стенок канала). 

по аэродинамике летательных аппаратов: 

– взаимодействие летательного аппарата с вихревыми структурами авианесущих 

кораблей, пусковых установок беспилотных ЛА; 

– крылья малого удлинения различной формы в плане; 

– корпуса «малозаметной» фасеточной формы с фиксированными местами образования 

вихревых структур; 

– вихрегенераторы; 

– мотогондолы с протоком; 

– мотогондолы без протока, элементы планера ЛА. 

по промышленной аэродинамике: 

– ветровой режим застроек и одиночных сооружений; 

– автомобильный транспорт (влияние формы автомобиля и его антикрыльев на 

сопротивление и величину отрицательной подъемной силы); 

– железнодорожный транспорт (влияние формы первого и последнего вагонов, длины 

состава и межвагонного расстояния на сопротивление). 
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Українець Є.О., Моісеєв В.Я., Вільдяєва Л.М., Панов С.Л., Степух В.А., Штрибец В.В. 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ОБТІКАННЯ СКЛАДНИХ ПРОСТОРОВИХ НАДВОДНИХ 

ЧАСТИН КОРАБЛІВ У ГІДРОДИНАМІЧНИХ ТРУБАХ 

Наведено, що створення нових і модернізація існуючих гідродинамічних установок є 

важливим науково-прикладним завданням. Теоретично обґрунтовані можливості 

фізичного моделювання обтікання складних просторових надводних частин кораблів у 

гідродинамічній трубі. Показано, що моделювання в гідродинамічній трубі для діапазону 

натурних чисел Рейнольдса можливо з достатньою для більшості практичних завдань 

точністю. 

Ключові слова: гідродинамічна установка, авіапридатність, модельний експеримент, 

гідродинамічна подоба, натурні умови. 

 

Ukrainets Ye., Moіseev V., Vіldyaєva L., Panov S., Stepukh V., Shtribes V. 

THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE POSSIBILITY OF PHYSICAL MODELING 

OF THE FLOW OF COMPLEX SPATIAL SUPERIORWAYS OF SHIPS IN 

HYDRODYNAMIC PIPES 

It is shown that the creation of new and modernization of existing hydrodynamic installations 

is an important scientific and applied task. Theoretically justified the possibility of physical 

modeling of the flow around complex spatial surface parts of ships in a hydrodynamic pipe. It is 

shown that modeling in a hydrodynamic tube for a range of natural Reynolds numbers is possible 

with sufficient accuracy for most practical problems. 

Key words: hydrodynamic installation, aircraft suitability, model experiment, hydrodynamic 

similarity, natural conditions. 
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ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРАЕКТОРИЙ НАДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЕМ  

 

 

В статье проводится анализ известных результатов и особенностей обработки 

информации при решении задачи сопровождения траекторий надводных объектов, 

рассматриваются перспективные направления в области обработки радиолокационной 

информации связанные с развитием автоматизированных систем управления. Так же 

производится оценка возможностей по повышению качества обработки 

радиолокационной информации, что в свою очередь приводит к увеличению возможностей 

по сопровождению надводных объектов и увеличение безопасности при управлении 

движением судов.   

Ключевые слова: плотность надводных объектов, маневр, информационное 

обеспечение, траектории надводных объектов, первичная обработка радиолокационной 

информации. 

Введение 
Для обеспечения безопасности движения судов необходима оперативная информация 

о пространственном положении надводных объектов (НО) в каждый момент времени в 
выделенной для контроля зоне ответственности. Необходимость в такой информации 
особенно возрастает при интенсивном движении, которое имеет место в районе акваторий 
портов. Как правило, функции контролера выполняет диспетчер, который наблюдает за 
перемещением НО по информации, выносимой на экран системы мониторинга  обстановки, 
которая формируется по данным, поступающим от обзорных РЛС, входящих в систему 
управления движением судов. Известно, что возможности человека по восприятию и 
обработке информации ограничены, поэтому в управлении НО диспетчеру помогают 
автоматические системы, которые отслеживают перемещения объектов в пространстве, 
помогая ему принимать решения по обеспечению безопасности движения судов в зоне 
ответственности.  

Реализация алгоритмов автоматического сопровождения, как правило, строится на 
основе алгоритмов фильтрации, которые требуют априорных знаний о предполагаемых 
моделях движений НО и реальных условиях наблюдения, в которых проводятся измерения 
траекторных параметров наблюдаемых объектов. Поскольку данные сведения должны 
закладываться в алгоритмы фильтрации заранее, то существует вероятность того, что 
реальные параметры, описывающие траекторию перемещения НО и точностные 
характеристики каналов измерений, будут отличиться от априорных. Таким образом, при 
реальном функционирования алгоритмов траекторного сопровождения НО, будет 
существовать неопределенность в отношении параметров моделей движения наблюдаемых 
объектов и точностных характеристик измеряемых траекторных параметров, что 
подтверждает актуальность проводимых в работе исследований. 

Существующие методики синтеза алгоритмов обнаружения и сопровождения 
траекторий надводных объектов разработаны для условия полной разрешаемости, т.е. 
каждому объекту соответствует не более одной отметки и каждая отметка принадлежит 
одному объекту. 

Разработанные и реализованные по этим методикам алгоритмы не обеспечивают 
качественного сопровождения траекторий в условиях плотных потоков надводных 
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объектов, т.е. когда разность значений параметров сигналов отраженных от них соразмерна 
с мерой разрешающей способности РЛС. Учитывая целый ряд факторов, влияющих на 
принятие решения на этапе первичной обработки РЛИ, вполне возможны случаи, когда 
сигналы, отраженные от надводных объектов накладываются, порождая всего лишь одну 
отметку. Кроме того, подобная ситуация может возникать при выполнении несколькими 
объектами согласованного маневра. 

Анализ литературы 

К основным работам, посвященным повышению качества радиолокационной 
информации, за счет разработки новых способов и алгоритмов сопровождения траекторий  
надводных объектов (НО), можно отнести следующие [1-9]. 

Большинство из этих работ показывают различные методики синтеза алгоритмов 
обнаружения и сопровождения траекторий надводных объектов. Однако, проведенный 
анализ данных работ показывает, что все они ориентированы на существующие методы 
обнаружения и сопровождения траекторий надводных объектов и разработаны для условия 
полной разрешаемости. Данная же работа направлена обоснование необходимости 
разработки алгоритмов вторичной обработки РЛИ в условиях плотных потоков НО и 
применения ими маневра. 

Целью данной статьи является обобщение информации о различных методиках 
синтеза алгоритмов обнаружения и сопровождения траекторий надводных объектов и 
выводы о необходимости разработки алгоритмов вторичной обработки РЛИ.  

Основная часть 

1. Обоснование необходимости разработки алгоритмов вторичной обработки 
РЛИ в условиях плотных потоков НО и применения ими маневра. Сложная обстановка 
при интенсивном движении судов требует автоматизации решения задач, связанных, прежде 
всего, со сбором и обработкой информации о надводной обстановке. При этом требуемая 
точность и достоверность информации о НО должна быть достаточной для надежного и 
своевременного принятия решения. В этих условиях человек - оператор (в силу 
ограниченных психофизиологических возможностей), не способен обеспечить требуемую 
точность и достоверность при обработке РЛИ. Например, оператор способен качественно 
сопровождать автоматизировано 5-6 траекторий НО даже в простых условиях воздушной 
обстановки [1…7], хотя и способен определить по характеру отметки количество НО в случае 
наложения их траекторий. 

Анализ уровня автоматизации процесса обработки радиолокационной информации 
(РЛИ) в средствах автоматизации различных поколений [10, 11] свидетельствует о 
повышении качества выдаваемой потребителям информации. При сопровождении 
траекторий НО используется многоцелевой подход к отождествлению отметок, однако 
алгоритмы сопровождения реализованы в предположении полной разрешаемости НО. В 
условиях плотных потоков НО, когда возможно периодическое их неразрешение, эти 
алгоритмы не обеспечивают устойчивого сопровождения, что может привести к 
катастрофам. Кроме того, такая ситуация может возникнуть при выполнении несколькими 
НО согласованного маневра с многократным пересечением траекторий. 

Применение в существующих средствах автоматизации вычислительных комплексов 
ограниченной производительности не позволяет использовать в алгоритмах обработки 
моделей движения, учитывающих возможный маневр цели. Это приводит к тому, что при 
сильных маневрах резко возрастают динамические ошибки на участках перехода к маневру 
и выхода из него из-за неизбежной инерционности фильтров сглаживания, построенных в 
соответствии с принятой моделью движения. Для сильно маневрирующих целей 
динамические ошибки возрастают настолько, что могут привести к срыву 
автосопровождения. Учитывая возрастающие маневренные возможности современных 
средств воздушного нападения возможны частые срывы автосопровождения, что также 
может привести к значительному снижению качества радиолокационной информации. 
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  Таким образом, основываясь на результатах анализа перспектив развития авиационной 
техники, анализа уровня автоматизации процесса сбора и обработки информации о 
воздушной обстановке, можно сделать вывод о необходимости разработки алгоритмов 
вторичной обработки РЛИ в условиях плотных потоков НО и применения ими маневра. 

2. Особенности решения задачи сопровождения траекторий надводных объектов 
в условиях их плотных потоков. Как элемент радиолокационной системы, система 
обработки РЛИ непосредственно связана с источниками РЛИ и должна обеспечивать [6]: 
отсеивание помех и выделение полезных сигналов, несущих информацию о НО; 
определение параметров отраженных сигналов; 
увязывание отраженных сигналов в траектории и определение параметров этих траекторий; 
селекцию траекторий НО по их важности; 
формирование обобщенной воздушной обстановки. 

Сложность системы обработки РЛИ и многообразие выполняемых системой функций, 
связанных с поэтапной переработкой больших потоков информации, затрудняет 
формализацию и анализ ее работы в целом [5]. Поэтому целесообразно разбиение процесса 
обработки РЛИ на функционально законченные операции (этапы). 

Процесс обработки РЛИ условно можно разбить на три этапа [8]: 
1. Первичная обработка РЛИ: 

обнаружение отраженных от НО сигналов; 
формирование радиолокационных отметок; 
определение (оценка) координат радиолокационных отметок. 

2. Вторичная обработка РЛИ: 
обнаружение траекторий НО по совокупности радиолокационных отметок, 

полученных в ряде последовательных периодов (циклов) обзора РЛС; 
вычисление начальных значений параметров траекторий НО; 
сопровождение траекторий НО путем отбора новых отметок для продолжения 

траекторий. 
3. Третичная обработка РЛИ - объединение информации нескольких источников РЛИ, 
имеющих общую систему вторичной обработки. 

Таким образом, задача сопровождения траекторий НО является составной частью этапа 
вторичной обработки РЛИ. 

Модель радиолокационной обстановки, модель пространственно - временного сигнала 
и шума и модель первичной обработки представляют собой этап первичной обработки. 

Модель радиолокационной обстановки задается в виде случайного потока НО, 
параметры движения которых  nμ μ, ,₁ являются случайными векторными величинами. 

Используя понятия теории случайных потоков [7], можно ввести для  описания потока НО 

многомерную плотность распределения вероятностей (ПРВ) потока НО  n nπ    μ μ  , , .₁ Также 

необходимо задаться моделью изменения параметров µ каждого НО во времени. 
Использование моделей в классе марковских процессов сводится к заданию переходной 

плотности распределения параметров потока НО     tω   μ t  μ t/₂ ₁ [4]. 

Статистическая модель пространственно - временного радиолокационного сигнала на 
входе системы обработки информации может быть представлена суперпозицией многих 

сигналов в единой смеси с шумом      
1

 
n

i
i

y t s t μ   n t, , характеризуемой условными 

многомерными ПРВ ω   n  y  n μ μ/ ; , ,₁  и ω  y  n( / =0) [5]. Здесь   nω  y  n μ μ/ ; , ,₁  - условная 

многомерная ПРВ суперпозиции сигналов и шума при условии, что она порождена n целями 

с координатными параметрами  n μ μ, ,₁ ; ω  y  n( / =0) - многомерная ПРВ шума. Модель потока 

отметок вводится путем задания условных многомерных ПРВ. ω  1
11  t ny y n μ μ  и  ; , , / ; , , ω

 11 0 ty y n; , , /  - многомерная ПРВ получения случайного числа отметок НО с параметрами 
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1  ty y, ,  при условии наличия в зоне ответственности источника РЛИ n надводных объектов 

с параметрами  nμ μ, ,₁ , а ω  11 0 ty y n; , , /  многомерная ПРВ случайного числа отметок с 

параметрами 1  ty y, , , при условии отсутствия НО. Удобно в дальнейшем использовать 

многоцелевое отношение правдоподобия 
 

n nL μ μ( , ,₁ /1; 1  ty y, , )=
 

 

1
1

1

1

1 0

 

 

t n

t

ω  y y n μ μ

ω  y y n

; , , / ; , ,
 

; , , /
.                        (1) 

 
При использовании критерия минимума условного среднего риска синтез 

оптимального алгоритма сопровождения траекторий НО сводится к формированию АПРВ 
потока НО [8] 

 

 n n Σπ    μ μ  y, , /₁ =  
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.     (2) 

 
Приведенное соотношение является основой для синтеза оптимальных алгоритмов 

обнаружений и сопровождения траекторий НО [2]. 
Исходя из этого, постановку задачи можно сформулировать следующим образом. 
Рассматривается источник РЛИ обзорного типа, позволяющий получать данные о 

надводных объектах в некоторой области пространства, называемой далее зоной 
ответственности источника РЛИ. По результатам (ά-1) тактов обновления информации 

сформирована АПРВ потока НО  1 ά nπ   n  μ μ; , ,₁  оценены параметры их траекторий 

1 1
1
 ά ά

nμ   μ, , , где ά  - номер такта обновления информации источника РЛИ (обзора РЛС), n - 

количество надводных объектов в зоне ответственности зоны источника РЛИ. 
В очередном ά  - ом такте обновления информации от источника РЛИ получено i 

отметок с параметрами 1  ty y, , .  Требуется уточнить параметры траекторий сопровождаемых 

НО в условиях их плотных потоков и возможного маневра. 
Плотным потоком НО будем называть поток при котором разность значений 

параметров сигналов, отраженных от НО, соизмерима с мерой разрешающей способности 
РЛС. 

 
3. Анализ известных результатов полученных при решении задачи сопровождения 

траекторий надводных объектов. Задача сопровождения траекторий надводных объектов 
является по своей сути статистической задачей обработки совокупностей сигналов и 
различного рода шумов. Сложилось два направления решения этой задачи: одноцелевое и 
многоцелевое. При одноцелевой обработке РЛИ (на этапе вторичной обработки) 
рассматривается отдельно каждая отметка и, с использованием определенных решающих 
правил, принимается решение о привязке ее к одной из всей совокупности траекторий. Как 
правило, в качестве истинного принимается измеренное значение (отметка), ближайшее к 
прогнозируемому. При многоцелевой обработке рассмотрению подлежат одновременно все 
отметки в зоне ответственности источника РЛИ (или их некоторая совокупность) и все 
сопровождаемые траектории (или их некоторая совокупность). 

Развитию одноцелевого подхода при обнаружении и сопровождении траекторий НО 
посвящено много работ [3, 4], в которых получены практические результаты (алгоритмы) 
реализованные в существующих системах вторичной обстановки РЛИ 

Главным достоинством одноцелевого подхода является то, что при его использовании 
алгоритмы обнаружения и сопровождения траекторий НО обладают простотой и реализуемы 
на вычислительных средствах ограниченной производительности. В настоящее время можно 
считать одноцелевое направление в основном сложившимся и приобретшим каноническую 
форму [1] 
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Задача сопровождения траекторий НО в многоцелевой обстановке характерна для 
обзорных радиолокационных систем, работающих: 
при высоком уровне помех; 
в случае нескольких НО, когда расстояния между ними имеют тот же порядок, что и 
дисперсия их расчетных положений (групповые НО); 
в условиях недостаточной разрешающей способности; 
в условиях пересекающихся траекторий и т.д. 

В работе [5] было впервые отмечено, что в процессе сопровождения НО может 
возникать неопределенность, отличная по своей природе от неточности измерений, 
моделируемой аддитивным шумом. Оказалось, что применение в многоцелевой обстановке 
стандартных оценочных методов, позволяющих выделить из совокупности измерений 
значение, ближайшее к прогнозируемому, может быть неэффективным. Это происходит 
потому, что данные методы адекватно не учитывают ситуацию, при которой некоторые 
результаты измерений относятся к другим НО.  В [8] сделана попытка согласовать 
результаты измерений, полученных от неопределенных НО, с данными, описывающими уже 
выделенные траектории. Аналогичный подход был развит в [9]. Суть метода состоит в том, 
что траектория расщепляется на несколько, если в окрестности прогнозируемого значения 
получен ряд измерений. Дальнейшее развитие этот метод получил в работах [1, 2]. 

Общая постановка задачи многоцелевой обработки РЛИ (для условия плотных потоков 
НО и, следовательно, решения задачи выделения многих сигналов на фоне шумов) была 
сформулирована в [2] и развита в [3]. Особенностью решения многоцелевой задачи является 
то, что требуется оценивать параметры зачастую неизвестного числа НО. При этом требуется 
принципиально новый критерий оптимальности - многоцелевой и модели множества 
наблюдаемых объектов и совокупностей сигналов и шумов 

В работах [4] для описания множества радиолокационных сигналов предлагается 
использовать аппарат теории случайных потоков (потоки Пуассона, Бернулли, их 
разновидности). Описание потоков и формирование их апостериорных характеристик 
(с применением байесовского подхода) производится на уровне производящих 
функционалов. 

Основной недостаток такого подхода заключается в отсутствии  строгих 
соотношений между априорной и апостериорной интенсивностью потока НО, что 
затрудняет синтез алгоритмов многоцелевого обнаружения и сопровождения. 

Дальнейшее развитие аппарат теории случайных потоков, в приложении к 
вторичной обработке РЛИ, получил в [5], где было предложено ввести модели потока 
НО и отметок на выходе системы вторичной обработки в предложении, что этап 
первичной обработки РЛИ уже закончен. Для использования байесовского подхода 
при формировании апостериорных характеристик потока НО были получены ПРВ 
потоков НО. При этом потоки истинных и ложных отметок считаются статистически 
независимыми. 

В работах [6] предлагается, при наличии нескольких отраженных сигналов 
близко к прогнозируемому использовать условное среднее значение, которое дает 
оптимальную состояния НО. 

В работах [7, 8] рассматриваются методы сопровождения траекторий НО, 
входящих в группу. Слежение осуществляется за центром масс группы НО. 
Сложность таких методов заключается в выборе формы и размеров области 
корреляции для траектории центра масс и проблемой перехода на индивидуальное 
слежение, когда групповой НО расходится. 

Вопросы синтеза и анализа алгоритмов вторичной обработки с использованием 
многоцелевого подхода разрабатывались и в ряде других работ [10]. Особо следует 
отметить работы [11, 12], в которых  был разработан математический аппарат и с его 
использованием получены алгоритмы, позволяющие эффективно обнаруживать и 
сопровождать траектории НО в условиях их высокой плотности и маневра. 
Классификация этих алгоритмов, с учетом [4, 5], приводится в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1  
Классификация алгоритмов обнаружения траекторий  надводных объектов 

Способ 
обнаружения 

НО 

Неадаптивные к маневру НО 
алгоритмы 

Адаптивные к маневру НО 
алгоритмы 

Одноцелевой 
Алгоритм обнаружения траекторий 

с поточечным отождествлением 
радиолокационных данных 

Адаптивный алгоритм 
обнаружения траекторий с 

поточечным отождествлением 
радиолокационных данных 

Многоцелевой 

Алгоритм обнаружения траекторий 
с совместным отождествлением 

радиолокационных данных 

Адаптивный алгоритм 
обнаружения траекторий с 

совместным отождествлением 
радиолокационных данных 

Алгоритм обнаружения траекторий 
с совместным вероятностным 

отождествлением 
радиолокационных данных 

Адаптивный алгоритм 
обнаружения траекторий с 

совместным вероятностным 
отождествлением 

радиолокационных данных 
 
В целом необходимо отметить, что рассмотренные методы и алгоритмы 

обнаружения и сопровождения траекторий НО в многоцелевой обстановке 
значительно превосходят аналогичные методы и алгоритмы, не учитывающее 
многоцелевой аспект. Следовательно, разработка эффективных методов и алгоритмов 
обнаружения и сопровождения траекторий с использованием многоцелевого подхода 
является одной из актуальных задач современной радиолокации.  

Таблица 2  
Классификация алгоритмов сопровождения траекторий  надводных объектов 

Способ 
сопровождения 

НО 

Неадаптивные к маневру НО 
алгоритмы 

Адаптивные к маневру НО 
алгоритмы 

Одноцелевой 

Алгоритм сопровождения 
траекторий с поточечным 

отождествлением 
радиолокационных данных 

Адаптивный алгоритм 
сопровождения траекторий с 

поточечным отождествлением 
радиолокационных данных 

Алгоритм сопровождения 
траекторий с вероятностным 

отождествлением 
радиолокационных данных 

Адаптивный алгоритм 
сопровождения траекторий с 

вероятностным 
отождествлением 

радиолокационных данных 

Многоцелевой 

Алгоритм сопровождения 
траекторий с совместным 

отождествлением 
радиолокационных данных 

Адаптивный алгоритм 
сопровождения траекторий с 

совместным отождествлением 
радиолокационных данных 

Алгоритм сопровождения 
траекторий с совместным 

вероятностным отождествлением 
радиолокационных данных 

Адаптивный алгоритм 
сопровождения траекторий с 
совместным вероятностным 

отождествлением 
радиолокационных данных 

 
Все рассмотренные ранее результаты были получены для условия полной 

разрешенности измерений (отметок), вызванных НО. 
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Однако, для введенного определения плотного потока НО, учитывая ряд 
случайных факторов, влияющих на принятие решения на этапе первичной обработки 
РЛИ, вполне возможны ситуации, когда НО, сопровождаемые раздельно, 
периодически неразрешены (т.е. отметки порожденные несколькими НО сливаются в 
одну). Кроме того, такая ситуация может возникать при выполнении несколькими НО  
согласованного маневра с пересечением траекторий. 

В работах [8] была сделана попытка учесть возможное неразрешение объектов 
(в гидролокации). Однако эффективность разработанного алгоритма зависит от 
задания большого количества априорных сведений и алгоритм предусматривает 
наличие только двух движущихся объектов с пересекающимися траекториями.  

Таким образом, несмотря на целый ряд работ, посвященных развитию 
многоцелевого подхода к обработке РЛИ, вопрос сопровождения траекторий НО в 
условиях их плотных потоков и возможного маневра остается недостаточно 
изученным. 

Выводы. Результаты анализа перспектив развития авиационной техники, 
возможностей по обнаружению и сопровождению НО в условиях их плотных потоков и 
возможного маневра свидетельствуют о необходимости проведения исследований в этом 
направлении и разработки эффективных в качественном отношении алгоритмов вторичной 
обработки, в частности алгоритмов сопровождения траекторий НО. В имеющихся 
средствах автоматизации используется многоцелевой подход к решению задачи 
сопровождения траектории НО, однако возможное неразрешение НО не учитывается. 

Анализ известных результатов, полученных при решении задачи сопровождения 
траекторий НО, свидетельствует: 

перспективным при решении задачи сопровождения траекторий НО является 
направление многоцелевой обработки; 

задача сопровождения траектории НО в многоцелевой обстановке характерна для 
обзорных РЛС, работающих при высоком уровне помех, в случае недостаточной 
разрешающей способности РЛС, в условиях пересечения траектории и т.д.; 

недостаточно изученным остается вопрос сопровождения траекторий НО в условиях их 
плотных потоков и возможного маневра; 

известные методики и алгоритмы сопровождения траектории НО предполагают 
полную разрешенность НО, что в условиях плотных потоков может не выполняться. 
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Данилов Ю.А., Тараненко С.В., Пастух О.В., Тихомиров О.М., Гойжевський О.В. 
ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАННЯ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТРАЕКТОРІЇ НАДВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРИ УПРАВЛІННІ 
РУХОМ СУДЕН 

В статті наведено аналіз відомих результатів та особливостей обробки інформації при 
вирішенні задач супроводу траєкторій надводних об'єктів, розглядаються перспективні 
напрямки в області обробки радіолокаційної інформації, пов'язані з розвитком 
автоматизованих систем управління. Так само проводиться оцінка можливостей по 
підвищенню якості обробки радіолокаційної інформації, що в свою чергу призводить до 
збільшення можливостей супроводу надводних об'єктів та підвищення безпеки при 
керуванні руху суден. 

Ключові слова: плотність надводних об'єктів, маневр, інформаційне забезпечення, 
траєкторії надводних об'єктів, первинна обробка радіолокаційної інформації. 

 
Danilov Yu., Taranenko S., Pastukh A., Tikhomirov O., Goyzhevsky A. 
PROCESS FOR INFORMATION PROCESSING WITH THE OBSERVATION OF THE 
TRACKER OF THE FOLDING OBJECTS IN THE MANAGEMENT OF THE VESSELS 

The article analyzes the known results and features of information processing in solving the 
problem of tracking the trajectories of surface objects, considers perspective directions in the field 
of processing radar information related to the development of automated control systems. In 
addition, an assessment is made of the possibilities for improving the quality of radar information 
processing, which in turn leads to increased opportunities for escorting surface objects and 
increased safety in traffic control vessels. 

Keywords: density of surface objects, maneuver, information support, trajectories of surface 
objects, primary processing of radar information. 
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МЕТОДИКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ 

ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ В МУЛЬТИМОДАЛЬНІЙ ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ 

 

 

В статті запропоновано методику оптимального розподілу вантажного і 

пасажирського руху поїздів для підвищення ефективності мультимодальних вантажних 

перевезень. Методика базується на поданні задачі в багатокритеріальній формі за 

ефективнісно-вартісною моделлю із застосуванням нелінійної схеми компромісів. 

Ключові слова: мультимодальне перевезення, багатокритеріальна оптимізація. 

 

Актуальність досліджень. Сучасні тенденції розвитку ринку транспортних послуг в 

Україні та світі передбачають подальше інтенсивне зростання попиту на вантажні та 

пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Зазначені види 

транспорту в багатьох випадках розглядаються як альтернативні та конкурують, проте, 

існують певні ресурсні обмеження у використанні кожного з видів транспорту. Деякі з них 

унеможливлюють здійснення доставки вантажу «від дверей до дверей» лише одним видом 

транспорту. Такими обмеженнями є: доступність пунктів відправлення та кінцевого 

призначення (географічне розташування); кількість одиниць, вантажопідйомність та 

місткість рухомого складу (в залежності від специфіки пред’явленого до перевезення 

вантажу); маршрут доставки (пропускна та провізна здатність шляху), тощо. За таких 

випадків, доцільним є мультимодальне перевезення, де основну ділянку шляху вантаж 

транспортується залізничним транспортом, тоді як завіз/вивіз вантажу із залізниці 

здійснюється автотранспортом на основі єдиного договору про мультимодальне 

перевезення [10]. Це дозволить максимально поєднати переваги взаємодіючих видів 

транспорту – великий обсяг доставок на далекі відстані за відносно низької вартості 

транспортування на залізниці, з маневреністю автотранспорту.  

 

Постановка проблеми. Ефективність мультимодального перевезення залежить від 

послідовного та своєчасного виконання доставки кожним видом транспорту що залучений 

до перевізного процесу. Тому, важливим є підвищення ефективності доставки вантажу 

залізницею, як найбільш вагомої складової (етапу) перевізного процесу. 

Організація руху поїздів, за якої одними і тими ж коліями курсує і вантажний, і 

пасажирський рухомий склад, призводить до перевантаження залізничних 

інфраструктурних об’єктів та ускладнень в роботі пасажирського та вантажного секторів 

залізниці, що провокує зрив доставки вантажу під час мультимодального перевезення. У 

зв’язку з цим, виникає потреба в пошуку нових рішень, щодо ефективної організації та 

управління ватажо- та пасажиропотоками. Одним з таких рішень є використання 

математичних підходів для розв’язку задач розподілу обмежених ресурсів, а саме 

розділення вантажного і пасажирського руху поїздів в Україні з виділеннями окремих колій 

для виключно вантажного руху поїздів. Прогресивними у цьому сенсі є методи 

багатокритеріального (векторного) вибору, оцінювання та оптимізації [4]. Тому в статті 

розглядається проблематика багатокритеріального розподілу транспортних потоків. 

Аналіз існуючих підходів. В полі зору сучасних вітчизняних та закордонних вчених 

знаходяться питання режимності роботи видів транспорту. Зокрема, варто відзначити 

внесок американського вченого Жана-Поля Родріго, що досліджує питання модальності 
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роботи автомобільного та залізничного видів транспорту [11]; українських вчених: Гусак 

М.А., Логвінової Н.О., що досліджують методологію формування раціональної схеми 

перевезень для паралельних залізничних напрямків та розподілу поїздопотоків на напрямах 

з паралельними ходами. Також дослідженню процесу взаємодії видів транспорту під час 

вантажних перевезень, зокрема організації, управління перевезеннями та експлуатаційної 

роботи присвячено праці вчених Воркута А.І. [5], Абрамова А.А.[1], Правдіна М.В. [7]. 

Зазначені підходи застосовують для підвищення ефективності організації перевізного 

процесу на окремих видах транспорту, що не забезпечує вирішення комплексної задачі 

розподілу транспортних потоків в мультимодальній транспортній мережі. 

Методи, що застосовуються при розв’язку багатокритеріальних задач докладно 

розглянуті в [2]. Їх аналіз показує, що найбільш ефективними є методи багатокритеріальної 

оптимізації, що полягають у зведені задачі до однокритеріальної форми за певним 

критерієм та пошуку її екстремуму [3, 4, 6]. Таким чином, необхідним є розв’язок задачі 

оптимального розподілу обмежених ресурсів з використанням багатокритеріальних 

підходів для розділення вантажного і пасажирського руху поїздів з виділеннями окремих 

колій для виключно вантажного руху поїздів.  

Метою статті є розробка методики багатокритеріального розподілу транспортних 

потоків в мультимодальній транспортній мережі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для характеристики предметної галузі 

оптимального розподілу обмежених ресурсів використаємо наступну термінологію та 

враховуватимемо такі особливості.  

Мультимодальне перевезення вантажів – це перевезення вантажів двома або більше 

видами транспорту, яке організовується за відповідальності оператора мультимодальних 

перевезень на основі єдиного договору про мультимодальне перевезення [8]. 

Етап мультимодального перевезення – відрізок маршруту мультимодального 

перевезення вантажу одним видом транспорту. 

Основні причини, що призводять до зниження ефективності мультимодальних 

перевезень вантажів на етапі доставки вантажу залізницею [10]: 

незаплановане зниження швидкості та простій вантажного рухомого складу через 

необхідність пропуску пасажирського рухомого складу; 

надання пріоритету у виділенні ниток графіків руху пасажирським та швидкісним 

пасажирським поїздам; 

черговість руху вантажного та пасажирського рухомого складу на одному маршруті 

не може повністю задовольнити потреби в перевезенні кожного сегменту галузі; 

аналогічні вимоги пасажирського і вантажного сектору (пасажири зацікавлені в 

своєчасній доставці відповідно до опублікованого графіку руху; вантажовідправники 

пред’являють до перевезення вантаж, що має бути доставлено точно в строк (швидкопсувні, 

небезпечні тощо); 

взаємозалежність відхилень в графіках руху пасажирського та вантажного рухомого 

складу (відхилення від графіків руху одного сегменту спричинює затримки або «зриви» 

доставки іншим); 

при змішаному русі пасажирських та вантажних поїздів, частота капітальних ремонтів 

колійного господарства значно більша; 

неоднорідність попиту на перевезення протягом доби (пасажирські перевезення 

мають характерні «піки» протягом доби, тоді як вантажні мають тенденцію до 

рівномірності);  

інфраструктурні об’єкти (оснащення та будова колії) для руху вантажного та 

пасажирського рухомого складу суттєво відрізняються (допустиме навантаження, радіуси 

кривих, градієнти тощо); 
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пасажирські і вантажні потоки відрізняються за дальністю, також різною є 

експлуатаційна швидкість, вага рухомого складу, кількість вагонів в складі (пасажирські – 

легкі потоки, вантажні – важкі). 

Залізничні колії, якими здійснюється рух вантажного та пасажирського транспорту – 

обмежений ресурс. Раціонального розподілу обмеженого ресурсу потребують споживачі 

послуг з перевезення – пасажири та вантажовідправники. 

Зважаючи на широкий різновид задач про оптимальний розподіл ресурсів слід 

відзначити деякі його особливості: 

1. Розподілу підлягають різнорідні ресурси (залізничні колії). 

2. Для розподілу ресурсів характерна різнорідність потреб споживачів (пасажирський, 

вантажний транспорт, що забезпечує перевезення пасажирів та вантажів). 

3. Вимогою оптимальності (раціональності) розподілу ресурсів є найвища ефективність 

виконання цільових завдань споживачами за призначенням після розподілу ресурсів за їх 

мінімальних витрат. Умови розподілу всіх запасів (ресурсів) не відсутні. 

Зазначені особливості є визначальними для розробки методики багатокритеріального 

розподілу транспортних потоків в мультимодальній транспортній мережі. 

З урахуванням викладеного, можна формалізувати задачу про оптимальний розподіл 

обмежених ресурсів транспортної мережі у такий спосіб. Нехай задана множина споживачів 

(пасажири, вантажовідправники) }{ iSPSP   ( Ii ...1  – кількість споживачів) кожний з яких 

має обмежену множену різнорідних потреб }{ iji PotSP  , ( Jj ...1  – кількість потреб i -го 

споживача) певного обмеженого ресурсу (запасів). Можливо встановити пріоритети в 

обслуговуванні споживачів та задоволення їх потреб – перевезення вантажів, пасажирів. 

Задана множина постачальників – суб’єктів надання ресурсів, залізничних колій 

}{ kPSPS   ( Kk ...1  – кількість постачальників) з переліком різнорідних обмежених 

запасів }{ kmk ZapPS   ( Mm ...1  – кількість запасів певного типу).  

Кількість постачальників та їх запаси ресурсів значно менша за кількість споживачів 

та переліку їх потреб. Необхідно здійснити розподіл обмежених запасів kmZap  

постачальників kPS  за споживачами iSP  так, щоб задоволення їх потреб ijPot  

забезпечувало найкращу ефективність виконання цільових задач споживачами.  

Розподіл запасів слід реалізувати з урахуванням пріоритетів в обслуговуванні 

споживачів. При цьому умова розподілу усіх наявних запасів (ресурсів) не висувається та 

можлива ситуація ефективного виконання цільових задач споживачем при задоволення 

хоча б однієї потреби. 

Для розв’язку сформульованої задачі розроблено багатокритеріальну методику 

оптимального розподілу обмежених ресурсів сутність якої полягає у наступному. На 

першому етапі згідно директивних вимог до ефективності розподілу, досвіду розв’язку 

подібного класу задач або відповідно до зовнішніх факторів формується таблиця 

ранжування споживачів шляхом виділення із множини }{ iSPSP   – Ll ...1  груп для 

кожної з яких висуваються вимоги щодо задоволення їх потреб lW  і ефективності 

виконанні цільових задач lP , (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вимоги до розподілу ресурсів за групами споживачів 

 

Номер групи 

споживачів 

Вимоги до задоволення 

потреб споживачів, % 

Показник ефективності 

виконання цільових задач 

споживачем 

1 2 3 

1 
1W  1P  



 

 

  

84 

 

 Закінчення Табл. 1 

 

1 2 3 

2 
2W  2P  

… … … 

l  lW  lP  

… … … 

L  LW  LP  

 

У кожній l -й групі ранжуються по пріоритету потреби кожного i -го споживача та 

визначається ефективність виконання ним цільових задач при задоволенні його j -ї потреби 

ijPot  і витрачуваний ресурс k -го постачальника kmZap . Отже, матимемо ранжування 

споживачів та їх потреб за пріоритетом обслуговування, що забезпечує обумовлений 

розподіл обмежених ресурсів, виходячи з вимог до ефективності цього процесу (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Таблиця ранжування споживачів 

 

Номер групи / 

номер споживача 

в групі 

Пріоритет 

потреб 

споживач

а 

Ієрархія потреб 

споживача 

Ефективність 

виконання 

цільових задач 

споживачем 

Витрачуваний 

ресурс 

постачальник

а 

Споживачі групи 1 

1/1 Споживач 1  

 1 11Pot  11E  1R  

2 12Pot  12E  2R  

… … … … 

1J  
11JPot  

11JE  
KR  

1/2 Споживач 2  

 1 
21Pot  21E  1R  

2 
22Pot  22E  1R  

… … … … 

2J  
22JPot  

22JE  KR  

… … … 

Споживачі групи 2 

2/1 Споживач 1  

 … … … … 

… … … … 

… 

Споживачі групи L  

L /1 Споживач 1  

 … … … … 

… … … … 

 

Другий етап методики передбачає формування системи частинних критеріїв 

оптимальності та опис їх зміни. Для цього встановлюється варійований параметр –кількість 
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колій постачальників, що виділяються для обслуговування потреб споживача in , при 

обмеженнях на їх загальну кількість постачальників N  

 

Nnn
I

i

ii 
1

, , (1) 

тобто для першого споживача виділятиметься і1, для другого – і2 постачальника, а значення 

2in  означає виділення для i -го споживача постачальників для задоволення 1Pot  потреби 

(з першим пріоритетом) та потреби 2Pot  з другим пріоритетом. Для здійснення 

оптимального розподілу обмежених ресурсів використовуватиметься ефективнісно-

вартісна модель частинних критеріїв. Критерієм ефективності вважатимемо якість 

виконання споживачем цільових задач при задоволенні його потреб max)( nP . 

Критерієм вартості обрано узагальнені витрати ресурсу постачальника із забезпечення 

потреб споживача для високоякісного виконання ним цільових задач min)( nS . Тоді, для 

декількох споживачів у межах однієї групи важливості матимемо систему частинних 

критеріїв 

 









.min)(max,)(,...min,)(max,)(

,...min,)(max,)(min,)(max,)( 22221111

IIIIiiii nSnPnSnP

nSnPnSnP
 (2) 

 

Суперечність частинних критеріїв (2) є ознакою приведення задачі про оптимальний 

розподіл обмежених ресурсів до багатокритеріальної форми. Опис зміни критеріїв (2) 

визначається конкретикою задачі і в першому наближенні здійснюється у дискретній формі 

з подальшою апроксимацією поліноміальними моделями 

 

...)( 2

210  ii³i nPnPPnP , ...)( 2

210  ii³i nSnSSnS  (3) 

 

де параметри моделей – ...,, ,210 PPP , ...,, ,210 SSS  узгоджені з дискретними даними, 

наприклад за нормою МНК [9]. 

Третій етапи методики являє собою безпосередньо, розв’язок оптимізаційної задачі 

шляхом зведення сукупності частинних критеріїв до узагальненого функціоналу. Для 

формування узагальненого критерію оптимальності розподілу обмежених ресурсів 

використовуватиметься нелінійна схема компромісів відповідно до згортки професора  

Вороніна А.М. [4]. Порівняно з іншими схемами оптимізації згортка має такі переваги: 

оптимізаційні задачі розв’язуються за наявності обмежень в межах яких гарантується 

унімодальність функції узагальненого критерію; відносно невелика обчислювальна 

складність алгоритму пошуку рішення. Згортка для аналогового подання частинних 

критеріїв має форму 

 

)())(1(
minarg

1

1

00

* 


 


 F
G

b

l

ll , (4) 

 

де bl ...1  – кількість включених в згортку частинних критеріїв оптимальності;   – 

параметр, що оптимізується; G  – область визначення функцій частинних критеріїв 

оптимальності;  

)(0  l  – нормована функція l -го частинного критерію оптимальності; 
*  – оптимальне 

значення параметра системи. Нормування частинних критеріїв здійснюється для 

приведення їх до безрозмірної мінімізованої форми відносно максимуму (мінімуму) на 
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обмеженому інтервалі розгляду критерію. Так, нормування аналітичних моделей (3), з 

переліку (2) здійснюється на обмеженому (при отримані дискретних значень) інтервалі 

зміни аргументу  in , що дозволяє врахувати потреби i -го споживачів при нормуванні 

критеріїв ефективності )( ³nP , а обмежені запаси k -го постачальника при нормуванні 

критерію вартості )( ³nS . 

Формування узагальненого функціоналу за критеріями (2) здійснюватиметься з 

використанням технології вкладених згорток (згортки згорток) поетапно для кожної 

підгрупи споживачів. Тоді, використання згортки (4) забезпечує отримання системи 

узагальнених критеріїв віднесених до l  груп важливості 
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критерій ефективність обслуговування споживачів l -ї групи важливості, 
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критерій узагальненої вартості (витрат) на задоволення потреб споживачів,  

Sijij 00 ,   – нормовані вагові коефіцієнти, що характеризують перевагу (важливість) 

відповідного критерію при розв’язку задачі оптимального розподілу ресурсів. Подвійна 

індексація параметрів lin  за індексом l  – характеризує кількість виділених груп, а за 

індексом i  – кількість споживачів у групі. 

З узагальнених критеріїв (5) формуються інтегрований критерії оптимальності 

розподілу обмежених ресурсів (вираз (6)). Нормування (5) здійснюється відносно величини, 

що визначається при найгіршому варіанті розподілу ресурсів постачальників між 

споживачами 
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В (6) 01G , 02G ,…, lG0 ,…, LG0 , 0F  – нормовані вагові коефіцієнти, узгоджені з 

вимогами ефективності виконання цільових задач споживачами після розподілу ресурсів 

постачальників. Інтегрований критерій (6) являє собою оптимізаційну модель 

оптимального розподілу обмежених ресурсів. Визначення оптимальних значень 

варійованих параметрів за моделлю (6) здійснюється шляхом розв’язку системи нелінійних 

рівнянь 
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(7) 

Результатом розв’язку системи (7) є значення варійованих параметрів *

llin , які, за 

необхідності, округлюються до цілих opt

lil
n  з контролем умови (1).  

З урахуванням викладеного, багатокритеріальна методика оптимального розподілу 

обмежених ресурсів матиме такий зміст. 

1. Формування таблиці ранжування споживачів по групам важливості і за пріоритетом 

у межах груп. 

2. Встановлення критеріїв оптимальності розподілу ресурсів та їх опис. 

2.1. Визначення варійованих параметрів та встановлення критеріїв ефективності розподілу 

та критеріїв витрат ресурсів у вигляді (2). 

2.2. Опис зміни частинних критеріїв оптимальності у дискретному вигляді та формування 

аналітичних моделей (3) згідно методів апроксимації. 

3. Розв’язок оптимізаційної задачі розподілу обмежених ресурсів. 

3.1. Нормування частинних критеріїв оптимальності розподілу з урахуванням обмежень 

ресурсів. 

3.2. Формування узагальнених (5) (в межах груп споживачів) та інтегрованого (6) критеріїв 

оптимальності розподілу обмежених ресурсів і розрахунок оптимальних значень 

варійованих параметрів як розв’язок системи нелінійних рівнянь (7). 

4. Інтерпретація оптимальних значень варійованих параметрів та прийняття рішення 

про оптимальний розподіл обмежених ресурсів.  

Висновки. 

Для вирішення задачі розділення вантажного і пасажирського руху поїздів було 

запропоновано методику оптимального розподілу обмежених ресурсів. 

Методика оптимального розподілу обмежених ресурсів базується на використанні 

багатокритеріальної оптимізаційної моделі, отриманої із застосуванням вкладених згорток 

за нелінійною схемою компромісів. Це забезпечує врахування у розв’язку значної кількості 

критеріальних вимог, різнорідність потреб споживачів і запасів постачальників та 

обмеженість ресурсів. Використання аналогових моделей через прогностичні властивості 

етапу апроксимації дискретних значень, що описують зміну критеріальних вимог до 

розподілу, дозволяє уникнути значної кількості комбінаторних переборів при пошуку 

оптимального рішення.  

Перспективою подальших досліджень є апробація сформованої методики та перевірка 

працездатності оптимізаційної моделі для розрахунків з реальними даними 

вантажоперевезень. 
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Писарчук А.А., Конрад Т.И., Маранов А.В., Воробей В.И., Коршунов М.Я.,  

Пустовой Н.К. 

МЕТОДИКА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПОТОКОВ В МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

В статье предложена методика оптимального распределения грузового и 

пассажирского движения поездов для повышения эффективности мультимодальных 

грузовых перевозок. Методика базируется на представлении задачи в многокритериальной 

форме по эффективностно-стоимостной модели с применением нелинейной схемы 

компромиссов. 
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АНАЛИЗ И ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ СРЕД  

НА ИХ ЭФЕКТИВНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ 

 

 

В статье обоснован тот факт, что эффективность действия перемешивающих 

устройств определяется затратами энергии для получения заданного технологического 

результата  

На основании аналитических исследований процессов перемешивания двухфазных и 

трехфазных систем сформулированы рекомендации для конструирования эффективных 

перемешивающих устройств. 

Ключевые слова: перемешивание, жидкость, твердые частицы, магнитное поле, 

вихри, диссипация энергии, вибрации, диспергирование, гомогенизация, интенсификация. 

 

Процессы смешивания технологических сред перерабатывающих и пищевых 

производств применяются для получения однородных смесей двух или нескольких 

компонентов сельскохозяйственного или другого пищевого сырья, определяют 

эффективность последующих процессов и формируют качество готовых продуктов [1]. 

Смешивание осуществляется: паром или сжатым воздухом; во вращающемся 

резервуаре смесителя; быстро вращающимися рабочими органами (шнеки, лопасти, 

винты); пропусканием массы под давлением через сопла и щели; гидродинамическими или 

ультразвуковыми воздействиями и др. 

На эффективность смешивания влияет гранулометрический состав частиц 

компонентов смеси, их плотность, влажность, сила трения и адгезии [1,2,3]. 

Цель исследований: проанализировать наиболее перспективные способы 

интенсификации процессов перемешивания и дать рекомендации по проектированию 

высокоэффективных энергосберегающих перемешивающих устройств для использования в 

технологических процессах перерабатывающих и пищевых производств. 

Результаты исследований: Интенсификация перемешивания способствует 

ускорению процессов теплообмена, массообмена и микробиологических технологических 

процессов, характерных для перерабатывающих и пищевых производств АПК [4,5]. 

Способы интенсификации процесса перемешивания возможно определить только при 

детальном анализе конкретного процесса. За основу нами взята параметрическая модель 

процесса, которая построена на базе изменения линейного параметра. В качестве линейного 

параметра перемешивания принята длина l ребра условного куба, представляющего собой 

равномерно распределенные в объеме элементарные ячейки, внутри которых вещество 

распределено неравномерно, а характеристики или средние концентрации вещества в 

каждой ячейке одинаковы. При перемешивании, с течением времени , параметр 

перемешивания изменяется от начального значения l0 до текущего l. При длительном 
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проведении процесса параметр перемешивания изменяется до конечного предельного зна-

чения lmin. Величина lmin определяется минимальным размером перемешиваемых частиц или 

молекул. 

К статическим характеристикам процесса перемешивания относят параметр l и 

степень I перемешивания. С помощью введенного параметра l степень перемешивания в 

определенный момент времени можно характеризовать соотношением 

  

0ll1I  .                                    (1) 

  Анализируя формулу (1), приходим к выводу, что степень перемешивания меняется 

от I=0 до  1/ll1I 0min   (при длительном перемешивании). 

Динамика процесса оценивается несколькими коэффициентами. Скорость 

перемешивания выразим через коэффициент перемешивания , который показывает 

изменение параметра за единицу времени 

 

     dI/dθ .     (2) 

 

Изменение степени перемешивания во времени назовём коэффициентом объемного 

перемешивания:   

     dI/dτθv  .     (3) 

 

Подставим (1) в (3) и получим зависимость v от параметра l 

 

   τdl/d1/lθ 0v                  (4) 

Связь v с   получим при подстановке (2) в (4) 

 

θ1/lθ 0v  .                        (5) 

 

Рассмотрим процесс перемешивания при однородной диссипации энергии без учета 

влияния молекулярной диффузии и межфазных взаимодействий. Примем, что линейная 

скорость уменьшения параметра l  зависит от величины возможного его изменения  

 

      minllKdl/dτ  .    (6) 

 

Разделим в формуле (6) переменные и проинтегрируем 

 


τ

0

l

l min

dτK
ll

dl

0

.                              (7) 

В результате получим 

Kτ
ll

ll
ln

min0

min 



.                (8) 

 

Из (8) определим  параметр l 

 

    Kτexp1lKτexpll min0  .   (9) 

 

Обозначим постоянную К скорости процесса через временную постоянную 0: 
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     0τ1K   .    (10) 

 

Подставим (10) в (9) и получим 

 

    
0min00

exp1exp   lll .  (11) 

 

В этом случае временную постоянную 0 процесса можно характеризовать как время, 

необходимое для изменения параметра перемешивания в е раз. Из (11) можно определить 

постоянную 0 и время перемешивания  .  

 Поскольку для множества процессов 
min0

ll  , то последнее выражение можно 

упростить                

min

min0
0

ll

ll
ln

τ
τ




    ,    или                                              (12) 

    
m in

m in0

0
ll

ll
lnττ




 .      (13) 

 

Подставим значение l из (11) в (1) и получим I   

 

    1ττexp
l

l
ττexp1I 0

0

min
0    .      (14) 

 

Если l0 >> lmin, то зависимость (14) упрощается 

 

 0ττexp1I  .         (15) 

 

Формула (15) соответствует известной зависимости (9) для определения степени 

перемешивания, в которой постоянная 
0

1 K . 

Из (15) следует, что 

 

I


1

1
ln

0
 .                        (16) 

  

Для определения коэффициента перемешивания  подставим в (2) значение l из (11) 

 

 

 00

min0

ττexpτ

ll
θ




 .              (17) 

Если l0 >> lmin , то  

     0

0

0 ττexp
τ

l
θ   .  (18)  

Знак минус в уравнениях (17,18) указывает на уменьшение параметра перемешивания. 
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Коэффициент объемного перемешивания определим при подстановке (17) в (4) 

 

 0

00

min0

v ττexp
τl

ll
θ 




 .   (19) 

 

Для случая   minll   ,  получим   

)τ/τexp(τ

1
θ

00

V  .                     (20) 

 

Известно, что эффективность действия перемешивающего устройства определяется 

затратами энергии для получения данного технологического результата. Однако, такой 

подход не позволяет оценить долю затрат энергии, которая расходуется на полезную работу 

перемешивания. Поэтому за показатель эффективности энергетических затрат на 

перемешивание примем отношение минимальной энергии  к фактической при 

осуществлении одной и той же степени перемешивания за одно и то же время 

 

                                                      Э = Emin / E. (21) 

 

Вследствие неоднородности диссипации энергии и потерь энергии на трение о стенки 

каналов и перегородки перемешивающих устройств эффективность процесса пере-

мешивания всегда будет меньше единицы. 

Время перемешивания без учета молекулярной диффузии и межфазных 

взаимодействий определяется по формуле (13), но для жидких и газовых сред, когда  

параметр перемешивания по своей величине приближается к размеру вихрей, на процесс 

существенное влияние оказывает молекулярная диффузия. Скорость процесса при 

микроперемешивании зависит, в основном, от вязкости среды, молекулярной диффузии 

вещества и диссипации энергии [4,5]. 

Для рационального и высокоэффективного проведения процесса необходимо при 

конструировании перемешивающих устройств учитывать изменение во времени 

соотношения размера вихрей  и параметра перемешивания l . При условии l < 

необходимо стремиться уменьшить размер вихрей в аппарате. Для этого целесообразно 

обеспечить равномерную повышенную диссипацию энергии во всем объеме. В "мертвых" 

зонах аппарата, где диссипация энергии мала, а размер вихрей большой процесс 

перемешивания идет медленно, поэтому при конструировании аппаратуры необходимо от 

них избавляться. 

Основное сопротивление в процессах смешивания кристаллизации, растворения, 

теплообмена жидкости с твердой поверхностью приходится на пограничный слой 

жидкости, поэтому для интенсификации этих процессов целесообразно создавать на 

границе раздела фаз в жидкости мелкомасштабные вихри. Такие вихри создаются при 

возбуждении вибраций, звуковых и ультразвуковых колебаний. В некоторых случаях, при 

интенсивности колебаний превышающих определенное пороговое значение, процесс 

ускоряется на два порядка [4]. 

Наиболее рационально процесс перемешивания проводить при постепенном воз-

растании во времени диссипации  энергии или, соответственно, уменьшении размера 

вихрей. В этом случае расход энергии на осуществление процесса будет минимальным, а 

процесс будет проходить интенсивно и эффективно. Создание мелкомасштабной 

структуры вихрей и, соответственно, большой диссипации энергии в начале процесса 

неэффективно, так как часть энергии будет израсходована на перемешивание объемов 
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жидкости, которые равноценны по своим свойствам и составу. Поэтому при 

перемешивании газов, жидкостей и твердых частиц наиболее эффективно процесс будет 

осуществляться при увеличении во времени диссипации энергии и при однородном ее 

распределении во всем объеме. 

Принято интенсивность перемешивания оценивать по его окружной скорости, по 

числу Рейнольдса, по расходуемой  мощности на перемешивание и т.д. Однако, такой 

подход к оценке интенсивности перемешивания не точен. Целесообразно скорость 

протекания процесса оценивать по определенным выше параметром  0,,  v . 

Перемешивающие устройства по способу подвода энергии можно разделить на два 

основных типа - с подводом внешней  энергии к перемешиваемой среде и с использованием 

энергии потоков перемешиваемых сред. К первому типу устройств относят аппараты с 

вращающимися валами,  вращающимся магнитным полем, вибрационные, магнито-

импульсные, пульсационные, конденсационно-испарительно-импульсные. Ко второму 

типу относят аппараты с резонирующими полостями, упругими и жесткими вставками-

турбулизаторами, с соударением потоков, барботажные, эжекционные, кавитационные и 

др. 

В аппаратах с вращающимся магнитным полем в качестве перемешивающего 

активного устройства используют продолговатые ферромагнитные частицы или шарики и 

устройства в виде ротора асинхронного электродвигателя. Подводимая в эти устройства 

мощность велика, поэтому процесс перемешивания в них происходит интенсивно. Однако, 

использование продолговатых ферромагнитных частиц способствуют быстрому износу 

аппарата. В последнее время появились конструкции магнито-импульсных аппаратов, 

основу которых составляют индуктор и электропроводный перфорированный диск. При 

прохождении импульсного тока через индуктор между ним и диском создается магнитное 

поле высокой напряженности. Во время кратковременного импульса взаимодействуют 

электромагнитное поле индуктора и наведенные токи в диске, после чего диск начинает 

двигаться с ускорением порядка 106 м/с2, создавая резкое повышение давления впереди 

диска и понижение давления за ним. Таким образом, за диском создаются условия  для 

установления режима  развитой кавитации. Импульсный характер колебаний 

перфорированного диска способствует существенной интенсификации перемешивания, что 

особенно важно при получении эмульсий. 

Представляют практический интерес кавитационно-конденсационный и 

испарительно-импульсный способы интенсификации перемешивания. Сущность 

кавитационно-конденсационного способа заключается в том, что в объем перемешиваемой 

жидкости вводится пар, который конденсируется. При импульсной подаче  пара, его 

пузырьки схлопываются и генерируют кавитационный режим. Образование пузырьков 

пара в объеме жидкости также возможно при подводе в какой-либо объем жидкости 

большого количества тепла. Кавитационные процессы в описанных аппаратах позволяют 

интенсифицировать процесс перемешивания, однако температура среды в аппарате 

повышается, что не всегда допустимо по условиям технологического процесса. 

В большинстве своем аппараты с подводом внешней энергии имеют движущиеся 

части, что вызывает их ускоренный износ. Этого недостатка лишены аппараты с 

использованием энергии потока. Для турбулизации потока наиболее широко используют 

конструкции устройств с жесткими вставками-турбулизаторами. При выполнении вставок 

с упругими элементами в потоке возникают колебания, так как в этом случае упругая 

вставка с потоком жидкости образуют гидромеханическую автоколебательную систему 

[3,4]. 

Во многих технологических процессах перерабатывающих и пищевых производств 

АПК, таких как гидрогенизация масел, аэробное брожение, обработка сточных вод, 

биологические реакции, растворение, кристаллизация и т.д., используют двухфазные (газ-

жидкость, жидкость–твердое тело) или трехфазные (газ – жидкость -твердые частицы) 



 

 

  

94 

 

среды, которые обрабатываются  в аппаратах с мешалками. В таких процессах общая 

производительность зависит от массопередачи между фазами [5]. 

Подвод газа в аппарат с мешалкой, содержащий жидкость или суспензию, можно 

осуществлять принудительной аэрацией с использованием полой мешалки эжекторного 

типа или за счёт поверхностной аэрации. В случае поверхностной аэрации, в зависимости 

от скорости перемешивания, возможны три режима массопередачи от газового 

пространства к жидкости. При очень низких скоростях перемешивания процесс происходит 

в основном за счет диффузии. С ростом скорости перемешивания, вплоть до момента 

разрыва поверхности жидкости, массопередача определяется конвективными силами и 

скоростью обновления поверхностного слоя. При дальнейшем увеличении скорости 

перемешивания поверхность жидкости разрывается и газ поступает непосредственно в 

жидкость. Этот режим назовем поверхностным захватом. 

Поверхностный захват газа при высоких скоростях перемешивания возможен в 

аппаратах без перегородок с вихревой аэрацией. В аппаратах с перегородками и с 

мешалками, установленными непосредственно под поверхностью жидкости, 

поверхностный захват газа можно обеспечить при сравнительно низких скоростях 

перемешивания. Основными факторами, влияющими на скорость захвата, являются 

скорость перемешивания,  расположение мешалки относительно межфазной поверхности и 

высота перегородок относительно высоты перемешиваемого слоя. В аппаратах с 

расположением на валу двух крыльчаток верхняя крыльчатка предназначается для захвата 

газа, а нижняя – для  перемешивания всего объема жидкости.  

Для повышения интенсивности процесса невозможно неограниченно вводить 

энергию в аппарат. Частота вращения вала может увеличиваться до тех пор, пока дно 

воронки не достигнет ступицы перемешивающего устройства. При расположении в 

аппарате перегородок можно несколько увеличить введение дополнительной энергии. 

Время полного перемешивания зависит от расположения мешалки в аппарате. При 

смещении вала с мешалкой дальше от центра аппарата время полного перемешивания 

вначале уменьшается, а потом возрастает. Место ввода смешиваемых компонентов в 

аппарат также влияет на время полного перемешивания. При вводе компонента ближе к 

центру  оно уменьшается [4]. 

Повышают эффективность процесса перемешивания рациональным введением 

энергии при определенных соотношениях величины смещения мешалки, геометрических 

размеров аппарата и перемешивающих устройств, а иногда изменением  расположения  

мешалки по отношению к горизонту [2,5]. 

Существенно ускоряют перемешивание в аппаратах с мешалкой за счет 

совершенствования перемешивающего рабочего органа. Известно, что с течением времени 

скорость перемешивания снижается. Для ее поддержания на более высоком уровне 

необходимо в объеме создавать все более мелкие вихри. За лопастью мешалки почти всегда 

возникают вихри. Их размер пропорционален размеру лопасти и обратно пропорционален 

линейной скорости лопасти [3]. Поэтому, для создания мелких вихрей, необходимо либо 

увеличивать скорость вращения лопасти, либо выполнить в лопасти отверстия. Лопасти 

иногда дополнительно снабжают несколькими закрепленными на них коническими пружи-

нами, размещенными соосно с отверстиями со стороны, обратной направлению их 

движения [3]. При вращении вала часть жидкости проходит через отверстия в лопасти и 

между витками пружины. В потоке жидкости за витками пружины образуются мелкие 

вихри. Из-за наличия турбулентных вихрей в жидкости пружина, при вращении устройства 

то сжимается, то разжимается, чем обеспечивает создание пульсаций в аппарате. При 

увеличении скорости вращения пульсации нарастают до определенного предела. Такая 

конструкция мешалки обеспечивает такую же высокую скорость перемешивания с 

течением времени, как при его начальном развитии. 

Интенсифицируется смешивание и в аппарате с лопастной мешалкой при разрушении 
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крупномасштабных вихрей, которые образуются за лопастью. С этой целью лопасти 

мешалки выполняют в виде горизонтально расположенных и обращенных донной частью к 

валу плоских стаканов, открытый торец которых снабжен отбортовкой, направленной в 

сторону вращения вала. Полые лопасти представляют собой резонатор, который 

способствует возникновению колебаний в потоке. Колебания, возникающие на торце 

лопасти, разрушают крупные вихри за лопастью и создают мелкие  в объёме аппарата, что 

ускоряет процесс перемешивания [3,4]. 

Существенная интенсификация перемешивания в аппаратах достигается в роторных 

гомогенизаторах. Необходимая для диспергирования скорость сдвига среды создается в 

зазоре между быстровращающимися ротором и статором. Ротор захватывает продукт в 

зазор между валом и статором и выбрасывает его наружу через прорези в боковой стенке 

статора. Величина свободного сечения и форма прорезей оказывают существенное влияние 

на процесс смешивания и диспергирования [5]. Расположенные на статоре направляющие 

лопасти обеспечивают стабильный поток среды через гомогенизатор независимо от места 

его установки, формы сосуда и вязкости продукта. В таком гомогенизаторе 

перерабатываются сухие материалы типа пектина, яичного порошка и др. 

Для диспергирования жидких сред применяются также роторные гомогенизаторы  с 

лабиринтным зазором между зубчатым ротором и статором. Продукт транспортируется 

через рабочую зону с помощью насоса. Минимальное расстояние между зубчатыми 

венцами ротора и статора 25-100 мм, а частота вращения ротора достигает 10000 об/мин. В 

результате взаимодействия зубьев ротора и статора при большой скорости относительного 

движения возникают переменные по величине высокочастотные напряжения сдвига и 

ударные нагрузки, которые обеспечивают высокоэффективное перемешивание сред. Для 

уничтожения микроорганизмов в среде давление в гомогенизаторах может повышаться до 

нескольких сот атмосфер [2]. 

Одним из прогрессивных методов перемешивания является смешивание потоков в 

аппаратах с неподвижными  турбулизаторами – статических смесителях. Действие таких 

устройств основано на использовании энергии потока смешиваемых веществ для создания 

высоких локальных напряжений сдвига. Конструкции смесительных элементов – 

турбулизаторов отличаются исключительным разнообразием. Но следует отметить, что 

количество исследований, посвященных изучению, процесса перемешивания в статических 

смесителях, невелико [3,4]. 

Статические смесители могут использоваться для перемешивания жидкостей с 

широким диапазоном вязкости. Наиболее известны смесители Зульцера, которые состоят 

из однотипных элементов цилиндрической формы. В  элементах выполнены каналы, 

которые скрещиваются, соединяются и вновь разделяются. Поэтому потоки жидкости,  как 

при ламинарном, так и при турбулентном течении хорошо перемешиваются. Область 

применения статических смесителей очень широкая. В них смешивают газы и газы с 

жидкостями. При смешивании высоковязких сред предел их возможного применения 

зависит от имеющихся в распоряжении насосов. Точное соблюдение условий смешивания 

и постоянство качества конечных продуктов зависят от соответствующих дозирующих 

устройств.   

Продукты разложения или затвердевающие примеси могут закупоривать каналы 

смесительных элементов и, для очистки, их приходится демонтировать. 

Длинноволокнистые фракции и грубые твердые частицы смешиваемых сред необходимо 

тщательно отфильтровывать. Смеситель, рассчитанный для использования в одном 

процессе, не может в том же виде применяться для реализации другого. Однако, изменение 

его конструкции путем добавления или сокращения  количества смесительных элементов 

или установка других элементов не представляет никаких трудностей. 

Падение давления в статическом смесителе необходимо  для того, чтобы достичь 

смешения на соответствующем участке трубы. Для смесителя из однотипных элементов 
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оно  рассчитывается следующим образом  

 

    
d

L
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где  - коэффициент гидравлического сопротивления;  - плотность среды, кг/м3;  W - 

скорость, м/с; L - длина смесителя, м;  d - гидравлический диаметр каналов смесительных 

элементов, м. 

Гидравлическое сопротивление статических смесителей невелико. Они обладают 

следующими преимуществами: возможностью полной автоматизации; непрерывным 

режимом работы; возможностью оперативного осуществления контроля  и регулирования; 

простотой технического обслуживания; полной герметичностью устройств; отсутствием 

подвижных частей и соединений. 

В качестве турбулизаторов в статических смесителях используют объемные и плоские 

элементы. Объемные элементы имеют весьма разнообразную форму. Собираются они 

довольно легко, последовательно располагаясь в корпусе друг за другом. Плоские элементы 

выполняют в виде перфорированных пластин, которые крепят на центральной оси или 

располагают между ними втулки по периферии. Перфорации и каналы во всех элементах 

имеют одинаковые размеры. Такой подход к конструированию элементов для начальной 

стадии перемешивания неэффективен. Целесообразно уменьшать размеры перфораций и 

каналов в элементах по ходу движения потока. Для обеспечения высокоэффективного 

перемешивания при конструировании статических смесителей необходимо учитывать как 

соотношение размеров перфорации, так и частоту размещения перегородок и их размер 

вдоль оси перемешивания среды. При анализе результатов исследований, проведенных 

нами выявлено, что в статических смесителях существуют оптимальные соотношения 

размеров перегородок. Площадь свободного сечения каналов целесообразно выбирать 

постоянной по ходу потока. Для интенсификации перемешивания на микроуровне 

необходимо устанавливать однотипные перфорированные перегородки с наименьшими 

размерами перфораций. 

В производстве пищевых продуктов часто необходимо получать стойкие эмульсии. 

При конструировании статических смесителей для получения эмульсий необходимо 

учитывать следующие особенности. В начальный момент, когда параметр перемешивания 

или размеры неоднородностей в объеме велики, целесообразно уменьшать размеры 

перфораций в перегородках или в объемных элементах смесителя. В этом случае возрастает 

диссипация энергии по ходу потока. В конце области перемешивания размещают короткие 

элементы, обеспечивающие максимальную диссипацию энергии, и, соответственно, 

минимальные размеры диспергируемых частиц жидкости. 

Выводы 

1. Эффективность действия перемешивающих устройств определяется затратами 

энергии для получения заданного технологического результата. 

2. Для рационального и эффективного проведения процессов перемешивания 

необходимо обеспечить равномерное повышение диссипации энергии во времени во всем 

объеме аппарата и исключить наличие в нем, неперемешиваемых зон. В этом случае расход 

энергии на осуществление процесса будет наименьшим. Такого же эффекта можно достичь 

и в аппаратах с вращающимся магнитным полем, неподвижными турбулизаторами, 

вибрационных, пульсационных, кавитационно-конденсационных и др., которые 

обеспечивают измельчение вихрей, образующихся в среде. 
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НА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ 

У статті обґрунтовано той факт, що ефективність дії перемішують визначається 

витратами енергії для отримання заданого технологічного результату. 

На підставі аналітичних досліджень процесів перемішування двофазних і трифазних 

систем сформульовані рекомендації для конструювання ефективних перемішуючих 

пристроїв. 
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The article substantiates the fact that the effectiveness of the action of mixing devices is 

determined by the cost of energy to obtain a given technological result. 

On the basis of analytical researches of processes of interfusion of the diphasic and three-phase 

systems formulated recommendation for constructing of effective mixing devices. 
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ЗАСТОВУВАННЯ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМОРОЖЕНИХ 

СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ У ТІСТОВІЙ ОБОЛОНЦІ 

 

 

В основу поставлена задача створення м’ясних січених напівфабрикатів з додаванням 

рослинної сировини, яка дозволяє отримати продукт з підвищеною харчовою цінністю та 

високими показниками якості, збагатити продукт вітамінами, мікронутрієнтами та 

підвищити його біологічну цінність. 

Встановлені відомості про більш високі органолептичні показники якості 

розроблених м’ясних напівфабрикатів, у порівнянні з контрольними зразками, за рахунок 

отриманих даних про харчову, біологічну цінність та біологічну ефективність м’ясних 

напівфабрикатів з використанням рослинної сировини (подрібненого ядра насіння 

соняшника у вигляді крупки та порошку) і обґрунтовано доцільність використання даного 

наповнювача для виробництва м’ясних напівфабрикатів. При додаванні у м’ясні 

напівфабрикати, а саме м’ясні равіолі, подрібненого шпинату харчова цінність готових 

виробів збільшується, завдяки тому, що шпинат містить значну кількість вітамінів, 

мікро- та макроелемнтів. Таким чином додавання шпинату не тільки розширить 

асортимент м’ясної продукції, але й дасть можливість покращити функціональний 

склад виробів, зокрема збагативши їх природними рослинними компонентами 

(вітамінами, мінералами та іншими нутрієнтами) та покращивши смакові властивості 

готових виробів. 

Ключові слова: напівфбарикати, шпинат, мікронутрієнти, натуральний барвник. 

       
Постановка проблеми. На сьогодні якість продукції стає значущим чинником успіху 

підприємства, яка гарантує високий рівень продажу та розширення сфери впливу на ринку. 

Прискорення ритму життя, зміна традиційних режимів споживання їжі диктує необхідність 

створення готових до вживання продуктів. У цьому аспекті одним із найпріоритетніших 

напрямів концепції державної політики в галузі здорового харчування є ліквідація дефіциту 

харчових речовин, серед яких важливе місце належить білкам. У зв’язку з цим виробництво 

м’ясних напівфабрикатів має велике соціально-економічне значення.  

 

Актуальність. В наш час є досить актуальним виробництво м᾿ясних напівфабрикатів, 

вони  є досить відомим і популярним видом продукції. Так як мають різноманітний 

асортимент та є зручними у приготуванні. 

На сучасному етапі актуальність проблеми мікроелементів зросла у зв’язку із 

забрудненням навколишнього середовища такими хімічними елементами, як свинець, фтор, 

миш’як, кадмій, ртуть, марганець, молібден, цинк та ін. Токсичні речовини у процесі 

технологічної переробки з газоподібними, рідкими і твердими промисловими відходами 

потрапляють у навколишнє середовище, що сприяє розвитку онкологічних захворювань. 

Мікроелементи є екзогенними хімічними факторами, що відіграють значну роль у таких 

життєво важливих процесах, як ріст, розмноження, кровотворення, клітинне дихання, 

входять до складу вітамінів, ферментів, гормонів, клітинних структур, є регуляторами 

біохімічних реакцій [1, 2]. 

Мета статті: задоволення потреб населення у високоякісних м’ясних продуктах, 

розширення асортименту продукції, впровадження ресурсозберігаючих технологій, 
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спрямованих на здешевлення продукції та вирішення проблеми збалансованого харчування 

людини. М’ясопереробна промисловість України випускає ряд нових продуктів з 

підвищеною біологічною цінністю, зокрема напівфабрикати, технології яких передбачають 

використання харчових добавок різного походження.  

 

Виклад основного матеріалу дослідження. М’ясними напівфабрикатами називають 

сирі м’ясопродукти, підготовлені до термічного оброблення (варіння, смаження). 

Централізоване виробництво напівфабрикатів у гігієнічній упковці дає змогу знизити 

втрати сировини, підвищити продуктивність праці і культуру обслуговування. В роботі 

розгладються саме січені напівфабрикати — це вироби, виготовлені з м’ясного фаршу [3]. 

Січені напівфабрикати повинні мати чітко виражений аромат спецій, запах інших 

напівфабрикатів, характерний для якісного м'яса. У смаженому вигляді для них 

передбачено приємний смак і аромат, соковиту некрихку консистенцію. 

У січених напівфабрикатах нормують масову частку вологи (65-68%), хліба (18-21%) 

і солі (0,9-1,5%) [4]. 

Метою роботи є збагатити такі вироби мікронутриєнтами, та надати їм користі, при 

цьому щоб вони залишались економічно вигідними та доступними. 

Шпинат городній. З метою розширення асортименту м’ясних виробів, а саме січених 

напівфабрикатів в роботі представлена розробка продукту з використанням добавки 

рослинного походження. Серед різноманітних видів рослинної сировини, що містить 

значну кількість білків, вуглеводів, жирів, одним з найбільш перспективних являється 

шпинат. 

У нашій країні шпинат не так популярний, як, наприклад, у Франції. Французи 

називають цей зелений листовий овоч «королем», а ще мітлою для шлунку, і в них він росте 

скрізь, де тільки можна. 

Шпинат з'явився на Близькому Сході, імовірно в Персії - дуже давно, ще до нашої ери, 

і багато століть тому араби привезли його в Іспанію. Потім вирощувати шпинат навчилися 

в інших країнах Європи, а після відкриття Америки він потрапив туди. Сьогодні більшість 

жителів США вживають шпинат, і він став одним з найпопулярніших овочів у цій країні. 

Шпинат не має яскравого смаку, як багато які інші овочі, до яких ми звикли, до того 

ж він не може довго зберігатися, як інша зелень, і швидко втрачає свої властивості. 

А корисних властивостей у шпинаті чимало, і багато спеціалістів з харчування вважають 

його у цьому сенсі першим серед усіх овочів - принаймні, тих, що ростуть в наших широтах. 

Користь шпинату. Шпинат насичує, забезпечує організм поживними речовинами, 

виводить шлаки і токсини. Тільки в моркві міститься більше каротину, ніж у шпинаті, а 

завдяки досить високому вмісту заліза шпинат допомагає гемоглобіну стати активніше і 

краще постачати клітини киснем; він покращує обмін речовин і сприяє виробленню 

організмом енергії. 

Звичайно, при такому дивовижному складі шпинат дуже корисний не тільки як 

дієтичний продукт, але і як засіб для профілактики і лікування багатьох хвороб. Вживання 

шпинату робить здоровіші зуби і ясна, попереджає анемію і розвиток пухлин, зміцнює 

кровоносні судини, стимулює роботу підшлункової залози і нормалізує діяльність 

кишківника. Цей овоч чудово засвоюється, тому що в ньому є речовини, які стимулюють 

діяльність слинних і підшлункової залоз. При виснаженні, захворюваннях нервової 

системи, анемії, гіпертонії і цукровому діабеті, гастриті шпинат включають у харчування, 

як дієтичний продукт. Шпинат захищає від пошкодження слизові оболонки, приводить в 

норму вуглеводний обмін, бере участь у виробленні важливих для організму гормонів і 

допомагає схуднути. У шпинаті міститься йод, і тому він благотворно впливає на роботу 

щитоподібної залози. Перетравлюється він добре і швидко засвоюється, на відміну від 

деяких інших зелених овочів. У ньому міститься лютеїн. Лютеїн може накопичуватися в 

тканинах очей: він покращує гостроту зору і знижує втомлюваність. 
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У шпинаті дуже мало калорій і багато поживних речовин, тому він може стати 

ідеальним продуктом для тих, хто хоче схуднути без шкоди для здоров'я.  

Смак шпинату майже нейтральний, і його можна додавати до багатьох страв. Якщо 

додати його в тісто, картопляне пюре, десерти, то вони придбають красивий зеленуватий 

відтінок.  Тому для збільшення асортимету і надання яскравого та ціквого зовнішнього 

вигляду, шпинат може бути ідеальним натуральним харчовим барвником [7]. 

Натуральні  барвники. Високоякісні харчові продукти гармонійно поєднують форму, 

смак, аромат і забарвлення. Високий рівень якості будь-якого з цих параметрів дозволяє 

виробу бути повноцінним, відповідати своїй назві і користуватися 

попитом. Однак саме колірна гамма значною мірою зумовлює привабливість і 

різноманітність асортименту продуктів харчування. 

Споживачам, які піклуються про своє здоров'я, відомо, що для збереження, 

поліпшення і надання продуктам певного кольору і зовнішнього вигляду виробники 

використовують синтетичні, натуральні і ідентичні натуральним харчові барвники. 

Барвники додають до харчових продуктів з метою: 

 відновлення природного забарвлення, втраченої в процесі обробки або зберігання; 

 підвищення інтенсивності природного забарвлення з метою посилення зовнішньої 

привабливості продукту; 

 фарбування безбарвних продуктів для надання привабливого вигляду і колірного 

різноманіття [6]. 

Натуральні харчові барвники - це барвники, виділені фізичними способами з 

рослинних і тваринних джерел. Сировиною для цього служать натуральні інгредієнти: 

квіти, ягоди, листя, коренеплоди та т.ін. Природні харчові барвники містять у своєму складі 

не тільки колірні пігменти, але й інші біологічно-активні компоненти: вітаміни, глікозиди, 

мікроелементи, органічні кислоти, ароматичні речовини. Тому їх використання в харчовій 

промисловості не тільки насичує кольором готовий продукт, а й підвищує його харчову 

цінність [7].  

 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження було проведено в лабораторних 

умовах Національного університету біоресурсів і природокористування України за 

стандартними методиками.  

 

Результати досліджень.  

Склад шпинату. У шпинаті є білки, вуглеводи і навіть жири; органічні, насичені і 

ненасичені жирні кислоти, клітковина, крохмаль, цукри, вітаміни А, Е, С, Н, К, РР, багато 

вітамінів групи В, бета-каротин; кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь, 

марганець, селен. У листі шпинату дуже багато білка: більше його лише у бобових - молодої 

квасолі і зеленому горошку. Такі важливі вітаміни, як А і С, в шпинаті відрізняються 

стійкістю до температурних впливів - вони зберігаються при тепловій обробці (табл.1). 

Для визначення вмісту вологи, яка міститься  у фарші січених напівфабрикатів  з 

додаванням різної кількості шпинату городнього, нами були проведені дослідження 

арбітражним методом висушування. Для отримання продукту було створено 4 зразки з 

вмістом шпинату (2-6%). Результати представлені на (рис.1).  

Згідно з проведеним дослідженнями, чітко видно, що шпинат збільшує вміст вологи у 

дослідних зразках. Чим більше шпинату, тим показник вмісту вологи більший, так як за 

хімічним складом шпинат досить вологовмісний продукт, що дозволяє зробити продукт 

більш дієтичним та соковитим.  

А також був проведений дослід визначення вологозв’язаної здатності фаршевих 

систем січених напівфабрикатів (рис.2) . 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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                                                                                                                                       Таблиця 1                  

                                            Хімічний склад шпинату городнього 

 

Найменування 

показника 

 

Вміст (г /100 г ) 

 

Мікроелементи і 

макроелементи 

 

Вміст (г /100 г ) 

Вода  91,6 Кальцій 1,06 

Білки 2,9 Магній 82 

Жири  0,3 Натрій 24 

Харчові волокна  1,3 Калій 774 

Органічні кислоти  0,1 Фосфор 83 

Ненасичені жирні 

кислоти  

0,1 Залізо 13,51 

Насичені жирні 

кислоти  

0,1 Цинк 0,53 

Моно- і дисахариди 1,9 Мідь  13 

Крохмаль 0,1 Марганець 0,897 

Зола  1,8 Селен 0,001 

Вітаміни Вміст (мг/ 100 г) Вітаміни Вміст (мг/ 100 г) 

Вітамін РР 0,6 Вітамін В6  0,1 

Бета-Каротин  4,5 Вітамін В9 ( фолієва 

к-та) 

0,080 

Вітамін А 0,75 Вітамін С 55 

Вітамін В1 0,1 Вітамін Е 2,5 

Вітамін В2  0,25 Вітамін Н 0,001 

Вітамін В5 

(пантотенова к-та) 

0,3 Вітамін К 0,483 

 
 

 

                                   Рис.1. «Вміст вологи у фарші» 

Як видно з рис.2, при додаванні шпинату городнього збільшується вологозв'язуюча 

здатність фаршу, що призводить до покращення пластичності і ніжності продукту. 
Вологозвʼязуюча здатність фаршевих систем визначає властивості й поведінку їх за різних 

умов. Вона впливає на технологічні показники продуктів та їх вихід. 
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Рис.2. «Масова частка зв’язаної вологи» 

         
Висновок. Отже, проведені дослідження свідчать про те, що листки шпинату 

городнього є перспективними для подальших досліджень. Раціональне поєднання м’ясної 

та рослинної сировини дозволяє покращити харчову та оптимізувати біологічну цінність 

продуктів, збагатити продукти харчовими волокнами, покращити їх функціонально-

технологічні та органолептичні характеристики і значно  знизити собівартість. 

Для збільшення асортименту і надання яскравого та цікавого зовнішнього вигляду, 

шпинат може бути ідеальним натуральним харчовим барвником. Тісто яскравого зеленого 

кольору приваблює та задовольняє вибагливих споживачів. 
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Штонда О.А., Киричик Ю.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШПИНАТА ОГОРОДНЕГО  В ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАМОРОЖЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В ТЕСТОВОЙ ОБОЛОЧКЕ 

    В основу поставлена задача создания мясных рубленых полуфабрикатов с добавлением 

растительного сырья, которое позволяет получить продукт с повышенной пищевой 

ценностью и высокими показателями качества, обогатить продукт витаминами, 

микронутриентами и сделать продукт энергетически ценным. 

Установлены сведения о более высоких органолептические показатели качества 

разработанных мясных полуфабрикатов, по сравнению с контрольными образцами, за 

счет полученных данных о пищевой, биологической ценностью и биологическую 

эффективность мясных полуфабрикатов с использованием растительного сырья 

http://kovcheg.kiev.ua/harchovi_farbniki_ukr.html
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(измельченного ядра семян подсолнечника в виде крупки и порошка ) и обоснована 

целесообразность использования данного наполнителя для производства мясных 

полуфабрикатов. При добавлении в мясные полуфабрикаты, а именно мясные равиоли, 

измельченного шпината пищевая ценность готовых изделий увеличивается, благодаря 

тому, что шпинат содержит значительное количество витаминов, микро- и 

макроэлементов.  

Таким образом, добавление шпината не только расширит ассортимент мясной 

продукции, но и даст возможность улучшить функциональный состав изделий, в 

частности обогатив их природными растительными компонентами (витаминами, 

минералами и другими нутриентами) и улучшит вкусовые свойства готовых изделий. 

     Ключевые слова: полуфабрикаты, шпинат, микронутриенты, натуральный краситель. 

 

Kyrychyk Y.M., Shtonda O.A. 

IMPROVEMENT THE TECHNOLOGY OF BRANCHED SEMIFINISHED PRODUCTS 

ENRICHED WITH MICRONUTRIENTS 

     The basis is the task of creating chopped meat semi-finished products with the addition of 

vegetable raw materials, which allows to obtain a product with high nutritional value and high 

quality indicators, enrich the product with vitamins, micronutrients and make the product 

energetically valuable. 

Determined information on higher organoleptic parameters of quality of developed meat 

semi-finished products, compared with control samples, due to the data obtained on the food, 

biological value and biological efficiency of meat semi-finished products using plant material 

(crushed kernel of sunflower seeds in the form of grains and powder ) and justified the feasibility 

of using this filler for the production of meat semi-finished products. When added to meat semis, 

namely meat raisins, chopped spinach, the nutritional value of finished products increases, due 

to the fact that spinach contains a significant amount of vitamins, micro and macro levels. Thus, 

the addition of spinach will not only increase the range of meat products, but will also improve 

the functional composition of the products, in particular by enriching their natural vegetable 

components (vitamins, minerals and other nutrients) and improving the taste properties of the 

finished products. 

    Key words: semi-finished products, spinach, micronutrients, natural dye. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ  

ВАРЕНО-КОПЧЕНИХ КОВБАС 

 

 
Особливістю сучасного ковбасного виробництва є удосконалення технології та 

рецептур ковбас. Особливим попитом, незважаючи на економічну кризу, користуються 
делікатесні види м’ясної продукції, а саме варено-копчені ковбаси, які вирізняються серед 
інших видів ковбас специфічним ароматом, приємним смаком, мають високу біологічну й 
енергетичну цінність, зберігають високу якість впродовж тривалого періоду. 

Спостерігається підвищений інтерес до використання нетрадиційної сировини та 
харчових волокон у виробництві ковбас, яким притаманні власні смакоароматичні, 
функціональні властивості, що забезпечують отримання якісної та безпечної продукції і 
подовжує терміни її зберігання. 

В статті представлені амінокислотний та вітамінний склад  різних порід цесарок, 
структурно-механічні показники варено-копчених ковбас з використанням м’яса цесарки: 
пенетрація, пластичність та вологозв’язуюча здатність. Визначено вплив заміни курячого 
м’яса на м'ясо цесарки та його структурно-механічні та органолептичні показники . 

Ключові слова: м'ясо цесарки, бамбукова клітковина, пенетрація, пластичність, 
вологозв’язуюча здатність. 
 

Постановка проблеми. Цесарківництво на сьогодні, починає активно розвиватися. 
Це пов’язано з людською цікавістю до нетрадиційних видів продуктів для здорового 
харчування. Збільшення кількості фермерських господарств, які займаються розведенням 
цесарок, викликано в першу чергу, пошуком населення придбати незвичний по своїм 
характеристикам продукт харчування [1,2]. 

Актуальність. В Україні м’ясо цесарок практично невідоме широкому загалу. Обсяги 
його виробництва дуже малі. Тому налагодження виробництва цього продукту може бути 
перспективним напрямом підприємства, особливо для невеликих птахогосподарств. 
Світовим лідером селекції цесарок є компанія GrimaudFresesSelection(Франція). В Україні 
розведення цесарок займаються фермери Житомирщини «Полісся-Інвест», Київщини 
«Ферма Петровицького», «Ферма «Дичь»», Одещини «Альфа-Т». 

Українські фермери та господарі найчастіше розводять такі породи цесарок: сірі-
крапчасті (рис.1), блакитні (рис.2) та загорські білогруді (рис.3). 

                                                    
          Рис.1.Сіро-крапчаста                    Рис.2. Блакитна                  Рис.3 Загорська білогруда 

 
Цілком імовірно, що м’ясо цесарок зможе стати в Україні делікатесним продуктом. 

Воно має добрі поживні та смакові якості, ним заміняють дичину, на думку багатьох 
вчених, воно є кращим з-поміж м’яса інших видів птиці. Тушки цесарок характеризуються 
високим виходом їстівних частин, тонкою і нежирною шкірою. Вміст сухих речовин у м’ясі 
цесарки складає на 30% більше, ніж у м’ясі курей. Також це м’ясо відрізняється своєрідним 
присмаком, що нагадує м’ясо фазана та куріпки [3]. 
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В Україні і багатьох країнах світу в якості функціональних і структуроутворюючих 
добавок для виробництва м'ясних продуктів широко використовують речовини вуглеводної 
природи. До них відносяться такі гідроколоїди, як карагінан, камеді, крохмаль, борошно 
зернових культур, ксантан та інші. Харчові волокна широко використовуються в технології 
м’ясопродуктів паралельно з харчовими гідроколоїдами. 

 Основою їх застосування є внесення в раціон людини баластних речовин, що 
поліпшують травлення при наявності великої кількості рафінованої їжі, мінімальна 
енергетична цінність, здатність пов'язувати вологу і жир, створювати певну структуру 
готового продукту, а також, нешкідливість використання даних добавок. Для більшості 
препаратів клітковини характерні: високі вологозв’язуюча здатність (ВЗЗ), 
вологоутримуюча здатність (ВУЗ), стійкість до високих температур, до процесів 
розморожування і заморожування в гідратованому стані. Харчові волокна надають 
стабілізуючу дію на властивості харчових дисперсних систем, покращують структуру, 
підсилюють смакові сприйняття продукту. 

Мета статті: проаналізувати можливість заміни курячого м’яса м’ясом цесарки, 
встановити  вплив додавання бамбукової клітковини на структурно-механічні та 
органолептичні властивості варено-копчених ковбасних виробів. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Статистична обробка даних амінокислотного складу м’яса цесарок (табл.1) вказує на 

те, що всі три види птиці, які поширені в Україні різняться по вмісту незамінної 
амінокислоти – ізолейцину [1]. Також виявлено різницю по вмісту метіоніну, аргініну і 
аспарагінової кислоти  в грудних і стегнових м’язах.  

Таблиця 1 
Амінокислотний склад м’яса цесарок різних порід, г/100 г білка 

Показник Сибірська біла Загорська 
білогруда 

Сіро-крапчаста 

Грудні 
м’язи 

М’язи 
стегна 

Грудні 
м’язи 

М’язи 
стегна 

Грудні 
м’язи 

М’язи 
стегна 

Незамінні 
амінокислоти 

37,17 37,21 37,42 37,43 37,74 37,75 

Валін 4,65 4,53 4,51 4,62 4,58 4,60 

Ізолейцин 4,32 4,34 4,45 4,44 4,56 4,60 

Лейцин 8,31 8,29 8,26 8,27 8,28 8,30 
Лізин 7,19 7,16 7,19 7,20 7,17 7,17 

Метіонін 2,52 2,33 2,51 2,30 2,41 2,21 

Треонін 4,34 4,43 4,38 4,35 4,37 4,31 

Триптофан 1,95 1,94 2,15 2,21 2,37 2,39 

Фенілаланін 3,89 4,19 3,97 4,04 4,00 4,17 

Замінні 
амінокислоти 

44,86 45,96 44,82 45,59 44,82 46,01 

Аланін 5,40 5,42 5,45 5,39 5,42 5,42 

Аргінін 5,39 6,59 5,41 6,30 5,42 6,42 

Аспаргінова 
кислота 

7,81 7,57 7,80 7,59 7,78 7,59 

Гістидин 1,60 1,55 1,56 1,60 1,58 1,79 

Гліцин 7,59 7,56 7,53 7,50 7,50 7,59 

Глутамінова 
кислота 

16,42 16,62 16,45 16,58 16,51 16,60 

Оксипролін 0,65 0,65 0,62 0,63 0,61 0,60 

 

Як відомо організм не може в повному обсязі забезпечити себе необхідною кількістю 

вітамінів, тому вони повинні надходити з їжею. Дослідження вітамінного складу м’яса 

цесарки та курки, які представлено у табл. 2 свідчать про те, що м’ясо цесарки за своїми 
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характеристиками нічим не поступається іншим видам м’ясної сировини, зокрема м’ясу 

курки. 

Таблиця 2  

Вміст вітамінів у м’ясі птиці 

Вітаміни 

Вміст мг/100г 

М'ясо цесарки М'ясо курки середня 

проба Грудна частина Стегнова частина 

Ретинол 0,4 0,5 0,4 

Токоферол сліди 0,02 - 

Рибофлавін 1,0 0,8 0,7 

 

Значний вміст вітамінів в м’ясі цесарки дозволяє рекомендувати його для 

виробництва продуктів функціонального харчування. 

Отримана інформація про хімічний склад м’яса цесарок дозволяє стверджувати про 

його доцільність використання  для виробництва широкого спектру м’ясопродуктів з 

високою біологічною цінністю.  

Аналізуючи харчову та біологічну цінність м’яса цесарок, нами було вирішено 

удосконалити технологію варено-копченої ковбаси, шляхом часткової заміни в рецептурі 

курячого м’яса м’ясом цесарки. 

За для проведення подальших досліджень в умовах науково-дослідної лабораторії 

факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК було виготовлено 

дослідні та контрольний зразки фаршевих систем варено-копчених ковбасних виробів за 

поданими рецептурами табл.3.  

Таблиця 3 

Рецептури контрольного та дослідних зразків  

варено-копчених ковбасних виробів 

 

Для визначення раціональної частки заміни традиційної сировини нетрадиційною на 

наступному етапі було виготовлено тестові партії варено-копчених ковбас з відсотками 

заміни 25%, 35%, 45%,5 5% (рис.4)  та проведено органолептичну оцінку готових ковбасних 

виробів (табл.4). 

З результатів органолептичної оцінки якості готових виробів можна зробити 

висновок, що найкращими за всіма органолептичними показниками виявились зразки № 2 

з вмістом м’яса цесарки в рецептурі  35% та №3 з вмістом м’яса цесарки в рецептурі 45%. 

 

Інгредієнт Контрольний 

зразок 

Зразок 

№1 

Зразок 

№2 

Зразок 

№3 

Зразок 

№4 

Філе куряче 100 75 65 55 45 

М'ясо цесарки - 25 35 45 55 

Перець чорний мелений 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Перець духмяний мелений 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Мускатний горіх мелений 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Коріандр мелений 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Сіль нітритна 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Клітковина  JustFiber 

BFC40 
- 0,8 0,8 0,8 0,8 

Вода 27 27 27 27 27 

ВСЬОГО 129 129,7 129,7 129,7 129,7 



 

 

  

107 

 

 

Рис.4. Зовнішній вигляд продукту тестової партії 

 Таблиця 4  

Показники органолептичної оцінки готових ковбасних виробів 

 

Органолептичний аналіз дозволяє швидко і просто оцінити якість сировини, 

ковбасних виробів та м’ясопродуктів, виявити порушення рецептури, технології 

виробництва, що у свою чергу, дає можливість вжити заходів стосовно усунення виявлених 

недоліків. На рис.5 показано бальну оцінку ковбасних виробів. 

Всі наступні дослідження проводились із зразком № 3  з вмістом м’яса цесарки в 

рецептурі  35% (табл.5), адже з економічної точки зору саме цей зразок є економічно 

вигідним для виробництва, оскільки м'ясо цесарки досить дорогий та цінний продукт. 

 

Рис. 5. Бальна оцінка органолептичних показників готового продукту 

Контроль 25% заміни 35% заміни 45% заміни 55% заміни 

     

Зразки 
Колір 

фаршу 
Текстура Запах Смак 

Контроль 
блідий, 

сіруватий 

щільна, 

жорстка, суха 
приємний 

характерний для 

даного виду ковбас 

Зразок 

№1 

блідо-

рожевий 
ніжна, рихла 

з приємним 

ароматом копчення 

не достатньо 

виражений, пустий 

Зразок 

№2 

блідо-

рожевий 

ніжна, 

соковита  

з приємним 

ароматом копчення 

приємний характерний 

для даного виду ковбас 

Зразок 

№ 3 

блідо-

рожевий 

ніжна, 

соковита 

з приємним 

ароматом копчення 

приємний характерний 

для даного виду ковбас 

Зразок 

№ 4 

блідо-

рожевий 

ніжна, не 

щільна 

З приємним  

ароматом копчення 

приємний характерний 

для даного виду ковбас 

0
1
2
3
4
5
6

Контрольний зразок Дослідний зразок
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Таблиця 5 

Результати проведених комплексних досліджень представлених зразків 

фаршевих систем 

Показник 
Зразки 

Кoнтpoльний Дocлiдний 

Активна кислотність, рН 6,21±0,1 6,20±0,1 

Вмicт вoлoги,% 65±0,3 63,45±0,3 

ВЗЗa, % дo зaгaльнoї вoлoги 71±0,33 75±0,32 

Гранична нaпpугa зcуву, Пa 765±16 656±12,5 

Плacтичнicть,cм2/г 15,7±0,16х103 19,2±0,12х103 

 

Оптимальним показником рН для м’ясного фаршу є показник рН=5,8-6,4. За 

результатами проведених досліджень активної кислотності можна сказати що приготовані 

фарші є доброякісними, адже показники рН( контрольного зразка) =  6,21, а рН( дослідного зразка) =  6,20. 

Властивість клітковини впливати на зв’язування вологи, надає можливість фаршевій 

системі зв’язати та утримати в собі більше вологи. Волога є реакційною, що видно з 

результатів досліджень. Вологозв’язуюча здатність дослідного фаршу є значно вищою за 

фарш контрольного зразка і становить 71% проти 75% відповідно. 

Реологічні властивості та структуру фаршу дуже добре характеризують показники 

пластичності та граничної напруги зсуву, які було досліджено за відповідною методикою  

за допомогою пенетрометра мaрки Ulab 3-31 M. 

Отримані дані свідчать про те, що щільність дослідного зразка у порівнянні з 

контрольним значно зменшилася, показники граничної напруги зсуву контрольного зразка 

= 765 Па проти 656 Па дослідного зразка, дані значення свідчать про те, що в дослідному 

зразку змінились в’язкопластичні показники, збільшилась липкість. Внесення клітковини 

до складу рецептур варено-копчених ковбасних виробів  дозволить отримати більш 

соковиті м’ясні продукти. 

Висновки. В результати проведених досліджень встановлено, що  часткова заміна 

м’яса курки на м’ясо цесарки в рецептурі варено-копченої ковбаси покращує 

органолептичні,  фізико-хімічні та структурно-механічні властивості якісні показники 

готового продукту. Встановлено, що оптимальною  заміною є 35% м’яса цесарки. 

Використання бамбукової клітковини в рецептурі варено-копченої ковбаси покращує 

фізико-хімічні та структурно-механічні властивості, а саме пластичність, волого 

утримуючу здатність та граничну напругу зсуву.  
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Тищенко Л.М., Жосан О.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАРЕНО-

КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ 

Особенностью современного колбасного производства является совершенствование 

технологии и рецептур колбас. Особым спросом, несмотря на экономический кризис, 

пользуются деликатесные виды мясной продукции, а именно варено-копченые колбасы, 

которые отличаются от других видов колбас специфическим ароматом, приятным 

вкусом, имеют высокую биологическую и энергетическую ценность, сохраняют высокое 

качество в течение длительного периода. 

Наблюдается повышенный интерес к использованию нетрадиционного сырья и пищевых 

волокон в производстве колбас, которым присущи собственные вкусоароматические, 

функциональные свойства, обеспечивающие получение качественной и безопасной 

продукции и удлиняет сроки ее хранения. 

В статье представлены аминокислотный и витаминный состав различных пород 

цесарок, структурно-механические показатели варено-копченых колбас с использованием 

мяса цесарки: пенетрация, пластичность и водосвязывающей способность. Определено 

влияние замены куриного мяса на мясо цесарки и его структурно-механические и 

органолептические показатели. 

Ключевые слова:мясо цесарки, бамбуковая клетчатка, пенетрация, пластичность, 

водосвязывающей способность. 
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USE OF NON-RADIATION RAW MATERIAL IN MANUFACTURING BOILED-

SMOKED SAUSAGES 

A feature of modern sausage production is the improvement of sausage technology and recipes. 

In particular, in spite of the economic crisis, delicious types of meat products are used, namely 

boiled-smoked sausages, which are distinguished among other types of sausages with a specific 

aroma, pleasant taste, have high biological and energy value, maintain high quality for a long 

period of time. 

There is an increased interest in the use of non-traditional raw materials and food fibers in the 

production of sausages, which have their own taste aromatic, functional properties, which ensure 

the receipt of high-quality and safe products and extends its shelf life. 

The article presents the amino acid and vitamin composition of various breeds of cypresses, 

structural and mechanical parameters of boiled and smoked sausages using guinea-pig meat: 

penetration, plasticity and moisture-binding ability. The influence of chicken meat replacement on 

guinea fowl meat and its structural-mechanical and organoleptic parameters was determined. 

Key words:guinea fowl, bamboo fiber, penetration, ductility, wetting ability. 
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ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

НАТУРАЛЬНИХ М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ  

ПІД ДІЄЮ МАРИНАДІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННИХ ОЛІЙ 

 

 

В статті представлено зміну технологічних характеристик натуральних м’ясних 

напівфабрикатів під дією маринадів на основі рослинних олій, збагачених ферментом 

бромелаїном: вологозв’язуюча здатність та pH. Визначено вплив маринаду на основі 

рослинних олій, збагачених ферментом бромелаїном на технологічні характеристики 

натуральних м’ясних маринованих напівфабрикатів в процесі зберігання.  

В м'ясній промисловості ферменти використовуються для приготування гідролізатів, 

м'ясних паштетів, паст і екстрактів, для полегшення відділення м'яса від кісток, при 

солінні м'яса, субпродуктів, для збільшення термінів зберігання м'ясопродуктів та кращої 

перетравності продуктів. В харчовій промисловості для пом’якшення жорсткого м’яса 

використовують ферменти рослинного, тваринного та мікробного походження. 

Важлива роль в структурі харчування відведена рослинним оліям. З технологічної 

точки зору наявність купажів рослинних олій у складі натуральних м’ясних маринованих 

напівфабрикатів має важливе значення, адже вони надають виробам необхідну 

консистенцію, визначають рівень енергетичної цінності, дозволяють підтримувати вихід 

продукту та забезпечують формування смаку та аромату. 

Купажі рослинних олій збагачених ферментом бромелаїном впливають на 

технологічні показники натуральних м’ясних маринованих напівфабрикатів. 

Створення збалансованих рецептур м’ясних продуктів підвищеної харчової цінності з 

поліпшеним жирнокислотним складом і збагачених ферментами, можна розглядати як 

важливі напрямки в сучасному харчуванні людини. 

Ключові слова: мариновані напівфабрикати, маринад, вологозв’язуюча здатність, pH. 

 

Постановка проблеми. Безперервне зростання виробництва і споживання 

м'ясопродуктів в нашій країні викликає необхідність пошуку нових шляхів підвищення 

техніко-економічної ефективності виробництва та покращення якості готової продукції. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розробка рецептур харчових продуктів, 

здатних покрити дефіцит незамінних речовин за рахунок підвищення харчової цінності 

продуктів, внаслідок комбінування компонентів рецептури. Цей підхід складає основу 

комплексного використання сировини, основна перевага якого полягає в потенційній 

можливості взаємного збагачення інгредієнтів, які входять до рецептури по одному чи 

декільком ессенціальним фактором з метою забезпечення найбільш повної відповідності 

створюваних композицій формулі збалансованого харчування [6]. 

Згідно з теорією збалансованого харчування, для забезпечення нормальної 

життєдіяльності людини необхідне постачання до організму певної кількості білка з 

дотриманням визначених співвідношень між незамінними амінокислотами [5]. Загальний 

вміст білків у м’ясі не відображає в повній мірі його харчову цінність. Тому харчову 

цінність прийнято визначати за амінокислотним складом або вмістом повноцінних білків. 

Актуальність. Здоров’я людини напряму залежить від її харчування. А сучасний 

ритм життя потребує мінімального часу для приготування їжі. Тому створення продукту, 

який буде швидким у приготуванні, високої харчової цінності є актуальним. 
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Мета статті: проаналізувати зміни технологічних характеристик натуральних 

м’ясних напівфабрикатів під дією маринадів на основі рослинних олій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Створення збалансованих рецептур м’ясних продуктів підвищеної харчової цінності 

з поліпшеним жирнокислотним складом і збагачених ферментами, можна розглядати як 

важливі напрямки в сучасному харчуванні людини. 

Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених показують, що велику цінність для 

організму людини представляють поліненасичені жирні кислоти, що містяться в рослинних 

оліях. 

Ще одним із перспективних напрямків розширення сировинної бази є використання 

м’ясної сировини із збільшеним вмістом сполучної тканини. 
Серед нутрієнтів, що визначають харчову цінність продукту, особливу фізіологічну 

функцію виконують білки, які є регуляторами азотистого балансу організму. Якість білка 

визначається його амінокислотним складом, в першу чергу вмістом і співвідношенням 

незамінних амінокислот [7]. Засвоюваність білкових речовин залежить від багатьох 

факторів, зокрема, від властивостей самого білка, його здатності розщеплюватися 

ферментами травлення, хімічного складу їжі. Більшість білків м’язової тканини є 

повноцінними та легко розщеплюються пепсином та хімотрипсином. 

Однією з важливих характеристик м’яса є його консистенція – ніжність та соковитість, 

яка залежить від наявності сполучної тканини, зокрема білку колагену, вмісту жирової 

тканини. Колагенові та еластинові волокна зумовлюють жорсткість м’яса. 

Колаген - унікальний за структурою і властивостями фібрилярний секреторний білок 

організму людини і тварин, на частку якого припадає від 25 до 33 % всіх білків тварин.  Він 

володіє низкою позитивних біологічних і функціональних властивостей (висока 

вологозв`язуюча, вологоутримуюча і текстуроутворююча здатності), що дозволяють 

використовувати його в різних харчових системах. Він не розчиняється у воді, лише 

набухає, стійкий до дії пепсину та трипсину, але здатний перетворюватися на 

легкозасвоювані поліпептиди в результаті гідролізу  в присутності рослинних ферментів. 

Доведено, що при правильному підборі білоквмісних інгредієнтів м'ясні продукти 

можуть містити до 30 % колагену від загальної кількості білка без істотного збитку для 

біологічної та харчової цінності продукту. Проте, в процесі створення нових видів м'ясних 

продуктів необхідно знайти таке поєднання сировинних інгредієнтів і технологічних 

режимів їх переробки, при яких готові вироби за своїм складом і біологічними 

властивостями найбільшою мірою відповідатимуть органолептичним показникам і будуть 

прийняті на смак споживачем [1,2,3]. Внаслідок чого, використання ферментів при 

виробництві м’ясних напівфабрикатів, на сьогоднішній день, стає досить актуальним, адже 

вони забезпечують прискорення процесів дозрівання і розм’якшення м'яса в 2,0…2,5 рази, 

підвищуючи сортність напівфабрикатів. 

Вивчення закономірностей перетворення білкових субстратів тваринних тканин 

промисловими ферментними препаратами показало, що максимальне використання 

колагеновмісних ресурсів м'ясної галузі на харчові цілі можливо шляхом розробки і 

реалізації ферментних технологій виробництва продуктів із заданими властивостями білків. 

Спроби використання протеолітичних ферментних препаратів (протосубтіліну, 

пепсину і ін.) для розм'якшення низькосортної м'ясної сировини робилися раніше, але вони 

не одержали широкого застосування в м'ясній індустрії з ряду причин, зокрема із-за 

недостатньої активності їх по відношенню до колагену [1].  

Проте, cеред протеолітичних ферментів, які виділяють з рослинної сировини, 

найбільше розповсюдження є: папаїн з папайї, бромелін з ананасів та актинідин з ківі. 

Бромелін та актинідин здатні впливати на структуру м’язової та сполучної тканин, 

прискорюючи процеси дозрівання м’яса. Крім того, вони діють на внутрішньоклітинні 

білки м’язових волокон, у тому числі на актоміозин [8]. 
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Жирова тканина є ще однією характеристикою, яка впливає на консистенцію м’яса. 

Вона надає продукту високі органолептичні показники та підвищує поживну цінність.  

Важливе місце в технології маринованих напівфабрикатів займають маринади у 

рідкому вигляді, зокрема, виготовлені на основі купажів рослинних олій. Завдяки 

використанню рослинної олії при маринуванні м'яса пом’якшується вплив застосовуваної 

кислоти, добре розчиняються аромати доданих спецій. Просочуючись крізь структуру 

м’яса, олія ніжно обволікає м'ясо, запечатуючи вологу, не даючи змоги йому пересушитися 

при подальшому приготуванні. В роботі було визначено вологозв’язуюча здатність та pH. 

Одним із важливих показників, які впливають на консистенцію та на вихід продукту 

є вологозв’язуюча здатність білків м’яса. Так як м’ясо є складним структурним утворенням, 

то його вологозв’язуюча здатність залежить також від структури м’язових волокон. Тому 

нами було визначена вологозв’язуюча здатність до маси м’яса (рис. 1, рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Зміна вологозв’язуючої здатності до маси м’яса напівфабрикатів зі свинини 

залежно від терміну зберігання 

 

 
 

Рис. 2. Зміна вологозв’язуючої здатності до маси м’яса напівфабрикатів з яловичини 

залежно від терміну зберігання 
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В результаті досліджень ВЗЗ до маси м’яса в усіх дослідних зразка, крім №2, кількість 

зв’язаної вологи на третій день зберігання збільшилась, що свідчить про здатність білків 

м’яса краще забирати на себе воду. 

Також нами було визначено волозв’язуючу здатність до загальної вологості (рис.3, 

рис.4). 

Результати досліджень ВЗЗ до загальної вологості показують, що  кількість зв’язаної 

вологи до загальної вологості в продукті протягом терміну зберігання збільшується, крім 

зразків №1 та №5, які в своєму складі маринаду містять ріпакову олію. 

 

 
 

Рис. 3. Зміна вологозв’язуючої здатності до загальної вологості напівфабрикатів зі 

свинини залежно від терміну зберігання 

 

 
 

Рис. 4. Зміна вологозв’язуючої здатності до загальної вологості напівфабрикатів із 

яловичини залежно від терміну зберігання 
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середовища. Формування якості продукту здійснюється на усіх етапах технологічного 

процесу його отримання. Багато технологічних показників, що забезпечують створення 

високоякісного продукту, залежить від активної кислотності (рН) харчової системи. Нами 

було визначено pH на перший, третій та п’ятий день зберігання (рис. 5, рис.6). 

Впродовж зберігання показник pH змінювався по-різному. У зразку №1 показник рН 

поступово, протягом терміну зберігання збільшується, у зразку №2 та №3 навпаки 

зменшується, що свідчить про використання в маринадах різних рослинних олій.  Для 

напівфабрикатів із яловичини, показник pH у зразках №1, №2, №3 та №4 протягом терміну 

зберігання зменшувалось. 

 
 

Рис. 5. Зміна pH напівфабрикатів зі свинини залежно від терміну зберігання 

 

 
 

Рис. 6. Зміна pH напівфабрикатів із яловичини залежно від терміну зберігання 

 
Ці зміні вбуваються за рахунок наявності у маринаді ферменту бромелаїну, який 

розщеплює білок та наявність аскорбату натрію. У контрольному зразку  по свинині рН на 

третій день зберігання зменшилось, а на п’ятий навпаки збільшилось в порівнянні з 

показником рН на перший день зберігання. 
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Висновки. Результати досліджень технологічних характеристик натуральних м’ясних 

маринованих напівфабрикатів показали, що вироби зі свинини мають ніжну, соковиту 

консистенцію на початку терміну зберігання, це пояснюється структурою м’язових волокон 

та більшим вмістом жирової тканини. А вироби з яловичини більш ніжні та соковиті в 

середині та в кінці терміну зберігання, адже мають грубу структуру м’язових волокон та 

значно менший вміст жиру, в порівнянні зі свининою. 
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Штонда О.А., Семенюк К.М. 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАТУРАЛЬНЫХ 

МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАРИНАДОВ НА ОСНОВЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

В статье представлены смены технологических характеристик натуральных мясных 

полуфабрикатов под действием маринадов на основе растительных масел, обогащенных 

ферментом бромелаином: водосвязывающая способность и pH. Определено влияние 

маринада на основе растительных масел, обогащенных ферментом бромелаином на 

технологические характеристики натуральных мясных маринованных полуфабрикатов в 

процессе хранения. 

В мясной промышленности ферменты используются для приготовления 

гидролизатов, мясных паштетов, паст и экстрактов, для облегчения отделения мяса от 

костей, при солении мяса, субпродуктов, для увеличения сроков хранения мясопродуктов и 

лучшей переваримости продуктов. В пищевой промышленности для смягчения жесткого 

мяса используют ферменты растительного, животного и микробного происхождения. 

Важная роль в структуре питания отведена растительным маслам. С 

технологической точки зрения наличие купажей растительных масел в составе 

натуральных мясных маринованных полуфабрикатов имеет большое значение, ведь они 

придают изделиям необходимую консистенцию, определяют уровень энергетической 

ценности, позволяют поддерживать выход продукта и обеспечивают формирование вкуса 

и аромата. 

Купажи растительных масел обогащенных ферментом бромелаином влияют на 

технологические показатели натуральных мясных маринованных полуфабрикатов. 
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Создание сбалансированных рецептур мясных продуктов повышенной пищевой 

ценности с улучшенным жирнокислотным составом и обогащенных ферментами, можно 

рассматривать как важные направления в современном питании человека. 

Ключевые слова: маринованные полуфабрикаты, маринад, водосвязывающая 

способность, pH. 

 

Shtonda O.A., Semeniuk K.M. 

CHANGING THE TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NATURAL MEAT 

SEMI-FINISHED PRODUCTS UNDER THE ACTION OF MARINADES ON THE BASIS 

OF VEGETABLE OILS 

In article the change of technological characteristics of natural meat semi-finished products 

under the influence of marinades on the basis of vegetable oils enriched by the enzyme bromelain: 

wetting ability and pH. The influence of marinade on the basis of vegetable oils enriched by 

bromelain enzyme on the technological characteristics of natural meat pickled semi-finished 

products during storage is determined. 

In the meat industry, enzymes are used to prepare hydrolysates, meat pastes, pastes and 

extracts, to facilitate the separation of meat from bones, salting meat, by-products, to increase the 

shelf life of meat products and better digestibility of products. In the food industry, enzymes of 

plant, animal and microbial origins are used to soften hard meat. 

An important role in the structure of nutrition is given to vegetable oils. From a technological 

point of view, the presence of blends of vegetable oils in the composition of natural meat pickled 

semi-finished products is important, as they provide the products with the necessary consistency, 

determine the level of energy value, help maintain the yield of the product and ensure the formation 

of taste and aroma. 

Blends of vegetable oils enriched with enzymes bromelain affect the technological indices of 

natural meat pickled semi-finished products. 

Creation of balanced formulations of meat products of high nutritional value with improved 

fatty acid composition and enriched enzymes can be considered as important directions in modern 

nutrition of a person. 

Key words: marinated semifinished products, marinade, wetting ability, pH. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Сухенко В.Ю.,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

 

 

  



 

 

  

117 

 

УДК 665.5:664.1           DOI:10.31180/2524-0102/2018.3.07.14 

 

Бабич І.М., Мукоїд Р.М., Василів В.П. 

 

НЕТРАДИЦІЙНІ СОРТИ ВИНОГРАДУ В УКРАЇНІ 

 

 

У зв’язку зі складною політичною ситуацією в Україні, виноробна галузь втратила 

велику кількість виноградників і підприємств виноробної промисловості, тому зараз є 

актуальним пошук нових сортів винограду, які дадуть високий і стабільний врожай, а 

відповідно і виноматеріал високої якості. 

Метою дослідження було дослідити якісні показники малопоширених сортів червоного 

винограду і їх придатність для виробництва червоних вин. Досліджувались такі технічні 

сорти червоного винограду як Голубок (Закарпатська область) та Темпранільйо 

(Миколаївська область). У процесі дослідження були визначення органолептичні та 

фізико-хімічні показники винограду, а потім і виноматеріалів, виготовлених із зазначених 

сортів винограду. 

Для дослідженні винограду були використані такі методи: визначення вмісту цукрів у 

виноградному суслі ареометричним методом; визначення технологічного запасу фенольних 

та барвних речовин; визначення масової концентрації фенольних речовин свіжо-віджатого 

соку; визначення мацеруючої здатності винограду методом настоювання на меззі 

протягом 4 годин при температурі 20-22°С; визначення зміни фенольного комплексу сусла 

в процесі окиснення. Досліджувані малопоширені сорти виноградів Україні визначають, 

головним чином, органолептичні якості виноматеріалу- від ароматів і тонів в букеті до 

спирту, кислотності і танінів в смаці. 

Ключові слова: червоний виноград, виноматеріал, антиоксидантна активність, барвні 

речовини, дубильні речовини, сорт винограду Голубок, Темпранільйо. 

 

Постановка проблеми. Виноградарська та виноробна галузь завжди була важливою 

ланкою в харчовій промисловості України. Основною сировиною галуззі є – виноград, тому 

головним завданням виноградарів є забезпечити отримання його високої якості. У зв’язку 

зі складною політичною ситуацією в Україні, країна втратили велику кількість 

виноградників і підприємств виноробної промисловості, тому зараз є актуальним пошук 

нових перспективних сортів винограду які дадуть стабільний врожай винограду високої 

якості. В якості малопоширеного у виноробстві, розглядається сорт винограду Голубок, що 

більш відомий в Закарпатському регіоні та масово вирощується в Херсонській, 

Миколаївській та Одеській областях та сорт винограду Темпранільйо – найвідоміший з 

іспанських сортів, який є новинкою для території України, але вже визнаним більшістю 

європейських країн. 

Аналіз попередніх досліджень. В цілому, українські виробники забезпечують себе 

власною сировиною не більше ніж на третину і ринок залишається залежним від 

імпортованої сировини. Втрата налагоджених партнерських зв`язків, що притаманна 

сьогоднішньому дню, охолодження інвестиційного клімату внаслідок останніх політичних 

подій, прорахунки в податковій і ціновій політиці та різке зменшення бюджетного 

фінансування виноробних підприємств також призводять до негативних результатів 

функціонування виноградарсько-виноробного комплексу України. [1, 2, 3]. 

У такій ситуації роль потенційних виноградарських регіонів і пошук нових чи 

малопоширених сортів винограду, що дадуть якісний врожай виступає як першочергова 

задача в подальшому поступальному розвитку виноградарства та виноробства, 
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забезпеченні продовольчої безпеки країни, наповненні її бюджету та збереженні здоров’я 

нації [4, 5]. 

Метою роботи було дослідити малопоширені сорти червоного винограду, як 

сировину для сортового вина та їх антиоксидантні властивості. 

Об’єктом досліджень був технічний виноград червоних сортів Темпранільйо 

(Миколаївська область), Голубок (Закарпатська область). 

Виклад основного матеріалу досліджень. На сьогоднішній день, сировинна база 

України не задовольняє по кількісним і якісним показникам потреби виноробних 

підприємств.  

Одним з ефективних шляхів вирішення даної проблеми являється закладка нових 

насаджень класичних сортів винограду. Однак потрібно враховувати, що агроекологічні 

умови культивування таких сортів не рідко являються причиною зниження їх врожайності, 

збільшення схильності до захворювання, втрата технологічно цінних властивостей, 

зниження органолептичних ознак готового продукту. В Україні прослідковується тенденція 

до використання малопоширених, традиційних сортів винограду для території інших країн 

та класичних європейських сортів, що вже здобули визнання в Європі. 

Темпранільйо- найвідоміший сорт Іспанії. Майже в кожному регіоні Іспанії 

Темпранільйо вважається місцевим унікальним сортом. Не випадково за сортом 

закріпилося не практичне TintodelPais (місцевий червоний) і не романтичне Cencibel 

(прекрасно-родючий), а Tempranillo- від слова temprano (ранній) з зменшувальним 

суфіксом. Темпранільйо сорт суперечливий. Він дає вина, що поєднують аскетизм і 

пристрасть, витонченість і грубість. Що в ньому, безумовно, переважає- це мужність. 

Нерідко можна почути, що Темпранільйо- це іспанська відповідь Каберне-Совіньйону. Цей 

сорт винограду зараз знаходиться на своєму підйомі. Незважаючи на те що 85% його угідь 

припадають на Іспанію, його поширення в Старому та Новому світі, яка відбувається на 

наших очах, вражає. 

На сьогоднішній день експериментальні насадження сорту Темпранільо знаходяться 

в Миколаївській області, в межах мікровиробництва «Бейкуш» та підприємством ООО 

«Інвест плюс». При обміні досвідом з іноземними вченими-виноробами місцеве вино з 

цього сорту винограду досягне високих вершин і визнання в Україні. 

Голубок. Виноград сорту Голубок отриманий в ННЦ «ІВІВ ім. Таїрова» і є складним 

гібридом (сорт винограду Північний був запиленийсумішшю пилку сортів Сорок років 

Жовтня, Одеського раннього і № 1-17-54 (Алікант Буше x Каберне - Совіньйон)). Авторами 

сорту стали П.К.Айвазян, Є.М.Докучаєва, Л.Ф. Мелешко і ін. [4]. Виноград Голубок має 

велику здатність адаптації до різних кліматичних умов і методам виноробства. Цей сорт 

зберігає характеристики і типовість. Для одержання ніжних столових вин з цього сорту 

винограду найкращим є помірний клімат з теплою тривалою осінню, що характерний для 

низовинного району Закарпатської області. Найкращих якостей набуває на кам'янистих 

ґрунтах, які з одного боку забезпечують дренаж (таким чином стримують ріст і зберігають 

концентрацію фруктових ароматів у ягодах), з іншого — акумулюють тепло, що допомагає 

винограду достигати. Цей сорт винограду слабо уражується хворобами - мілдью, оїдіумом. 

Сорт є стійким до враження кореневою філоксерою, стійкий до морозів. Виноград цього 

сорту має підвищений вміст танінів, що відображається на терпкому смаці в готовому вині. 

Тому для отримання м’яких вин його бажано змішувати з іншими сортами. Також цей сорт 

винограду додають як барвник до купажах при виробництві вина то соків, це пояснюється 

тим, що ягоди містять в своєму складі велику кількість барвних речовин. 

Отже, з сорту винограду Голубок отримують червоні столові вина інтенсивного 

кольору, багатих танінами і ароматичними речовинами. Цей сорт винограду на 

сьогоднішній день є традиційним для регіону Закарпаття. Вико Голубок виробництва сім’ї 

Карла Шоша в останні роки займають перші місця на місцевих і навіть закордонних 

фестивалях. 
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Для оцінки і визначення направлення використання сортів необхідно було дослідити 

фізико-хімічні і технологічні характеристики винограду та сусла. Згідно методики 

розробленою НІВіВ «Магарач» [4] проведено аналіз винограду і сусла за наступними 

показниками: масова концентрація цукру та титрованих кислот; технологічний запас 

фенольних та барвних речовин (ТЗ ФР, БР); масова концентрації фенольних речовин свіжо-

віджатого соку (ФРпоч.); мацеруюча здатність винограду методом настоювання на меззі 

протягом 4 годин при температурі 20-22°С (ФРмац.); зміна фенольного комплексу сусла в 

процесі окиснення ( ФРок.). 

Результати визначення масової концентрації цукрів та титрованих кислот у винограді 

зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Масова концентрація цукрів та титрованих кислот досліджуваних сортів 

 

За даними рис. 1 сорти винограду Темпранільйо та Голубок мають вміст цукру та 

титрованих кислот, що відповідають оптимальним для виготовлення столових вин згідно 

ДСТУ 2366-94 «Виноград свіжий технічний. Технічні умови» [6]. Такі значення досягнуті 

завдяки відповідності підібраного сорту, агрокліматичним умовам Миколаївської та 

Закарпатської області. 

Для визначення напрямку використання сортів винограду використали 

глюкоацидиметричний показник (ГАП- відношення масової концентрації цукрів до 

титрованої кислотності). Так цей показник для сорту винограду Темпранільйо становить – 

3,5, а для сорту Голубок – 3,2. Значення показнику ГАП відповідає рекомендованому 

діапазону значень для виготовлення столового сортового вина. 

Відомо, що специфіка червоних вин обумовлюється підвищеним вмістом фенольних 

та барвних речовин. У зв’язку з тим, у виноградній ягоді досліджено технологічний запас 

фенольних і барвних речовин, їх початковий вміст, а також окислюючу та мацеруючу 

здатність фенольних та барвних речовин в суслі (рис. 2, 3). 

З даних рис. 2 видно підвищений технологічний запас фенольних речовин винограду 

сорту Темпранільйо, що обумовлюється значною концентрацією калію і низькою азоту в 

ґрунтах Миколаївської області. Середній показник фенольних речовин сорту винограду 

Голубок в Закарпатській області пояснюються високим вмістом калію і середнім – азоту. 

Дані показники відповідають рекомендованим оптимальним умовам для виготовлення 

столових червоних вин (масова концентрація фенольних речовин не менше 1500 – 3000 

мг/дм3). 

Отримані значення масової концентрації фенольних та барвних речовин винограду 

вказують нам на те, що у сортах винограду Темпранільйо та Голубок достатня кількість 

речовин з антиоксидантною здатністю, як результат вина, виготовлені з них, матимуть 

біологічну цінність. 
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Рис. 2. Масова концентрація фенольних речовин при технологічній оцінці  

винограду визначених сортів 
 

 
Рис. 3. Масова концентрація барвних речовин при технологічній оцінці винограду 

визначених сортів 
 

Висновок. Встановлено, що використання малопоширених сортів винограду для 
виробництва червоного сухого вина, сприяє отриманню якісної продукції насиченої 
біологічно-активними речовинами та розширенню сировинної бази країни. 

Встановлено вплив агрокліматичних умов на фізико-хімічні показники винограду. 
Оптимальний вміст калію та азоту в ґрунтах сприяють накопиченню середньої масової 
концентрації титрованих кислот в досліджених сортах винограду. Також правильно 
підібраний ґрунтовий покрив для виноградників досліджених сортів відобразиться на 
високому накопиченні фенольних і барвних речовин у складі винограду. Загалом фізико-
хімічні показники визначеного винограду відповідають діапазону значень, для 
виготовлення червоних столових вин. 
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Бабич И.М., Мукоид Р.Н., Васылив В.П. 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СОРТЫ ВИНОГРАДА В УКРАИНЕ 

В связи со сложной политической ситуацией в Украине, винодельческая отрасль 
потеряла большое количество виноградников и предприятий винодельческой 
промышленности, поэтому сейчас актуален поиск новых сортов винограда, которые 
дадут высокий и стабильный урожай, а соответственно и виноматериал высокого 
качества. 

Целью исследования стало исследовать и определить показатели редких сортов 
красного винограда. При исследовании использовались такие технические сорта красного 
винограда как Голубок (Закарпатская область) и Темпранильо (Николаевская область). В 
процессе исследования были определены органолептические и физико-химические 
показатели, согласно которым можно сделать вывод, что на качественные показатели 
виноматериалов, формирование вкусовых и ароматических свойств влияют  качество 
сырья и технология производства. 

Для исследовании винограда были использованы такие методы: определение 
содержания сахаров в виноградном сусле ареометрическим методом; определения 
технологического запаса фенольных и красящих веществ; определения массовой 
концентрации фенольных веществ свежо отжатого сока; определение мацерующей 
способности винограда методом настаивания на  мезге в течение 4 часов при 
температуре 20-22 °С; определение изменений фенольного комплекса сусла в процессе 
окисления. Исследуемые сорта винограда определяют, главным образом, 
органолептические качества виноматериала - от ароматов и тонов в букете к спирту, 
кислотности и танинов во вкусе. 

Ключевые слова: красный виноград, виноматериал, антиоксидантная активность, 
фенольные вещества, дубильные вещества, малораспространенные сорта, Голубок, 
Темпранильо. 

 
Babich I., Mukoid R., Vasyliv V. 
NON-TRADITIONAL GRAPE VARIETIES IN UKRAINE 

Due to the difficult political situation in Ukraine, the wine industry has lost a large number of 
vineyards and winemaking enterprises, therefore, it is now urgent to search for new varieties of 
grapes that will yield a high and stable yield, and hence a high quality wine material. 

Purpose of research was to investigate and determine the antioxidant activity of the less 
common varieties of red grapes. In the investigation of we used such technical varieties of red 
grapes like Golubok (Zakarpattia region) and Tempranillo (Mykolaiv region). In the process of 
study identified the organoleptic and physico-chemical parameters according to which we can 
conclude that the qualitative indicators of wine materials, the formation of taste and aromatic 
properties affect the quality of raw materials and production technology. 

For the research  grapes have been used such methods: determination of the sugar content in 
grape must areometrich method  according; definition technology reserv phenolic and dyes; 
determination of the mass concentration of phenolic compounds is fresh squeezed juice; 
determining the ability of grape Mazery by insisting on pulp for 4 hours at a temperature of 20-22 
°C; changes the definition of a phenolic complex in the oxidation of wort. Investigated grapes 
determined primarily organoleptic quality of wine material - from the aromas and colors in a 
bouquet to alcohol, acidity and tannins on the palate. 

Key words: red grapes, wine material, antioxidant activity, less common varieties, Golubok, 
Tempranillo. 

Рецензент: д.т.н., проф. Прибильський В.Л.,  
Національний університет харчових технологій  
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Павленко М.А., Футин  А.А., Губаревич О.В., Колесник В.В., Ткачук Д.А. 

 

 

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В МОРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

В статье рассматриваются вопросы построения перспективных систем оценки 

рисков в морских организациях, основанных на использовании современных 

информационных технологий. Материалы статьи могут рассматриваться как 

методологическая основа для анализа предметной области, построения системы 

критериев и их оценок при расчете критериев оценки рисков в различных предметных 

областях. Представлены основные составляющие модулей программного обеспечения 

системы оценки рисков. Полученные результаты служат основой для построения 

автоматизированных систем оценок рисков, создании инструментария для работы 

экспертов, работающих в данной области. 

Ключевые слова: риск, оценка риска, системный анализ, риск в эксплуатации судов. 

 

Введение 

Мы часто употребляем понятие «риск» в нашей жизни. Это сложное и неоднозначное 

понятие укоренилось в нашей жизни и не воспринимается как нечто большое и сложное. 

Чаще всего под риском мы понимаем потенциальную опасность. Так же мы понимаем, что 

данная опасность может произойти, а может и не произойти. То есть, особенностью риска 

является его вероятностная природа. Под вероятностью понимается объективная 

возможность реализации того или иного события. В тоже время, риск редко является 

независимым событием. Риск - это совокупность предыдущего, текущего, возможного и 

сопутствующий состояний, а также многочисленных параллельных и независимых 

событий, тем не менее влияющих друг на друга. 

В таких условиях возникает большое количество вопросов, связанных с причинами 

возникновения риска, его оценки, возможных потерях и последствиях. Особенно актуальны 

процедуры оценки риска в авиационных организациях, что обусловлено сложностью 

эксплуатируемой техники, огромных размерах материальных затрат и больших 

человеческих жертвах в случае реализации рисков. 

В этой связи, становятся актуальными вопросы реализации общих подходов к оценке 

рисков в различных областях деятельности человека для разработки перспективных 

автоматизированных систем мониторинга и оценки рисков. 

Анализ литературы. Общие подходы к методам оценки рисков предложены в 

работах [1-11]. Однако использование данных подходов в автоматизированных системах 

оценки рисков сталкивается с тем, что даны лишь общие рекомендации и отсутствует 

единая методология сбора, обработки информации и реализации процедур принятия 

решений при расчете показателей риска. 

Цель статьи. Разработка методологии построения систем оценки рисков с 

использованием средств автоматизации. 
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Основная часть. При изучении литературы о способах и методах оценки показателей 

риска авторами неоднозначно трактуются понятия: риск, опасность, ущерб и т.д. [4]. 

Интуитивно, зачастую, понятно о чем идет речь, но всегда необходимо четкое 

представление о тех вопросах и аспектах процесса оценки показателей риска, что затронуты 

авторами. 

Изучение работ [1-11] позволило выделить, структурировать и дополнить этапы 

оценки рисков и связанных с ними потерями (ущербом). 

Так первым этапом в процессе анализа рисков можно выделить этап идентификации 

объекта, относительно которого и будет проводиться анализ рисков (рис. 1). 

 

Объект

 
Рис. 1. Объект анализа рисков 

 

Далее следует этап выделения факторов и установления связей между ними для их 

анализа и учета в процессе анализа рисков, связанных с объектом (рис. 2). 

Для более детального анализа риска, связанного с объектом, необходимо 

рассматривать не один объект, а множество взаимодействующих объектов (рис. 3). 
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Рис. 2 Выделение и анализ факторов в рассматриваемом объекте 
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Рис. 3 Множество взаимодействующих объектов 

 

 

 

 



 

 

  

124 

 

На следующем этапе необходимо рассматривать систему объектов или один объект с 

внешней (по отношению к объекту) средой (рис. 4). 

Объект

Среда

Объект

 
Рис. 4. Система «объект-среда» для анализа рисков 

 

Данная цепь рассуждений может быть продолжена и расширена для каждого объекта 

и каждой предметной области. Так в дальнейшем можно рассмотреть множество объектов, 

объеденных в рамках одной системы, и рассматривать далее межсистемные 

взаимодействия. 

Такой подход в декомпозиции объектов анализа позволяет реализовать анализ риска 

как, снизу-вверх, так и сверху вниз. Выбор метода анализа будет зависеть от того, какая 

часть рассматриваемой системы будет нам доступна в первоначальном виде.  

А наиболее частым случаем представляется анализ системы от произвольно 

выбранной точки как вверх, так и вниз. Следующим этапом является непосредственное 

проведение расчетов показателей риска. В различных работах представлено большое 

количество подходов к оценке рисков [2]. 

На рисунке 5 представлена структура процедур расчета показателей риска для 

различных типов рассматриваемых угроз.  

Рис.5. Структура процедур расчета показателей риска 

РИСК

Материальным 

ценностям
Экологический Социальный Индивидуальный

ТИП 

УГРОЗЫ

Оцениваемый 

количественно

Не оцениваемый 

количественно

Не оцениваемый 

экономически

Оцениваемый 

экономически

Ущерб 

здоровью

Летальный 

исход
УЩЕРБ

Ожидаемое 

количкство

Вероятность

(опасность)

Финансовые 

оценки

Вероятность 

финансовых 

потерь

Оценка 

вероятности

Оценка 

количества

Оценка 

вероятности

Оценка 

количества

ПАРАМЕТР

Оценка 

экономическая

Оценка 

экономическая



 

 

  

125 

 

Одним из основных подходов к оценке рисков является использование статистик и 

статистических оценок вероятности реализации того или иного события. Однако данный 

подход реализуем при наличии достаточно больших статистических данных для 

исследуемых объектов. Что чаще всего и является ограничением данного метода [1]. 

Для некоторых объектов могут быть получены данные о законах распределения 

вероятности возникновения того или иного события, тогда задача расчета риска 

упрощается. Однако такие данные могут быть получены для ограниченного класса 

технических систем и очень редко реализуются на практике [5,6]. 

Следующим подходом является подход оценки ущерба при реализации риска, а 

точнее неблагоприятных исходов. 

Таким образом, количественная мера риска может выражаться не только 

вероятностной величиной. Риск иногда интерпретируют как математическое ожидание 

ущерба, возникающего при реализации опасностей.  

 

 

Рис. 6. Модель построения системы расчета риска для исследуемого объекта 
 

При определении математического ожидания величины ущерба целесообразно 

принимать во внимание все возможные виды опасностей для данного объекта и оценку 

риска производить по сумме произведений вероятностей указанных событий на 

соответствующие ущербы. В этом случае справедлива следующая зависимость 
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где MOR  - уровень риска, выраженный через математическое ожидание ущерба;  

iP  - вероятность возникновения опасного события i -го класса;  

iY  - величина ущерба при i -ом событии.  

 

Представленные результаты позволяют утверждать, что задача оценки риска является 

сложной и не позволяет разработать единого универсального подхода к своему решению. 

Однако могут быть определены типовые решения на базе которых могут быть построены 

системы требуемого уровня детализации и заданного уровня сложности. 

Выводы 

В статье рассмотрен общий подход к решению задачи оценки рисков. Данный подход 

имеет в своей основе системный подход к решению данной задачи. Он является 

универсальным и может служить основой для разработки систем оценки рисков в 

различных предметных областях. Одним из нерассмотренных вопросов остался вопрос 

использования интеллектуальных информационных технологий для решения данных задач. 

Использование данных технологий позволит разрабатывать системы поддержки принятия 

решений путем объединения достоинств формальных, статистических, имитационных и 

интеллектуальных методов для решения задач оценки рисков. Однако рассмотрение этого 

аспекта выходит за рамки данной работы и могут рассматриваться как перспективные 

направления исследований в данной области. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Костиков В.А. Надежность технических систем и техногенные риски / В.А. Костиков. 

– М.: МГТУ ГА, 2008. – 136 с. 

2.  Браун Дэвид Б. Анализ и разработка систем обеспечения техники безопасности: 

(системный подход в технике безопасности) / Пер. с англ. – М.: Машиностроение, 

1979.– 360 с. 

3. Энциклопедия безопасности в авиации /Н.С. Кулик, В.П. Харченко, М.Г. Луцкий и 

др.: Под ред. Н.С. Кулика. – К.: Техніка, 2008. – 1000 с. 

4. Ахлюстин В.Н., Новиков Г.А., Щукин В.А. Возможный подход к прогнозам аварии в 

сложной технической системе // Безопасность труда в промышленности. 1992. – №6.– 

С.57–59. 

5. Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем. М.: Мир, 

1984. – 318 с. 

6. Анохин А. Н. Новое поколение человеко-машинных интерфейсов для управления 

технологическими процессами / А.Н. Анохин // Человеческий фактор: серия 

«Проблемы психологии и эргономики». – 2011. – №  3 (58). –С . 47-52. 

7. Надежность и эффективность в технике: Справочник: В 10 т. Т.5: Проектный анализ 

надежности/ Под ред. В.И. Патрушева и А.И. Рембезы. М.: Машиностроение, 1988. – 

316 с. 

8. Шахраманьян М.А., Ларионов В.И., Нигметов Г.М. и др. Комплексная оценка риска 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера// Безопасность 

жизнедеятельности. –2001.– №12. –С. 8–14.  

9.  Мазур И.И. Экология строительства объектов нефтяной и газовой промышленности/ 

М.: Недра, 1991. –279 с.  

10.  Ястребенецкий М.А., Иванова Г.М. Надежность автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. М.: Энергоатомиздат, 1989. –264 с 



 

 

  

127 

 

11. Руководство по управлению безопасностью полетов. // Doc 9859 AN/460.– ICAO, 

2006г. 

12. Павленко М.А Разработка процедуры многоэтапной формализации знаний для 

экспертных систем реального времени // Системи обробки інформації. – Харків: 

ХВУ.– 2004.– Вип. 9(37).–С. 124–133. 

13. Метод разработки системы информационного обеспечения процессов оценки 

состояния объектов управления / М.А. Павленко, С.В. Полищук, С.И. Хмелевский, 

С.В. Кукобко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Вип. 1(14).– 

Харків: ХУ ПС, 2014. – С. 161–166. 

14. Павленко М. А. Метод формирования признаков информационной модели 

конфликтных ситуаций для подсистем поддержки принятия решений в 

перспективных системах управления специального назначения / М. А. Павленко, Г. С. 

Степанов, М. В. Касьяненко, В. Н. Руденко  // Збірник наукових праць Харківського 

національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 3. – С. 101–103. 

 

Павленко М.А., Футін А.А., Губаревич О.В., Колесник В.В., Ткачук Д.О. 

МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У МОРСЬКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

У статті розглядаються питання побудови перспективних систем оцінки ризиків в 

морських організаціях, заснованих на використанні сучасних інформаційних технологій. 

Матеріали статті можуть розглядатися як методологічна основа для аналізу предметної 

області, побудови системи критеріїв та їх оцінок при розрахунку критеріїв оцінки ризиків 

в різних предметних областях. Представлені основні складові модулів програмного 

забезпечення системи оцінки ризиків. Отримані результати є основою для побудови 

автоматизованих систем оцінок ризиків, створення інструментарію для роботи 

експертів, які працюють в цій галузі. 

Ключові слова: ризик, оцінка ризику, системний аналіз, ризик в експлуатації суден. 

 

 

Pavlenko M., Futin A., Gubarevich O., Kolesnik V., Tkachuk D. 

MODEL OF BUILDING A RISK ASSESSMENT SYSTEM IN MARITIME 

ORGANIZATIONS  

The article deals with the construction of advanced risk assessment systems in aviation 

organizations based on the use of modern information technologies. The materials of the article 

can be considered as a methodological basis for analyzing the subject area, building a system of 

criteria and their assessments when calculating the criteria for assessing risks in various subject 

areas. The main components of the software modules of the risk assessment system are presented. 

The obtained results serve as a basis for building automated risk assessment systems, creating 

tools for the work of experts working in this field. 

Key words: risk, risk assessment, system analysis, risk in maritime organizations. 
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МЕТОД СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ 

ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ АСУ СУДНА 

 

 

У статті розглянуті питання семантичного та синтаксичного аналізу текстів, 

процесів декомпозиції речення на складові, побудови синтаксичної структури речення; 

семантичної інтерпретації фрагментів речення природної мови у фрагменти М-мови; 

композиції фрагментів М-мови в структуру реферату, що описує проблемне середовище. 

Виконання кожної із наведених операцій обґрунтовано об’єднано в одну обчислювальну 

структуру, що виконується за визначеними етапами. Детально наведено правила та 

процедури проходження кожного з етапів. 

Ключові слова: речення, словоформа, лексема, синтаксична група, семантичний зв'язок. 

 

Вступ. Спроби формалізувати інтелектуальну діяльність людини призвели до 

постановки фундаментальної лінгвістичної задачі [1], що полягає в побудові 

функціональної моделі природної мови. Формально моделі мови розглядаються як 

компоненти різних прикладних систем. Мета аналізу речень на природній мові – 

переведення їх на машинну мову обчислювальної системи. При цьому реалізуються 

наступні функції [2]: розпізнавання правильно побудованих речень природної мови; 

декомпозиція («розбивка») речення на складові (фрагменти) і побудова відповідної 

синтаксичної структури речення; семантична інтерпретація фрагментів речення природної 

мови у фрагменти М-мови; композиція («збірка») фрагментів М-мови в структуру, що 

описує ситуацію проблемного середовища. Реалізація цих функцій здійснюється на етапах 

морфологічного і синтаксичного аналізів, семантичної інтерпретації і проблемного аналізу.  

Актуальність. Аналіз досліджень останніх років пов'язаних з вирішенням проблеми 

аналізу змісту мовних структур з погляду на створення систем діалогу з програмним 

забезпеченням показав, що найбільш поширеними є підходи, засновані на синтаксичному, 

семантичному аналізах і шаблонах. Перший підхід, який використовує синтаксичні 

конструкції, - найважчий. Синтаксичне представлення запиту будується на основі підмета, 

присудка, суфікса тощо, які визначаються за допомогою морфологічних характеристик 

(частина мови, рід, відмінок і т.д.). Це представлення нічого не говорить про сутність 

запиту. Другий підхід, заснований на семантиці, він набагато ближчий до сутності запиту 

та є уніфікованим [4, 5, 6]. Саме апарат семантичного аналізу текстової інформації і був 

застосований при виконанні досліджень наведених в даній статті. 

Основна частина. Вибір підходу, що базується  на семантичному аналізі текстової 

інформації  обумовлений не тільки уніфікацією доступних методів та близькістю до 

сутності запитів, а й  тим, що у ньому використовується синтаксична інформація з 

семантичних словників, що дозволяє досить варіативно підходити до їх побудови 

максимально звужуючи предметну область, а відповідно і швидкість обробки. Тобто, кожне 

слово в словнику має характеристики, що дозволяють визначати смислові відношення між 

ним та іншими словами, точніше, їх значеннями. Повний опис зв'язків між смислами слів 

(а одне слово часто має кілька смислів) утворює тезаурус, який представляє собою велику 

мережу зі словами і їх смислами як вузли. За допомогою таких тезаурусів виконується 

побудова семантичного подання запиту. Основне завдання при цьому - відсікти непотрібні 
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смисли, постаратися виділити за допомогою синтаксичних зв'язків достовірні семантичні 

конструкції. Дослідження, що проводяться в даній роботі, пов'язані з розробкою методу та 

алгоритмів, що реалізують всі перераховані вище кроки. На наш погляд, запити до 

структурованих джерел даних цілком можуть бути викладені у вигляді одного або 

декількох простих речень природної мови, в яких відсутні неологізми і для яких нескладно 

здійснювати синтаксичний аналіз. При синтаксичному аналізі природно-мовного речення 

будується граф залежностей, який після ряду послідовних перетворень містить інформацію, 

необхідну для побудови SQL-запиту. За своєю сутністю реалізацію кожного з етапів 

пропонується представити взаємозалежним ланцюгом операцій, що в результаті дозволить 

отримати реферативне повідомлення з великого тексту. Структура запропонованого методу 

показана на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Структура методу семантико – синтаксичного аналізу та обробки інформації 

 

Відповідно до опису формального апарату БД рішення задачі семантичного та 

синтаксичного аналізу може бути представлено у вигляді перетворень в просторі ситуацій.  

Кожна ситуація описується продукційним правилом виду rq, , де q - умова 

застосовності, r - програма. Тому по кожній моделі даних будується власна система 
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продукцій. Умова застосовності записується як правильно побудована формула логіки 

предикатів першого порядку.  

Опис правил пропонується здійснювати в три етапи. На першому етапі правило 

описується в змістовній формі у вигляді множини висловлювань. На другому етапі кожен 

вислів представляється у вигляді відповідного предиката, а на останньому - будується 

формула для умови застосування q продукції. 

База правил морфологічного аналізу, по своїй суті, включає в себе продукційні 

правила по розпізнаванню ситуацій, пов'язаних з ідентифікацією слів, що відносяться до 

незмінних і змінних частин мови. Логічно передбачити, що вхідна інформація подається у 

вигляді результатів лексичного аналізу, тобто на вхід системи продукцій подається певна 

лексема Xxi  , де Х – множина лексем природно-мовного запиту. 

Можливі ситуації, що виникають при проведенні семантико - синтаксичного аналізу, 

опишемо у вигляді продукційних правил відображених в попередньо задекларованих 

етапах. 

Правило Mpr1  – ситуація, що описує приналежність лексеми до незмінної частини 

мови: ix  лексема відноситься до незмінних частин мови тоді, коли має місце ситуація, що 

представляє собою кон'юнкцію наступних фактів: 

 лексема ix  належить Ssi  ; 

 is  має значення 32s (більшість незмінних слів); 

 лексема ix перетворюється в флективний клас iy ; 

 флективний клас iy  належить множині 22 ss j  ; 

 js2  має значення 25s (множина флективних класів незмінних слів); 

 флективний клас js2 відображається в набор морфологічної інформації 2y ; 

 набір морфологічної інформації 2y належить до ks74  (множина незмінних частин 

мови); 

 ks74 має значення 740s  (множина частин мови незмінних слів). 

Даній ситуації відповідають наступні предикати: 

- основному твердженню «існує лексема Xxi  , яка знаходиться в відношенні 

кваліфікації з множиною 32s » відповідає предикат – ),,():( 233
r

isi tsxPXx ; 

- фактам відповідає наступний набір предикатів: 

 

),),(( 11 fyxtP iinf , ),( 331 syPE ,  ),)),,(,(( 421 fyvuHxtP iinf , ),),(( 132 fyytP inf , 

),( 253 syPE ,  ),)),,(,(( 4424 fyvuHytP inf , 154 ,),(( fyytP inf ,  ).,( 7425 syPE  

 

Таким чином, елементи продукції Mpr1  матимуть наступний вигляд: 
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Структура Mr1  присвоює елементу ilv  вектора VVi   назву отриманої частини мови. 
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При описі наступних правил сумістимо змістовний і формальний опис отриманих рішень. 

Продукція 
m

pr2  відноситься до ситуації, що описує приналежність лексеми до 

частини мови іменник: sx  лексема відноситься до частини мови іменник тоді, коли має 

місце ситуація, що представляє собою наступну кон'юнкцію фактів: 

 лексема ix  має закінчення 1y  потужністю 3e  - );,),3,(( 21 fyxtP iinf  

 закінчення 1y  належить множині Ss j 1  - ),),(( 121 fyytP inf  

 множина  js1  має значення  11s  (множина закінчень іменників) - );( 112syPE   

 лексема ix  має основу 2y  - );,),3,(( 331 fyxtP inf  

 основа 2y лексеми ix  належить множині Ss k 3  - );,),(( 1,43 fyytP inf  

 множина ks3 має значення 31s (множина основ) -  ;31,4 syPE  

або 

 лексема ix  має закінчення 1y   потужністю 2e  -   ;,2 2,1, fyxtP iinf  

 закінчення 1y  належить множині Ss j 1 -   ;, 1,21 fyytP inf  

 множина js1  має значення 11s  (множина закінчень іменників) -  ;11,2 syPE  

 лексема ix  має основу 2y -   ;,2 3,3,1 fyxtP inf  

 основа 2y  лексеми ix  належить множині Ss k 3  -   ;, 1,43 fyytP inf  

 множина ks3  має значення 31s  (множина основ) -  31,4 syPE ; 

або 

 лексема ix  має закінчення 1y   потужністю 1e  -   ;,2 2,1, fyxtP iinf  

 закінчення 1y  належить множині Ss j 1 -   ;, 1,21 fyytP inf  

 множина js1  має значення 11s  (множина закінчень іменників) -  ;11,2 syPE  

 лексема ix  має основу 2y -   ;,1 3,3,1 fyxtP inf  

 основа 2y  лексеми ix  належить множині Ss k 3  -   ;, 1,43 fyytP inf  

 множина ks3  має значення 31s  (множина основ) -  31,4 syPE ; 

або 

 лексема ix  має закінчення 1y   потужністю 0e  -   ;,0 2,1, fyxtP iinf  

 закінчення 1y  належить множині Ss j 1 -   ;, 1,21 fyytP inf  

 множина js1  має значення 11s  (множина закінчень іменників) -  ;11,2 syPE  

 лексема ix  має основу 2y -   ;,0 3,3,1 fyxtP inf  

 основа 2y  лексеми ix  належить множину Ss k 3  -   ;, 1,43 fyytP inf  

 множина ks3  має значення 31s  (множина основ) -  31,4 syPE ; 

 і для всіх попередніх фактів: 

 основа 2y  відображається у флективний клас (ФК) 3y - );,)),,(,(( 4513 fyvuHytP inf  

 флективний клас 3y  лексеми  ix  належить множині Ss p 2  - );,),(( 165 fyytP inf  

 множина ps2  має значення 21s  (багато ФК іменників) -  ;21,6 xyPE  
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 флективний клас  3y  відображається в постійну морфологічну інформацію (МІ) 4y  - 

);,)),,(,(( 4615 fyvuHytP inf  

 МІ 4y  має значення 7411x  (частина мови іменник) -  ;31,4 syPE  

 Флективний клас 3y  та закінчення 1y  зображає в наборі змінної морфологічної 

інформації 5y  - );,)),,,(,(( 571,5 fyzvuHyytP inf  

 Набір МІ 5y  має множина ts75  (множина наборів змінної МІ) - );,),(( 187 fyytP inf  

 Множина  ts75  має значення 751s  (множина наборів змінної МІ іменників) - 

 .751,8 syPE   

Тоді продукція 
M

pr2 може бути представлена у вигляді пари  

,, 22 
MM

rq   

де: 
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Правило Mr2  присвоює елементу 1iv  вектора VVi   назву отриманої частини мови, 

2iv  - ознака елемента живої природи за допомогою функції 1l , яка виділяє перший елемент 

кортежу змінної МІ, елементу 3iv  та привласнює значення роду за допомогою функції 2l , 

яка виділяє другий елемент кортежу змінної МІ, елементу 4iv  присвоює значення числа 

через функцію 3l , яка виділяє третій елемент кортежу змінної МІ, і елементу 5iv  присвоює 

значення відмінка через функцію 4l , яка виділяє четвертий елемент кортежу змінної МІ. 

Аналогічним чином формуються предикати для інших частин мов. 

Так предикат Mpr3  – приналежність лексеми до частини мови прикметник  він може 

бути представлений у вигляді пари 
MM rq 33 , , та мати наступний вигляд: 

 

            835824813613 ,,,,,,,, ylvylvylvVVyvVaddr iiiiii
M  , 
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Предикат Mpr4   – приналежність лексеми до частини мови дієслово, він може бути 

представлений у вигляді пари 
MM rq 44 , , та мати наступний вигляд: 
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Активація продукційних правил здійснюється на основі використання методу 

резолюцій, описаного в [3].  У базі правил морфологічного аналізу умови застосовності M
iq  

предикатів M
ipr  повинні зберігатися в скулемівській стандартній формі і складати 

множину диз'юнктів. 

Якщо в результаті побудови дерева виведення буде знайдений порожній диз'юнкт, то 

формується приналежність M
i

M
i prr  , в іншому випадку вибирається наступний предикат. 

Таким чином, здійснюється перетворення XT  :1 , де Т - текст природної мови у 

вигляді множини лексем, X - множина лексем з векторами морфологічної інформації v.  

Синтаксичний аналіз пропонується виконувати в три етапи. На першому етапі 

здійснюється нормалізація лексем природно-мовного речення для виділення синтаксичних 

груп, до яких відносяться іменник + прийменник На цьому ж етапі здійснюється видалення 

несуттєвих лексем з початкової множини, таких як службові частини мови (прийменники, 

сполучники, частки і т.п.). В результаті будуть сформовані дві множини: нова вихідна 
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множина лексем Х і L - множина синтаксичних груп у вигляді векторів пов'язаних лексем. 

Синтаксичний зв'язок, що відноситься до типу підпорядкування, передає поєднання двох 

слів, в якому одне виступає як головне, а інше - як залежне. Тому завданням другого етапу 

є виявлення синтаксичного зв'язку між двома лексемами множини Х і множини векторів L, 

розбиття лексем на множину головних слів L1 і множину залежних слів L2, причому 

 21 LL , і формування множини поєднуваних пар лексем   21,|, LxLxxxD jiji 

. Для знаходження кореневої вершини необхідно: 

 об'єднати множини  L1 і L2: 213 LLL  ; 

 знайти різниці множин L3 і L2: 234 \ LLL  , де L4 - одноелементна множина 

кореневих вершин. 

Таким чином, формується один або кілька графів залежностей DXG , , де Х- 

множина вершин графа G, яка становить множину лексем  nixX i ,1|  , а D - множина 

дуг.  

Підсумковий граф залежностей G буде відповідати таким вимогам: 

 граф G є неповним графом, тобто не містить петель і циклів; 

 граф G є зв'язним. 

Граф синтаксичного розбору не може мати петель, так як розроблені правила 

враховують як морфологічну інформацію лексем, так і порядок лексем в природно-мовному 

реченні. Друга вимога задовольняється введенням другого обмеження на природну мову 

запиту, пов'язана з тим, що в кожному наступному реченні запиту має бути присутній 

іменник, введений в одному з попередніх речень.  Ґрунтуючись на актуальних для системи 

відбору видах мовної інформації виділимо три групи правил, пов'язаних з аналізом ситуацій 

по: виявленню синтаксичних груп, синтаксичного зв'язку між парою лексем і 

синтаксичного зв'язку між парою лексем і синтаксичною групою. 

Перша група правил включає: 

1. Правило побудови групи ПрІ (прийменник + іменник). Можливі відмінки іменників 

мають не порожній перетин з множиною відмінків, якими управляє прийменник. 

Прийменник може стояти перед самим іменником або перед прикметником 

(прикметниками), після яких слідує узгоджуваний іменник, наприклад, на нараді. В 

результаті формується група ПрІ, прийменник видаляється з вихідної множини лексем. 

Дане правило дозволить видалити надлишкову морфологічну інформацію про лексему, 

ґрунтуючись на властивості примикання відмінків із прийменниками. 

2. Правило для побудови груп ОЧ (однорідні члени речення). Правило шукає два, три 

або чотири слова, що стоять контактно 321 ,,,  iiii xxxx ,  одне з яких може бути сурядним 

сполучником «і» або «чи» і які повинні відноситися до однієї і тієї ж частини мови, а їх 

морфологічні характеристики повинні збігатися. До таких груп належать групи однорідних 

членів іменників, прикметників, числівників, дієслів, прислівників, наприклад 630 і 631. В 

результаті формується відповідна група ОЧ, слова 321 ,,  iii xxx  видаляються з вихідної 

множини лексем. Далі для пошуку пари буде аналізуватися тільки слово ix , а для інших за 

замовчуванням сформуються пари зі словом, яке буде узгоджено з ix  словом. Знаходження 

однорідних членів речення для кожної частини мови можна представити у вигляді шести 

ситуацій. 

3. Правило побудови групи ПІБ (прізвище + ім'я + по батькові). Правило шукає два 

або три слова, що стоять контактно 1, ii xx  і 2ix , які представляють собою імена власні ІВ. 

Правило збирає групу ПІБ за схемами ІВ1- ІВ2- ІВ3 або ІВ1- ІВ2, наприклад, Іванов Петро 

Сергійович, Іванов Петро. За обмеження на природну мову першої завжди повинне йти 

прізвище людини, тому в результаті формується група ПІБ через об'єднання ІВ1- ІВ2- ІВ3 
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або ІВ1- ІВ2 і видаляються з вихідної множини лексем лексеми 1ix  і 2ix  або тільки 1ix . 

Правило можна представити у вигляді двох ситуацій. Перша ситуація описує схему ІВ1- 

ІВ2- ІВ3, друга - схему ІВ1- ІВ2. 

4. Правило для побудови синтаксичної групи ДАТА. Правило шукає два, три або 

чотири слова, що стоять контактно 321 ,,,  iiii xxxx , при цьому ix  може бути числом (1,2, 

..., 31), назвою місяця (січень, лютий,. .., грудень) або роком (18 ... 2018), 1ix  - числом 

місяця (01,02, ..., 12), назвою місяця, роком або словоформи лексеми «рік», 2ix  - роком або 

словоформою лексеми «рік», 3ix  - словоформою лексеми «рік», наприклад, 2017 року, 1 

вересня, 1.04.2017 року, з вересня 2017 року, 1 березня 2015 року. В результаті може бути 

сформована синтаксична група ДАТА за схемами: 

• число-місяць (5 вересня) - 05.09.04 (в якості року ставиться число поточного року); 

• рік-словоформа (2018 року) - 01.01.18; 

• місяць-рік-словоформа (вересня 2018 року) - 01.09.18; 

• число-місяць-рік-словоформа (6 вересня 2012 року) - 06.09.12. 

В результаті група ДАТА заноситься як лексема ix  в вихідну множину лексем Х, 

здійснюється оновлення вектора  iV , в якому елементу 1iv  присвоюється значення «дата», 

а всі інші лексеми 321 ,,  iii xxx  видаляються з множини  Х. 

5. Правило для побудови групи НД (частка «не» + дієслово). Правило шукає два слова, 

що стоять контактно ix  і 1ix , при цьому ix  - частка «не», а 1ix  - дієслово, дієслово 

минулого часу або інфінітив, наприклад, не вчяться, не здала, не вміти. В результаті 

формується група НД через об'єднання двох слів, яка стає єдиною в семантичному сенсі, і 

видаляється слово ix  з початкової множини лексем. 

Після перевірки правил формується множина синтаксичних груп 

 ОЧГПОЧінфОЧЧОЧПОЧСОГДАТАПІБПІL ,,,,,,,,  і нова вихідна множина лексем. 

Правила другої групи включають в себе:  

1. Правило побудови словосполучення МП (модифікований прикметник). Правило 

шукає два слова, що стоять контактно ix  і 1ix , де ix  - це словоформи слів «такий» або 

«самий», а 1ix  - повний прикметник, узгоджений з ix  за родом, числом і відмінком, 

наприклад, самий кращий. В результаті формується словосполучення МП, яке вказує на 

синтаксичний зв'язок між словами. Для розпізнавання словоформ слів «такий» або «самий» 

введемо множина 
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2. Правило побудови словосполучення ППр (прислівник + прикметник або короткий 

прикметник). Правило шукає два слова, що стоять контактно ix  і 1ix , при цьому у 

прислівника ix  повинен бути послід, що повідомляє, що цим словом може управляти 

прикметник (ця інформація береться зі словника готових словоформ), наприклад дуже 

здібний. В результаті формується словосполучення ППр, яке вказує на синтаксичний зв'язок 

між словами. 

3. Правило побудови словосполучення ПП (прислівник + прислівник). Правило шукає 

два слова, що стоять контактно ix  і 1ix , які мають частину мови прислівник, наприклад 

значно більше. 

4. Правило для побудови словосполучення ПІ (прислівник + іменник). Прислівник має 

ознаку прислівниковій числівник, іменник стоїть у множині, родовому відмінку, наприклад,  

недостатньо інформації. В результаті формується словосполучення НС, яке вказує на 

синтаксичний зв'язок між словами. 
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5. Правило для побудови словосполучення ДД (дієслово + інфінітив дієслова). 

Правило шукає два слова, що стоять контактно ix  і 1ix  при цьому ix  - дієслово, а 1ix  - 

інфінітив дієслова, наприклад, не можуть виконати. 

6. Правило побудови словосполучення ПрПр (порівняльного прикметника). Правило 

шукає два слова, що стоять контактно ix  і 1ix , де ix  - це слова «більш» чи «менш», а 1ix  

- повний або короткий прикметник, наприклад, більш здібний. 

7. Правило для побудови словосполучення ІЧ (іменник + числівник). Правило шукає 

два слова, що стоять контактно ix  і 1ix , де ix  - іменник, а 1ix  - числівник, або, навпаки, 

ix  - числівник, а 1ix  - іменник, наприклад, ВОС 5555555, 131 навч. гр. В результаті 

формується словосполучення 1, ii xx , де ix  - іменник і головне слово, 1ix  - числівник і 

залежне слово або навпаки. 

Застосування визначених правил до запропонованих предикатів дозволить виконати 

вибірку інформативно суттєвої інформації із набору текстової інформації та представити її 

у вигляді анотації. 

Висновок. Таким чином запропонований метод семантико синтаксичного аналізу, що 

побудований на основі морфологічного, синтаксичного і проблемного аналізів надає по суті 

формалізований апарат реалізації семантичного та синтаксичного аналізу.  Формалізований 

апарат дозволив знайти єдиний підхід опису всіх моделей лінгвістичного транслятора, що 

полягає в тому, що всі завдання вирішуються як перетворення в просторі ситуацій. Кожна 

ситуація описується продукційним правилом з формуванням відповідного предиката. 
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Несмиян А.Ю., Осиевский С.В., Василенко В.М., Вечурко В.М., Клочков Ю.П.   

МЕТОД СЕМАНТИКО - СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ СУДНА 

В статье рассмотрены вопросы семантического и синтаксического анализа текстов, 

процессов декомпозиции предложения на составляющие, построения синтаксической 

структуры предложения; семантической интерпретации фрагментов предложения 

естественного языка во фрагменты М-языка; композиции фрагментов М-языка в 

структуру реферата, описывающую проблемную среду. Выполнение каждой из 

приведенных операций обоснованно объединено в одну вычислительную структуру, 
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выполняется по определенным этапам. Подробно приведены правила и процедуры 

прохождения каждого из этапов. 

Ключевые слова: предложения, словоформа, лексема, синтаксическая группа, 

семантическая связь. 

 

O. Nesmiian, S. Osiievskyi, Vasilenko V., Vechurko V., Klochkov Yu.  

SEMANTIC-SYNTAX ANALYSIS AND PROCESSING METHOD OF THE 

INFORMATION IN THE DATABASE OF AUTOMATION CONTROLLING SYSTEM 

The article contains investigation of the questions related to semantic and syntactic analysis of 

the texts, sentence decomposition into the constituent processes, sentence syntactic structure 

construction; semantic interpretation of the natural language sentence fragments into fragments 

of the M-language; M-language fragments composition into the structure of the essay which 

describing the problem environment. The execution of each of the above operations is reasonably 

combined into a single computing structure performed at specified stages. Detailed rules and 

procedures for each step were added. 

Key words: sentence, wordform, lexeme, syntactic group, semantic relation. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ГЛУБОКОЙ ГИБРИДНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ В РЕЙСЕ 

 

 

В работе выполнена формальная постановка задачи формирования обучающей 

выборки для обучения глубокой гибридной нейронной сети прогнозированию аварийных 

событий в рейсе. Введены ограничения и допущения при совершенствовании метода 

формирования обучающей выборки. Проведен выбор математического аппарата для 

построения словаря и векторной модели текстовых сообщений об аварийных событиях в 

рейсе. Разработана структура метода формирования обучающей выборки для обучения 

глубокой гибридной нейронной сети прогнозированию аварийных событий в рейсе. 

Ключевые слова: глубокая нейронная сеть, сверточная нейронная сеть, рекуррентная 

нейронная сеть, обучающая выборка, прогнозирование, аварийное событие в рейсе, 

полет, класс событий. 

 

Постановка проблемы. Анализ различных документов по исследованию аварийных 

происшествий показывает, что в целом в мире состояние безопасности судовождения 

остается неудовлетворительным [1 - 3]. Одним из современных подходов к решению 

проблемы повышения безопасности рейсов является внедрение в практику работы органов 

систем управления движением судов автоматизированных систем прогнозирования и 

предотвращения аварийных событий в рейсе. Основой функционирования такой системы 

является ее математическое обеспечение.  

В настоящее время состояние проблем разработки моделей и алгоритмов системы 

прогнозирования и предотвращения аварийных событий в рейсе определяется с одной 

стороны уровнем развития математических методов, а с другой – потребностями 

прикладной области, развитие которой претерпевает постоянное ускорение и ведет к 

качественному и структурному усложнению исследуемого объекта. Изначально 

существенное влияние на развитие систем подобного класса оказали математические 

вероятностные методы оценивания риска.  

Однако на современном этапе данные вероятностные методы являются не полными, 

универсальными, зачастую не вполне адекватными, трудно алгоритмизуемы. В связи с этим 

возникает необходимость дополнительной разработки новых моделей с использованием не 

только вероятностного подхода. Одним из таких подходов является подход, основанный на 

использовании моделей и методов искусственного интеллекта. В данной статье для 

формального представления процесса решения задачи прогнозирования и предотвращения 

аварийных событий в рейсе предлагается использовать глубокие нейронные сети, а именно 

слои сверточных и рекуррентных нейронных сетей в рамках соответствующей глубокой 

гибридной нейронной сети [4- 6].  

Непосредственно задачу прогнозирования возникновения авиационного 

происшествия некоторого класса в данной работе предлагается рассматривать как задачу 

анализа текстовых сообщений, формируемых по результатам сбора данных от различных 

источников информации в процессе управления воздушным движением. Особое значение 

для качественного обучения и последующего функционирования нейронной сети имеет 

обучающая выборка. В тоже время вопросы формирования обучающей выборки для 
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решения задач обучения нейронных сетей, используемых для прогнозирования и 

предотвращения аварийных событий в рейсе, являются недостаточно рассмотренными. В 

связи с этим в работе предлагается метод формирования обучающей выборки для обучения 

глубокой гибридной нейронной сети прогнозированию аварийных событий в рейсе. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время существует 

значительное количество работ, посвященных вопросам автоматизации решения задач по 

предотвращению аварий [7 - 11]. При этом, вопросы применения и обучения глубоких 

нейронных сетей для решения задач прогнозирования и предотвращения аварийных 

событий в рейсе являются не достаточно рассмотренными и требуют дальнейших 

исследований. 

Цель статьи. Разработка метода формирования обучающей выборки для обучения 

глубокой гибридной нейронной сети прогнозированию аварийных событий в рейсе. 

Основной материал 

Формально постановку задачи формирования обучающей выборки для обучения 

глубокой гибридной нейронной сети прогнозированию аварийных событий в рейсе можно 

представить в следующем виде: необходимо построить такую модель текстовых 

сообщений, описывающего определённый класс происшествия sK , которая может 

рассматриваться в виде структуры данных для подачи на вход глубокой гибридной 

нейронной сети на основе слоев сверточной и рекуррентной нейронных сетей. 

 В качестве такой структуры данных принято рассматривать так называемые 

векторные представления текстовых сообщений и слов (словосочетаний). Представим 

результат построения модели обучающей выборки accM  в виде векторного представления 

слов (словосочетаний) в соответствии со следующим отображением 

 

   :acc s lM K D       (1) 

 

где lD  - формализованное l - е текстовое сообщение об авиационном происшествии в виде 

вектора  1 2, ,..., Vw w w ; 

iw – вес рассматриваемого элемента текстового сообщения (слово (униграмма), 

словосочетание (биграмма)); 

V  – множество уникальных элементов тестового сообщения (униграмм, биграмм). 

Векторные представления слов (словосочетаний) позволяют значительно улучшить 

качество работы методов автоматической обработки текстовых сообщений с 

использованием нейронных сетей. 

При разработке данного метода введем следующие ограничения и допущения: 

- вопросы сбора, обработки и формирования текстовых сообщений о аварийных 

событиях в рейсе для обучения глубокой гибридной нейронной сети считаются решенными 

и в данной статье не рассматриваются; 

- в качестве текстовых сообщений в статье рассматривается как неструктурированный, 

так и структурированный набор данных в виде коротких предложений (общий размер 

текстового сообщения до 1000 слов) с большим количеством обучающих примеров; 

- перед непосредственным построением векторной модели текстовых сообщений о 

неблагоприятных авиационных событиях в полете создаются два словаря: словарь 

использования отдельных слов (униграмм) и словарь использования комбинации 

(словосочетания) двух слов (биграмм); 

- формирование обучающей выборки для обучения глубокой гибридной нейронной 

сети прогнозированию аварийных событий в рейсе рассматривается в рамках решения 

задачи N -й классификации (по количеству классов аварийных событий в рейсе). 
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В соответствии с определенными ограничениями и допущениями в качестве базового 

подхода к формированию словаря униграмм (биграмм) предлагается использовать меру TF-

ICF (с учетом решения задачи многомерной классификации), а в качестве модели 

векторного представления слов (словосочетаний) предлагается использовать модель 

CBOW (с учетом требований к полноте и оперативности обработки текстовых сообщений 

о неблагоприятных авиационных событиях в полете). 

Мера TF-ICF (term frequency – inverse category frequency) определяется в соответствии 

со следующим выражением [12] 

 

 
: log 1TF RF

i

c
V TF

cf t



   

 
     (2) 

 

где c  – количество классов в рассматриваемой предметной области; 

cf  – количество классов, в которых встречается взвешиваемое слово.  

Основной смысл меры TF-ICF в том, что вес слова вычисляется на основе информации 

о распределении этого слова в текстовых сообщениях и учитывает принадлежность 

текстовых сообщений к определенным классам. 

Модель CBOW — модель мешка слов, учитывающая четыре ближайших соседа (два 

предыдущих и два последующих слова), порядок следования слов не учитывается. 

Принципом работы CBOW является предсказание слова при заданном контексте. В CBOW 

используются три слоя. Входной слой соответствует контексту. Скрытый слой – проекции 

каждого слова из входного слоя в весовую матрицу, которая проецируется в третий 

выходной уровень.  

Последним этапом модели является сравнение ее вывода с самим словом, чтобы 

скорректировать его представление, основанное на обратном распространении градиента 

ошибки [13]. 

Обобщенная структурная схема модели CBOW представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема модели CBOW 

 

Целью выполнения модели CBOW является максимизация выражения 
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где V  – размер словаря; 

tm i – й элемент словаря; 

c – размер окна для каждого слова (словосочетания). 

Обобщенная структура метода формирования обучающей выборки для обучения 

глубокой гибридной нейронной сети прогнозированию аварийных событий в рейсе 

приведена на рисунке 2. 

 

Построение векторной модели 

текстовых сообщений по 

размеченному набору данных c 

использованием модели 

CBOW 

Определение алфавита классов 

и построение размеченного 

набора данных

Построение словарей 

текстовых сообщений (словаря 

униграмм, словаря биграмм) с 

использованием меры TF-ICF

Определение минимального 

объема репрезентативной 

обучающей выборки

 
Рисунок 2 – Обобщенная структура метода формирования обучающей выборки для 

обучения глубокой гибридной нейронной сети прогнозированию аварийных событий в 

рейсе 

 

Метод включает следующие основные процедуры: 

1) процедуру определения алфавита классов аварийных событий в рейсе и построение 

размеченного набора данных (текстовых сообщений о неблагоприятных авиационных 

событиях в полете); 

2) определение минимального объема репрезентативной обучающей выборки в виде 

текстовых сообщений об аварийных событий в рейсе. 

3) процедуру построения словарей текстовых сообщений об аварийных событиях в 

рейсе с использованием меры значимости слов (словосочетаний); 

4) процедуру построения векторной модели текстовых сообщений об аварийных 

событиях в рейсе по размеченному набору данных (с учетом предварительной обработки и 

построения словарей униграмм и биграмм) с использованием модели векторного 

представления слов (словосочетаний). 

В общем случае аварийные события подразделяются на три класса: 

1) происшествия; 

2) инциденты; 

3) производственные происшествия. 
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Каждый класс событий в свою очередь может подразделяться на подклассы 
неблагоприятных событий. В данной статье рассматриваются шесть подклассов (в 
дальнейшем - класов) аварийных событий: 

1) катастрофы - происшествия с человеческими жертвами; 
2) аварии - происшествия без человеческих жертв; 
3) инциденты; 
4) серьезные инциденты; 
5) повреждение судна (ПВС); 
6) чрезвычайное происшествие (ЧП). 
Отметим, что среди классов аварийных событий первые четыре (катастрофы, аварии, 

инциденты и серьезные инциденты) происходят только в рейсе, при этом время рейса 
определяется с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить 
рейс и до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью совершения рейса, 
покинули судно.  

В дальнейшем в данной работе рассматриваются только классы аварийных событий в 
рейсе. 

В качестве исходной информации для построения размеченного набора данных о 
аварийных событиях в рейсе могут использоваться как официальные источники, например, 
отчеты о состоянии безопасности рейсов. 

Особенностью рассматриваемых источников является то, что они представляют собой 
результаты расследований происшествий и инцидентов. При этом, в зависимости от 
последствий расследованные ситуации уже классифицированы на подклассы 
происшествий и инцидентов, то есть представляют собой уже размеченные исходные 
данные (текстовые сообщения). В  качестве базового источника для построения словарей и 
векторной модели текстовых сообщений о неблагоприятных событиях в работе 
используются отчеты о состоянии безопасности рейсов. 

Выводы. В работе выполнена формальная постановка задачи формирования 
обучающей выборки для обучения глубокой гибридной нейронной сети прогнозированию 
аварийных событий в рейсе судна. Обучающая выборка рассматривается как совокупность 
текстовых сообщений о аварийных событий в рейсе и формально представляется в виде 
соответствующего векторного представления. Использование разработанного метода 
позволяет обеспечить в последующем эффективное обучение глубокой гибридной 
нейронной сети прогнозированию аварийных событий в рейсе. 
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Гришманов Є.О., Матющенко О.Г., Нечитайло В.І., Никитин П.В., Цуранич В.В. 
МЕТОД ФОРМУВАННЯ НАВЧАЮЧОЇ ВИБІРКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ГЛИБОКОЇ 
ГІБРИДНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРОГНОЗУВАННЯ АВАРІЙНИХ ПОДІЙ В 
РЕЙСІ 

У роботі виконана формальна постановка задачі формування навчальної вибірки для 
навчання глибокої гібридної нейронної мережі прогнозування аварійні події в рейсі судна. 
Введено обмеження і допущення при вдосконаленні методу формування навчальної вибірки. 
Проведено вибір математичного апарату для побудови словника і векторної моделі 
текстових повідомлень про аварійні події в рейсі. Розроблено структуру методу 
формування навчальної вибірки для навчання глибокої гібридної нейронної мережі 
прогнозування аварійні події в рейсі. 

Ключові слова: глибока нейронна мережа, згорткова нейронна мережа, рекурентна 
нейронна мережа, навчальна вибірка, прогнозування, аварійна подія у рейсі, політ, клас 
подій. 

 
Grishmanov Y. , Matiushchenko O., Nechitailo V., Nikitin P., Tsuranich V. 

THE METHOD OF FORMING A LEARNING SAMPLE FOR TEACHING A DEEP 
HYBRID NEURAL FORECASTING SYSTEM FOR UNFAVORABLE AVIATION 
EVENTS IN FLIGHT 

In this work, the formal formulation of the task of forming a training sample for teaching a deep 
hybrid neural network to predict adverse aviation events in flight was performed. Restrictions and 
assumptions are introduced when perfecting the method of forming a training sample. A selection 
of a mathematical apparatus for constructing a vocabulary and a vector model of text messages 
about unfavorable aviation events in flight was carried out. A structure has been developed for 
the formation of a training set for teaching a deep hybrid neural network to predict unfavorable 
aviation events in flight. 

Keywords: deep neural network, convolutional neural network, recurrent neural network, 
training sample, forecasting, adverse aviation event, flight, class of events. 
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МЕТОД СИНТЕЗУ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЩО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ 

ПРИ ОЦІНЦІ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

З УПРАВЛІННЯ РУХОМ СУДНА 

 

Проведено аналіз етапів діяльності оператора при оцінці обстановки; визначено 

особливості роботи оператора з інформаційною моделлю в інтересах підтримки 

прийняття рішень; визначено напрями формування концептуальної моделі при прийнятті 

рішення щодо оцінки обстановки; наводяться результати проведеного імітаційного 

моделювання розробленої моделі діяльності оператора при оцінці обстановки; наведено 

апарат і отримані кількісні оцінки витрат часу на виконання різних дій, пов'язаних з 

аналізом інформаційних моделей в різних умовах обстановки. 

Ключові слова: моделювання, діяльність оператора, оцінка обстановки, інформаційна 

модель, прийняття рішення. 

 

 

Актуальність. Проблема забезпечення заданих показників ефективності прийняття 

рішень операторами автоматизованої системи управління рухом судна останнім часом стає 

все більш гостро. Фізично і морально застарілі автоматизовані системи в даній ланці 

управління призводять до уповільнення реагування в критичних ситуаціях і запізнювання 

інформації. Як наслідок, людина-оператор не спроможна своєчасно проводити ситуаційний 

аналіз обстановки і належним чином реагувати на її зміни. Проблема посилюється через 

невизначеність процедур відбору диспетчерів чергової зміни пункту управління і їх 

адекватної підготовки до виконання завдань за призначенням. Це не дозволяє забезпечити 

необхідний рівень компетентності в процесі їх професійної діяльності. 

Мета статті. Розробка моделі діяльності оператора по оцінці обстановки в інтересах 

підтримки прийняття рішень в різних умовах обстановки, а також дослідження 

ефективності діяльності осіб, що приймають рішення (ОПР) з вибором системи показників. 

Аналіз літератури. Розробці і опису моделей діяльності оператора в людино-

машинних системах присвячено досить велику кількість робіт, наприклад, [1-4]. Ряд робіт 

[1, 2] присвячені принципам і теоретичним основам формування моделей діяльності 

людини, в інших з них розглянуті моделі простих дій або процесів, які є елементами 

складної діяльності людини. Моделі складних ергатичних систем [5, 6] формуються, як 

правило, на основі застосування апарату теорії систем масового обслуговування. Такі 

моделі дозволяють отримати узагальнені характеристики системи і її "людської" ланки 

(середній час обслуговування заявок, імовірність обслуговування, тощо). Разом з цим 

достовірність результатів досліджень систем управління повітряним рухом багато в чому 

залежить від ступеня детального розгляду діяльності людини в системі. Розробка і 

впровадження в практику імітаційних моделей складної діяльності оператора [2, 7] стало 

можливим в умовах використання досягнень сучасних інформаційних технологій. 

Основний матеріал. Для встановлення впливу якості інформаційних моделей (ІМ) на 

прийняття рішень по оцінці обстановки операторами автоматизованої системи управління 

рухом судна (АС УРС) проаналізуємо основні процеси, які з цим пов'язані. 

У даній системі діяльність ОПР пов'язана зі сприйняттям і аналізом ІМ обстановки і 

її фрагментів. У процесі діяльності оператори цілеспрямовано добувають інформацію про 

поточну обстановку та ін. В процесі оцінки обстановки можуть брати участь багато ОПР. 
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Внаслідок цього при аналізі діяльності ОПР необхідно враховувати груповий 

ієрархічний характер їх діяльності і особливості діяльності операторів-управлінців і 

операторів-дослідників. 

Виділимо ряд особливостей роботи з інформаційною моделлю обстановки: при оцінці 

ОПР співвідносить отримані відомості з реально можливими; в процесі аналізу інформації 

відбувається її декодування. При цьому в ряді випадків людина здатна реконструювати 

деякі параметри, які не отримали відображення в ІМ; виходячи з оперативного образу 

обстановки, що склалася і досвіду, ОПР може передбачати зміну обстановки і, отже, появу 

нової інформації; при оцінці складної обстановки ОПР діє, виходячи з більш широкою 

інформації, ніж та, яку він отримує від ІМ; на основі отриманих раніше знань і досвіду ОПР 

має отримати додаткові відомості про можливий стан обстановки і об'єкти управління в 

порівнянні з тими, які відображені в інформаційній моделі. 
Дані, отримані від ІМ, разом з додатковими відомостями служать основою для 

формування концептуальної моделі (КМ) об'єкта, який аналізують (поточна 

обстановка) [9], що зумовлює діяльність ОПР. Таким чином, ІМ визначає лише частину 

змісту КМ і служить основою для її формування. 

Концептуальна модель допомагає осмислити ОПР всю інформацію про обстановку та 

є основою для прийняття рішень у визначеному варіанту дій управління за результатами 

аналізу обстановки. У свою чергу, для проведення оцінки обстановки ОПР необхідно 

створити часткову КМ на підставі зібраної та обробленої інформації про поточну 

обстановку. 

На процес формування у оператора КМ для оцінки обстановки будуть впливати 

наступні чинники: ситуація обстановки, що склалася; завдання, які можуть бути вирішені; 

ступінь складності обстановки 

Варіант складності обстановки буде впливати на порядок її оцінки і визначати 

необхідність залучення до процесу прийняття рішення інших операторів АС УРС, що  

викликано: відсутністю визначених заздалегідь методів вирішення даного завдання; 

відсутністю визначеного заздалегідь переліку необхідної інформації для оцінки 

обстановки; високою динамікою зміни обстановки, що призводить або до необхідності 

постійного коректування КМ, або до значного її спрощення; особливостями 

інтелектуального характеру діяльності ОПР при створенні КМ з метою вибору 

оптимального варіанту прийняття рішення щодо оцінки обстановки в залежності від 

ступеня складності. 
З точки зору практичних застосувань доцільним є проведення аналізу процесу оцінки 

обстановки оператором АС УРС в складних умовах при максимальній інтенсивності 

польотів. Отримані результати дослідження процесу оцінки обстановки можуть бути 

використані для встановлення витрат часу на виконання дій, пов'язаних з її оцінкою ОПР. 

Оцінка обстановки – складний процес, основною метою якого є встановлення 

істинного її стану в інтересах виконання завдань, що стоїть перед оператором АС УРС. 

Складність цього процесу обумовлена тим, що в ньому задіяна множина взаємопов'язаних 

елементів системи інформаційного забезпечення (СІЗ) оцінки обстановки, кожен з яких в 

більшій чи меншій мірі впливає на досягнення мети. 
У свою чергу, ефективність оцінки обстановки обумовлена також і невизначеністю її 

ступеня складності, динамікою зміни, для достовірної оцінки яких необхідне використання 

різноманітних ІМ і залучення інших операторів пункту управління рухом суден (ПУ РС). 

Зміст, ступінь деталізації або узагальнення даних про складну обстановку істотно залежать 

від умов, які оцінює ОПР. 

Дослідження процесу оцінки обстановки ОПР можна проводити декількома 

способами [10 - 12]. 

Найбільш об'єктивні результати оцінки діяльності ОПР можуть бути отримані при 

проведенні досліджень його діяльності безпосередньо на ПУ РС, що технологічно та 
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економічно здійснити виявляється неможливо. 

Побудова аналітичної моделі діяльності ОПР при оцінці обстановки неможливо в 

силу відсутності адекватних способів формалізованого опису інтелектуальної діяльності 

оператора АС УПР, відсутності строгого алгоритму його діяльності, неможливості обліку 

всіх факторів, що впливають на процес його діяльності [2, 4, 11]. 

В такому випадку єдиним доступним способом проведення дослідження діяльності 

ОПР є проведення імітаційного моделювання. 

Імітаційна модель дозволяє врахувати груповий характер діяльності при оцінці 

обстановки, можливості ОПР по обробці і декодуванню інформації, відобразити 

особливості його роботи з різними засобами відображення інформації (ЗВІ), врахувати 

необхідні витрати часу на виконання дій по перетворенню ІМ в КМ. 

Модель діяльності ОПР при вирішенні задачі управління повітряним рухом в 

складних умовах при максимальній інтенсивності польотів може бути представлена графом 

(рис. 1). 

 

У представленому графі вершини відповідають подіям, наприклад, "інформація, 

представлена на засобах відображення інформації колективного користування (ЗВІ КК), 

сприйнята", "введення команд в ЕОМ здійснено", при чому ребрам відповідають 

імовірності переходу від однієї події до іншої, а також час, що витрачається на такий 

перехід. Визначимо зміст вершин даного графа, а також сенс і послідовність переходів між 

вершинами (табл. 1, 2). 

Модель діяльності ОПР при оцінці обстановки формально може бути задана в такий 

спосіб: 
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Рис. 1 Модель діяльності ОПР при прийнятті рішеннь з оцінки обстановки 
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  ijT t , (2) 

 
де Р – матриця імовірностей переходів між подіями ij; Т – матриця часу, що витрачається 

на роботу при переході від події i до події j; ijр  – ймові рність переходу від події i до події 

j; ijt  – час, що витрачається на перехід від події i до події j;  i j N  – і відповідають 

кількості станів, в яких може перебувати ОПР. 

На рис. 1 значення ijр  та ijt  задані як ijw , де ij ij ijw ( p ,t )  

Таблиця1 

Події процесу оцінки обстановки 

Події Зміст події 

1 Початок роботи оператора АС УРС за рішенням завдань оцінки обстановки 

2, 10 Сприйняття інформації, яка відображується на ЗВІ КК 

3,11 
Пошук додаткової (уточнення) інформації про обстановку, а також зміна 

складу (виду) інформації, яка відображується на ЗВІ КК, за вимогою оператора 

4, 12 

Пошук додаткової (уточнення) інформації про обстановку від інших 

операторів, а також зміна складу (виду) інформації, яка відображується на ЗВІ 

КК, за вимогою оператора 

5,13 Оцінка обстановки за інформацією, яку представлено на ЗВІ АРМ 

6,14 
Введення команд управління, для зміни складу інформації, яка відображується 

на ЗВІ 

7,15 Робота інших операторів по одержанню необхідної інформації про обстановку 

8,16 

Робота інших операторів по уточненню якості джерел одержання інформації 

про обстановку, дії, які спрямовано на поліпшення якості одержання 

інформації про обстановку 

9 Перехід оператора до рішення завдання управляючих впливів 

17,18 
Робота оператора з іншими ОПР по виробленню пропозицій на поліпшення 

якості подання інформації 

19,20 
Доповідь висновків з оцінки обстановки начальнику чергової зміни, а також 

пропозицій щодо ступеня впливу по управлінню судами і його узгодження 

21 Закінчення робіт за рішенням завдання оцінки обстановки 

 

Таблиця 2 

Зміст переходів зі стану в стан 

Переходи Дії, вчинені ОПР при переході від одного стану в інший 

12 9,10w ,w  Оцінка оператором обстановки по ЗВІ КК 

21 10,9w ,w  Пошук оператором додаткової інформації про обстановку 

13 9,11w ,w  
Звернення до інших ОПР для пошуку або уточнення інформації про 

обстановку, або для зміни складу ІМ, яка відображається на ЗВІ КК  

14 9,12w ,w  
Звернення до інших ОПР для пошуку або для зміни складу ІМ, яка 

відображається на ЗВІ КК 

15 9,13w ,w  Оцінка інформації, що відображається на ЗВІ АРМ 
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Закінчення таблиці 2 

65 56

13,14 14,13

w ,w ,

w ,w
 

Введення команд зміни параметрів відображення інформації на ЗВІ 

АРМ і контроль (обробка) результатів введення команд 

73 37 15,11

11,15 48 84

12,16 16 ,12

w ,w ,w ,

w ,w ,w ,

w ,w

 
Пошук і отримання додаткової інформації про обстановку від інших 

ОПР 

9,17w  Інформація про обстановку оцінена оператором  

18,17 17 ,18w ,w  Постановка завдань по уточненню керуючих впливів 

17,19w  Доповідь висновків з оцінки обстановки начальнику чергової зміни 

19,20 20,19w ,w  
Уточнення результатів оцінки обстановки з начальником чергової 

зміни 

19,21w  
Введення в комплекс команд управління, закінчення етапу оцінки 

обстановки 

 

У запропонованій моделі діяльності ОПР встановити порядок і послідовність 

виконуваних дій не представляється можливим. Тому в загальному випадку, переходи між 

станами ijp  - рівноімовірні. 

Припустимо, що варіант ступеня складності обстановки - нормальні умови і низька 

інтенсивність польотів. Тоді обстановка буде відносно простою, ОПР достатньо 

поінформований про неї і здатний самостійно провести її аналіз і прийняти рішення по 

інформації, представленій на ЗВІ КК. Нехай в такому випадку перехід має наступні 

характеристики: 9,11w (0,75; 9,11t ). При цьому сума ймовірностей переходу зі стану 9 в інші 

стани дорівнює 1. 

У разі, складних умов і максимальної інтенсивності польотів, можливо, припустити 

зменшення обсягу інформації, яку представляють на ЗВІ. Це визначає необхідність 

звернення оператора за додатковою інформацією до інших ОПР. Досліджуємо модель, коли 

ймовірності переходів 13 9,11 14 9,12р , р , р , р  послідовно приймають значення (0,25; 0,5; 

0,75) при збереженні в кожному досвіді суми ймовірностей переходу з одного стану в інші, 

що дорівнюють 1. Розглянемо отримані результати дослідження запропонованої моделі 

діяльності оператора АС УРС. 

По результатам проведеного імітаційного моделювання математичне сподівання 

витрат часу на роботу с ЗВІ КК ( ЗВІ ККt ) складає ЗВІ ККt =75,7 – 863,15 с. 

Розподіл витрат часу ОПР на обробку інформації, представленої на ЗВІ, отримані з 

використанням розробленої моделі діяльності оператора АС УРС і з виразів (1, 2), для 

різних варіантів обстановки, представлені на рис. 2–4. 

Їх аналіз показує, що найменших затрат часу вдається досягти за умови використання 

як ЗВІ КК, так і отримання інформації від інших ОПР. Самостійна оцінка обстановки 

оператором збільшує витрати часу в середньому на порядок. 

Це викликано особливостями обробки інформації про надводні об'єкти, представленої 

у вигляді формулярів, і тривалим часом перекодування наявної інформації в оперативні 

образи КМ. 

Скачки витрат часу при виконанні різних операцій обробки інформації пов'язані з тим, 

що ОПР протягом циклу рішення задачі кілька разів повертається до виконання одних і тих 

же операцій, що підвищує витрати часу на виконання окремих дій. Оцінка обстановки 

також проводиться із залученням інших ОПР, що залежить від ступеня складності 

обстановки і обсягу інформації, що характеризує складну обстановку. 
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Дослідження групової діяльності ОПР в процесі оцінки обстановки дозволило 

отримати наступні результати. Математичне сподівання витрат часу на роботу з ОПР 

чергової зміни ( ОПРt ) становить ОПРt  = 158,33 ... 388,39 с. 

На графіках, представлених на рис. 5 7, показано розподіл витрат часу роботи 

оператора з іншими ОПР при роботі в звичайних умовах; в нормальних умовах і низької 

інтенсивності польотів; в умовах оцінки обстановки в нормальних умов і середньої 

інтенсивності польотів та при оцінці обстановки в складних умов і максимальної 

інтенсивності польотів відповідно. Так, при оцінці обстановки в нормальних умовах і 

низької інтенсивності польотів; в умовах оцінки обстановки в нормальних умов і середньої 

інтенсивності польотів, витрати часу залишаються практично незмінними і складають 

ОПРt ≈158,33 с. 

Це обумовлено неможливістю проведення самостійної всебічної оцінки обстановки 

ОПР і необхідністю великих витрат часу на обробку інформації і створення КМ. ОПР 

виробляє велику кількість операцій декодування, виявляє структурні елементи обстановки, 

намагається провести обробку інформації представленої як на ЗВІ КК, так і інформацію, що 

надходить від інших ОПР. 

При цьому з рис. 7 видно, що витрати часу на роботу з ЗВІ КК зменшуються в міру 

ускладнення обстановки. Отже необхідно розподілити завдання оцінки обстановки між 

операторами чергової зміни, з метою забезпечення запасу часу на створення КМ ОПР. 

При дослідженні розробленої моделі діяльності ОПР, була проведена оцінка витрат 

часу на оцінку інформації, представленої на ЗВІ АРМ оператора АС УРС і на введення 

команд в ЕОМ. Розподіл витрат часу на оцінку обстановки з використанням АРМ і на 

введення команд представлені на рис. 8 – 10. 

Математичне сподівання часу обробки інформації про обстановку ОПР (
іп
АРМt ) 

склало 
іп
АРМt ≈ 87 с, а математичне сподівання часу введення команд і контролю 

правильності їх введення (
вк
АРМt ) - 

вк
АРМt ≈ 48 с. Отримані результати показали, що витрати 

часу на роботу з ЗВІ АРМ і введення команд в ЕОМ практично не залежать від ступеня 

складності обстановки. Це, в свою чергу, говорить про те, що основними джерелами 

інформації є ЗВІ КК і інші оператори чергової зміни. АРМ використовується для вирішення 

допоміжних завдань оцінки обстановки. 

Проведений аналіз діяльності ОПР, дозволив встановити наступне: оператор АС УРС 

виконує дії і операції по оцінці інформації, яка відображається на ЗВІ КК і індивідуального 

користування; здійснює самостійні дії зі зміни параметрів відображення на ЗВІ АРМ, 

оцінює їх результати; проводить збір інформації та коригування її відображення на ЗВІ КК 

за допомогою інших операторів, а так саме отримує від них інформацію про обстановку, 

яка не відображається на ЗВІ. 

При вирішенні цих завдань витрати часу наступні: 

на обробку інформації, яка відображається на ЗВІ КК, складе ЗВІ ККt = 75,7 – 863,15 с, 

що становить до 50% від загального часу, що витрачається на рішення даних завдань;  

на роботу з аналізу інформації, яка відображається на АРМ, склало 13% від загального 

часу вирішення задачі.  

З них 
іп
АРМt ≈ 87 з витрачається на аналіз інформації, що становить 9,4% від 

загального часу, а введення і аналіз правильності введення команд в АРМ становить 

вк
АРМt ≈ 48 з або 4,6% від загального часу; 

час витрачається на роботу з іншими ОПР, становить ОПРt = 158,33 – 388,39 з або 37% 

від загального часу. 
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Рис. 5. Розподіл витрат часу на роботу з іншими ОПР 
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Рис. 6. Розподіл витрат часу на роботу з іншими ОПР при оцінці 

обстановки в простих умовах 

Рис. 7. Розподіл витрат часу на роботу з іншими ОПР при оцінці 

обстановки в складних умовах 
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Рис. 8. Витрати часу: 

а) на введення команд в ЕОМ; б) на оцінку інформації на ЗВІ АРМ 
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Рис. 9. Витрати часу: 

а) на введення команд в ЕОМ; б) на оцінку інформації на ЗВІ АРМ 

в простих умовах 

0

100

200

300

400

500

0 20 40 60 80 100 120 140

0

100

200

300

400

500

0 20 40 60 80 100 120 140

   
вк
АРМt =48,12 с.    

іп

АРМt =87,58 с. 

а б 
Рис. 10. Витрати часу: а) на введення команд в ЕОМ; б) на оцінку інформації на ЗВІ АРМ 

в складних умовах обстановки 
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Висновки. Запропоновано метод побудови моделі діяльності оператора АС УРС 

при оцінці обстановки з використанням технологій реалізованих в існуючих 

комплексах засобів автоматизації, який на відміну від відомих дозволяє врахувати 

інтелектуальні особливості діяльності оператора. 

Метод дозволяє усунути вплив наступних недоліків системи інформаційного 

забезпечення АС УРС, що впливають на ефективність його роботи: 

істотно знизити часові витрати оператором на отримання додаткової інформації, 

що відображається в складі ІМ. 

усунути вплив на процес діяльності інформаційних елементів з низькою 

інформативністю і не відповідають характеру діяльності оператора при оцінці 

обстановки; 

врахувати в діяльності оператора невідповідність способу відображення 

інформації в ІМ особливостям обробки інформації ОПР;  

збільшити обсяг і розширити склад даних ситуацій обстановки для відбору 

елементів і формування ІМ, а також підвищити ефективність управління параметрами 

відображення інформації на ЗВІ. 

Подальшим напрямком досліджень є розробка методу ситуаційного аналізу 

обстановки оператором АС УРС, який дозволить підвищити обґрунтованість 

прийняття рішень. 
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Борозенец И.А., Дмитриев О.Н., Шаповалов В.С., Шевченко В.І., Дембрович О.О. 

МЕТОД СИНТЕЗА МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИХ 

РЕШЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ОБСТАНОВКЕ В ИНТЕРЕСАХ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Проведен анализ этапов деятельности оператора при оценке обстановки, определены 

особенности работы оператора с информационной моделью в интересах поддержки 

принятия решений; определены направления формирования концептуальной модели при 

принятии решения по оценке обстановки; приводятся  результаты проведенного 

имитационного моделирования разработанной модели деятельности оператора при 

оценке обстановки; приведен аппарат и получены количественные оценки затрат времени 

на выполнение различных действий, связанных с анализом информационных моделей в 

различных условиях обстановки. 

Ключевые слова: моделирование, деятельность оператора, оценка обстановки, 

информационная модель, принятие решения. 

 

Borozenec I, Dmitriiev O., Shapovalov V., Shevchenko V., Dembrovich O. 

METHOD OF SYNTHESIS OF THE ACTIVITY MODEL OF A PERSON WHO TAKES 

DECISION FOR ASSESSING THE SITUATION IN THE PROTECTION OF THE 

DECISION MADE BY AIRMESSION MANAGEMENT 

The generalized analysis of the operator's activity is conducted, the features of the operator's 

work with the information model are marked; the directions of the conceptual model formation in 

the decision-making process during the situation assessment are determined; simulation modeling 

has been carried out and a model of the operator's activity has been developed for the study of the 

activities of decision-makers during the situation assessment; giving the estimation of time 

expenses for performance of the various actions connected with the analysis of information models 

in various conditions. 

Key words: simulation modelling, operator activity, situation assessment, decision-making. 

 

REFERENCES 

 

1. Lavrov, E.A. and Pasko, N.B. (2012), "Podhod k formalizovannomu opisaniyu diskretnoy 

deyatelnosti v sistemah chelovek-tehnika-sreda", Visnik Sumskogo derzhavnogo 

universitetu. Ser.: TehnIchnI nauki, No. 3, pp. 55-67. 

2. Pavlenko, M.A. (2015), "Upravlenie vremenem pri modelirovanii deyatelnosti operatora 

ASU v sistemah upravleniya slozhnyimi dinamicheskimi ob'ektami", Sistemi obrobki 

Informatsiyi, No. 1, pp. 88-91. 

3. Gubinskiy, A.I. and Evgrafov, V.G. (1993), "Informatsionno-upravlyayuschie cheloveko-

mashinnyie sistemyi: issledovanie, proektirovanie, ispyitaniya", Mashinostroenie, Moscow, 

528 p. 

4. Anohin, A.N. and Ivkin, A.S. (2012), "Cheloveko-mashinnyiy interfeys dlya podderzhki 

kognitivnoy deyatelnosti operatorov AS", Yadernyie izmeritelno-informatsionnyie 

tehnologii, No. 1, p. 41. 



 

 

  

156 

 

5. Grishko, A.K., Yurkov, N.K. and Kochegarov, I.I. (2014), "Metodologiya upravleniya 

kachestvom slozhnyih system", Trudyi mezhdunarodnogo simpoziuma: Nadezhnost i 

kachestvo, Vol. 2, pp. 377-379. 

6. Gorelova, G.V. (2013), "Kognitivnyiy podhod k imitatsionnomu modelirovaniyu slozhnyih 

system", Izvestiya Yuzhnogo federalnogo universiteta, No. 3 (140), pp. 239-250. 

7. Yakimov, A.I. (2010), "Tehnologiya imitatsionnogo modelirovaniya sistem upravleniya 

promyishlennyih predpriyatiy", Monografiya, Belorussko-rossiyskiy universitet, Mogilev, 

304 p. 

8. Pavlenko, M.A. (2016), "Kohnityvnyi pidkhid do rozrobky informatsiinykh modelei v 

systemakh pidtrymky pryiniattia rishen", Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl 

Ukrainy, No. 2, pp. 138-141. 

9. Oboznov, A.A. (2013), "Intellektualnaya sistema dlya formirovaniya u operatorov 

kontseptualnoy modeli tehnologicheskogo ob'ekta", Eksperimentalnaya psihologiya, Vol. 6, 

No. 4, pp. 52-58. 

10. Vasiukhin, M.I. (2011), "Imitatsiina model povitrianoi obstanovky nad terytoriieiu aeroportu 

ta prylehlykh do noho zon", Vestnyk Khersonskoho natsyonalnoho tekhnycheskoho 

unyversyteta, No. 2, p. 41. 

11. Obod, I.I., Strelnytskyi O.O. and Andrusevych V.A. (2013), "Struktura ta pokaznyky yakosti 

obrobky informatsii system sposterezhennia povitrianoho prostoru", Systemy obrobky 

informatsii, No. 8, pp. 80-83. 

12. Mukhtarov, P. Sh. (2014), "Liudskyi chynnyk v aeronavihatsii: rivni domahan 

aviadyspetcheriv pry otsintsi bazhanosti vidstani mizh povitrianymy sudamy", Naukovyi 

visnyk Khersonskoi derzhavnoi morskoi akademii, No. 1, pp. 283-288. 

 

 

Рецензент: д.т.н., старший науковий співробітник Олізаренко С.О.,  

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

  



 

 

  

157 

 

УДК 378.2 : 004.65, 629.05                                                      DOI:10.31180/2524-0102/2018.3.07.19 

 

 

Василенко Д.Є., Тімочко О.О., Сушко В.Г., Кучерук Г.Ю., Радченко В.М., Єлєазаров О.П. 

 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОПОВНЕННЯ БАЗИ ЗНАНЬ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  

 

 

Проведений аналіз алгоритмів спеціального математичного та програмного 

забезпечення автоматизованих систем організації та обслуговування руху повітряного і 

морського транспорту виявив низку серйозних недоліків, що не дозволяють вирішувати 

завдання управління на сучасному рівні. Доведено, що для покращення оперативного 

управління транспортними засобами необхідно використовувати системи підтримки 

прийняття рішень. Проаналізовані закриті, обмежено відкриті та відкриті системи 

підтримки прийняття рішень і способи формування та поповнення їх баз знань. Доказано, 

що при супроводженні спеціального математичного та програмного забезпечення 

системи підтримки прийняття рішень різних типів до 78% часу витрачається на внесення 

змін у програми. Доведено, що модифікація спеціального математичного та програмного 

забезпечення у процесі супроводження передбачає витрати матеріальних, трудових і 

часових ресурсів, які оцінюються трудомісткістю та оперативністю модифікації.  

Дослідження показали, що трудомісткість модифікації спеціального 

математичного та програмного забезпечення відкритої системи підтримки прийняття 

рішень зменшується в порівнянні із закритою до 90 разів, а з обмежено відкритою – в 26,6 

рази. Модифікація спеціального математичного та програмного забезпечення відкритих 

системи підтримки прийняття рішень проводиться оперативніше у порівнянні з 

закритими у 16,6 разів і в 2,3 рази у порівнянні з обмежено відкритими. 

Ключові слова: алгоритми, математичне та програмне забезпечення, 

автоматизовані системи,  організації, системи підтримки прийняття рішень 

 

Постановка проблеми. Основні процеси організації руху повітряного і морського 

транспорту спрямовані на розв'язанні конфліктних ситуацій. Для досягнення цієї мети 

необхідна радикальна зміна співвідношення між апаратною та програмною частинами 

автоматизованих систем організації та обслуговування руху на користь програмної 

реалізації функцій [1–5, 8]. В останні роки архітектура комплексів кардинально змінилася 

завдяки широкому використанню універсальних обчислювальних засобів та мережевого 

обладнання. З'явилася можливість комплексування та інтеграції різних систем та 

обладнання.  

Але алгоритмам спеціального математичного та програмного забезпечення (СМПЗ) 

існуючих АСУ даного класу притаманні такі основні недоліки [8]: 

1. Вони спрямовані перш за все на вирішення інформаційних завдань, пов'язаних з 

підготовкою і перенесенням даних, формуванням масивів даних для комплексів моделей, 

послідовним пошуком даних в базі даних (БД), складанням інформаційних довідок. 

2. Результатом розв'язання розрахункових задач є тільки кількісні оцінки окремих 

параметрів управління без якісної оцінки формованого варіанту дій.  

3. Недостатня кількість алгоритмів розв'язання задач логічного характеру. 

4. Відсутність гнучких інформаційно-логічних зв'язків між окремими моделями. 

5. Постійна модернізація СМПЗ через швидке старіння алгоритмів і моделей. 

Просте нарощування кількості вирішуваних в АСУ завдань не приводить до 

помітного підвищення рівня автоматизації управління. Покращення вирішення завдань 
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оперативного управління рухом транспортних засобів можливо шляхом використання 

системи підтримки прийняття рішень (СППР) [6]. У даний час відомі такі типи СППР [5]: 

1) у закритих СППР (СППРЗ) знання формалізуються на етапі розробки колективом 

експертів і когнітологів. Зміст баз знань (БЗ) в процесі експлуатації змінюється 

розробником без використання спеціальних інтерфейсів, орієнтованих на користувачів. 

Дана концепція найпростіша у реалізації, немає суворих вимог щодо створення спеціальних 

інтерактивних засобів взаємодії в процесі поповнення БЗ. Але такий підхід є неприйнятним 

для систем, що вирішують завдання з часто змінними цілями і методиками рішення;  

2) бази знань обмежено відкритих СППР (СППРОВ) формуються у процесі розробки 

системи. Їх поповнення і зміну здійснюють безпосередньо колективи когнітологів і 

експертів або підготовлені користувачі за допомогою спеціалізованого інтерфейсу. 

Застосування СППРОВ обмежене через необхідність оволодіння користувачами мовами 

представлення знань на достатньому рівні [5]; 

3) у відкритих СППР (СППРВ) формування бази знань здійснюється на етапі 

розробки, а поповнення – в процесі експлуатації за допомогою адаптованої системи 

поповнення знань. У таких системах є інтелектуальна система взаємодії з користувачами 

[5]. Саме такий підхід, при якому відсутня необхідність додаткового навчання 

користувачів, зумовлює перспективи використання концепції СППРВ. 

Але у вказаній постановці завдання поповнення бази знань СППР традиційними 

способами є неприпустимим. Поповнення БЗ непідготовленими, з погляду інженерії знань, 

користувачами загострює завдання забезпечення коректності і сумісності знань, яке є 

функціональним аналогом традиційного процесу модифікації СМПЗ [4]. Існуючі системи 

не можуть контролювати коректність знань за всіма аспектами знань.  

Таким чином, актуальними питаннями є оцінка ефективності методів поповнення та 

контролю коректності знань та оцінки їх ефективності для СППР реального часу різних 

типів, використання яких передбачається в процесі оперативного управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відомих публікаціях система вимог до 

СППР різного призначення визначена достатньо широко [4, 5]. Але особливості вирішення 

завдань оперативного управління організацією руху транспортних засобів і побудови СППР 

реального часу зумовлюють ряд додаткових вимог:  

– вимоги, зумовлені загальними особливостями побудови СППР;  

– вимоги, зумовлені специфікою побудови і використання СППР реального часу; 

– вимоги, зумовлені специфікою вирішуваних завдань. 

Для формалізації завдань оперативного управління традиційний логічний підхід є 

неприйнятним через переважання евристик в знаннях осіб, що приймають рішення (ОПР) 

[2]. Але наявність логічних взаємозв'язків зумовлює при побудові апарату формалізації 

відповідної СППР використовувати аксіоматичний підхід [6]. 

Контроль коректності знань у процесі формування і поповнення БЗ детально 

розглянуто в роботах [4, 5, 7]. Більшість з них створювалася для продукційних чи інших 

достатньо специфічних систем, що не дозволяє напряму використовувати їх для вказаної 

предметної області [5, 7].  

Ціль статті. Розробити підходи щодо оцінки ефективності методу поповнення і 

контролю коректності ієрархічної бази знань системи підтримки прийняття рішень.  

Основний матеріал. Для оцінки якості наведених методів введемо такі обмеження.  

1. Знання про предметну область обмежені змістом вирішуваного завдання.  

2. Мовою взаємодії з СППР є професійна мова користувачів [5].  

3. СМПЗ використовує концепцію об’єктно-орієнтованого проектування [2].  

Підтримка функціональних показників СМПЗ досягається його багатократною 

модернізацією на етапі експлуатації, особливо при супроводженні (рис. 1) [8]. 

Супроводженням СМПЗ називається сукупність дій, що забезпечують роботоспроможність 

програмних засобів, що функціонують у користувачів у відповідності до специфікацій [8]. 
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Важливість цієї стадії визначається ускладненням, розширенням сфери застосування 

СМПЗ, можливістю відчуження програмного продукту від розробника. Досвід показав, що 

при супроводженні СМПЗ до 78% часу витрачається на внесення змін у програми.  

Але для СППРВ характер розподілу часу інший. Нові умови застосування СППР 

(наприклад, розширення кола вирішуваних завдань) потребують внесення змін і до СМПЗ. 

Тобто, в рамках СППР необхідно формалізувати знання, що описують ці умови.  

Таким чином, процес адаптації до нових умов і вдосконалення програм при 

модернізації СМПЗ СППР складається у поповненні і корекції БЗ. У процесі супроводження 

СМПЗ зміни можуть вноситися органами планування та оперативного управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Діаграма розподілу часу при супроводженні СМПЗ 

 

Сам процес модифікації СМПЗ у процесі супроводження передбачає витрати 

матеріальних, трудових і часових ресурсів. Для їх оцінки використовують такі технологічні 

показники – трудомісткість та оперативність модифікації СМПЗ [2].  

Трудомісткість модифікації СМПЗ – це витрачені на етапі супроводження трудові і 

матеріальні ресурси на модернізацію СМПЗ.  

Оперативність модифікації СМПЗ – це час внесення змін з моменту виявлення 

необхідності такої модифікації до моменту здачі модифікованого СМПЗ замовнику.  

Для визначення ефективності запропонованого підходу до поповнення БЗ розглянемо 

три варіанти побудови СППР: закриті, обмежено відкриті і СППР відкритого типу.  

 

Оцінка трудомісткості модифікації СМПЗ СППР в процесі супроводження. 

Життєвий цикл СМПЗ складає 10-20 років, з них супроводження – 70..90% часу [8]. Часто 

сукупні витрати на безпосереднє проектування і створення СМПЗ менші витрат на етапі 

супроводження. Тому важливо скоротити ресурси, використовувані на цьому етапі.  

При модернізації СМПЗ СППР коригується і поповнюється БЗ. Внесення змін до БЗ 

еквівалентно зміні машинних кодів програмних модулів системи. СМПЗ відкритої СППР 

включає програмні комплекси обслуговування БЗ, маніпулювання знаннями, формування 

пояснень і т. д. (постійна частина) [9]. База знань і БД складають змінну частину СМПЗ. 

Основною перевагою СППРВ є відносна статичність до модифікації постійної частини і 

висока динамічність модифікації змінної. Це дозволяє оперативно нарощувати склад 

вирішуваних завдань і змінювати методи їх рішення [9].  

Аналіз розроблених програмних модулів показав, що коригування знань (зміна усіх 

параметрів відносин слідування і початкових умов) по одній цільовій настанові (ЦН) 

еквівалентне коригуванню програмного модуля зі 124 команд (рішення нескладного 
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когнітивного завдання) [9]. Внесення нової ЦН потребує відпрацювання 207 команд. 

Оцінимо трудоємність модифікації СМПЗ СППРВ за середнім значенням – 165 команд.  

Таке завдання у СППРЗ вирішують додаткові трудові ресурси (табл. 1) [1].  

Таблиця 1 

 Штатна чисельність типового підрозділу розробки  

програмного забезпечення для СППР закритого типу 

№ з/п Штат Частка робочого часу 

1. Старший інженер (когнітолог) 0,25 

2. Інженер (когнітолог) 1,0 

3. Системний програміст 1,0 

4. Експерт 0,75 

Загалом спеціалістів з повним робочим днем 3,0 

 

Згідно з існуючими нормами [1], системний програміст за робочий день здійснює 

програмування і відладку фрагмента програми об'ємом 25 команд (операторів). Отже, 

наведений штат може коригувати знання по одній ЦН за Ткор
СППРЗ=18 людино-днів.  

Для модифікації СМПЗ СППРОВ залучається штатний когнітолог, а задача 

вирішується трудовим колективом з такою штатною чисельністю (табл. 2). Середній час 

з'ясування когнітологом нескладного когнітивного завдання досягає 3 робочі дні [1]. 

Впродовж цього часу разом з когнітологом має бути відповідний експерт. Середній час 

власне внесення змін по одній ЦН складає 0,6 години. Отже, трудомісткість змін по одній 

ЦН для даного варіанту побудови СППР складає Ткор
СППРОВ=5, 32 людино-дня.  

Таблиця 2  

Штатна чисельність типового підрозділу розробки програмного забезпечення для 

обмежено відкритої СППР 

№ з/п Штат Доля робочого часу 

1. Старший інженер (когнітолог) 0,25 

2. Експерт 0,75 

Разом фахівців з повним робочим днем 1,75 

 

Модифікація змінної частини СМПЗ у ССПРВ здійснюється штатним персоналом. 

Дослідження показали, що тривалість внесення однієї зміни у БЗ складає Ткор
СППРВ=1,0...1,6 

години (0,2 дня) при аналізі завдання експертом за 0,6..1,0 години [1].  

Нехай трудомісткість модифікації СМО пропорційна кількості коректур, що 

вносяться, у БЗ 𝑛зм. Тоді динаміка зміни трудомісткості цього процесу наведена на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Трудомісткість модифікації змінної частини СМПЗ  

для різних варіантів побудови СППР 
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Таким чином, трудомісткість модифікації СМПЗ СППРВ в процесі його 

супроводження зменшується в порівнянні із СППРЗ до 90 разів, а з СППРОВ – в 26,6 рази.  

Оцінка оперативності модифікації спеціального математичного забезпечення 

СППР. При оцінці оперативності модифікації СМПЗ аналізується час, що безпосередньо 

витрачається на зміну програмних модулів, і час на виконання деяких супутніх операцій.  

Модифікація СМПЗ на стадії його супроводження розглядається як рекламація (у 

гарантійний період) або проведення доопрацювань (у післягарантійний період). Склад і 

тривалість коригування БЗ визначаються умовами реалізації модифікації СМПЗ [9]: 

1) для закритої СППР – розробники (табл. 3); 

Таблиця 3  

Зміст і тривалість організаційних етапів поповнення БЗ СППРЗ 

№ 

з/п 
Зміст етапів поповнення БЗ 

Позна-

чення 

Тривалість 

(год.) 

1. Зняття СППР з чергування (експлуатації) 𝑡зн 1 

2. Виклик представника організації-розробника 𝑡викл 24 

3. Прибуття представника організації-розробника 𝑡приб 48 

4. Аналіз і узгодження змін БЗ 𝑡узб 8 

5. Аналіз і уточнення завдання когнітологам і програмістам 𝑡уз 4 

6. Аналіз і вивчення завдання когнітологами 𝑡ан n10  

7. Програмування, тестування і відладка програмних модулів БЗ 𝑡зм n8,52  

8. Проведення приймально-здавальних випробувань 𝑡випр 8 

9. Постановка системи на чергування (експлуатацію) 𝑡черг 1 

 

2) для обмежено відкритої СППР – інженерний склад організації-експлуатанта із 

залученням штатного когнітолога (табл. 4); 

Таблиця 4 

Зміст і тривалість організаційних етапів поповнення БЗ СППРОВ 

№ 

з/п 
Зміст етапів поповнення БЗ 

Позна-

чення 

Тривалість 

(год.) 

1. Аналіз і узгодження змін БЗ 𝑡узг 8 

2. Постановка завдання когнітологу 𝑡пз 4 

3. З'ясування і аналіз завдання когнітологом 𝑡уз n16  

4. Внесення змін, тестування і відладка БЗ 𝑡зм n4,0  

 

3) для відкритої СППР – експерти у рамках існуючої штатної чисельності (табл. 5). 

Таблиця 5 

Зміст і тривалість організаційних етапів поповнення БЗ СППРВ 

№ 

з/п 
Зміст етапів поповнення БЗ 

Позна-

чення 

Тривалість 

(год.) 

1. Аналіз і узгодження змін БЗ 𝑡узг 8 

2. Аналіз завдання 𝑡ан 1 

3. Внесення змін, контроль коректності БЗ 𝑡зм n4,0  

 

Тобто загальна тривалість модифікації СМПЗ 𝑡мод СППР закритого типу дорівнює:  

 

𝑡мод =  𝑡зн + 𝑡викл + 𝑡приб + 𝑡узг + 𝑡уз + 𝑡ан + 𝑡зм + 𝑡випр + 𝑡черг.  (1) 

 

Тривалість аналізу 𝑡ан  пропорційна об'єму змін, що вносяться. Нехай час аналізу і 

з'ясування змін по одній ЦН дорівнює 𝑡ан
∗ . Тоді для n ЦН воно складає: 
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𝑡ан = 𝑛𝑡ан
∗ .  (2) 

 

Коригування БЗ в даному випадку виконають когнітологи і програмісти. Їх знання про 

предметну область істотно різняться від знань експлуатантів СППР. Тому 𝑡ан
∗  складає 

8…24 години [9]. Для оціночних розрахунків використовуємо середній час 𝑡ан
∗  =16 год.  

Тривалість внесення змін 𝑡зм  в СМПЗ залежить від об'єму змін, тривалості і 

трудомісткості процесів програмування, тестування і відладки: 

 

𝑡зм = 𝑛𝑡прогр
∗  (3) 

 

де 𝑡прогр
∗  – тривалість програмування, тестування і відладки змін по одній ЦН. Час 𝑡прогр

∗  

визначається складністю програмних модулів і нормативним часом програмування, що для 

систем даного класу складає 25 операторів за 8 годин [9]. Якщо середня програмна 

складність модернізації по одній ЦН дорівнює 165 операторам, то 𝑡прогр
∗ =52,8 год. Таким 

чином, загальний час модернізації СМПЗ закритої СППР визначається як: 

 

𝑡мод=94+68,8n. (4) 

 

Загальна тривалість модифікації СМПЗ 𝑡мод для обмежено відкритої СППР дорівнює: 

 

𝑡мод = 𝑡узг + 𝑡пз + 𝑡уз + 𝑡зм. (5) 

 

Час аналізу завдання когнітологом 𝑡ан визначається за виразом (2).  

Час внесення змін 𝑡зм визначається тривалістю коригування знань по одній ЦН 𝑡кор
∗  і 

кількістю змін (вираз (3)). Середній час 𝑡кор
∗  складає 24 хв. (0,4 години) [1].  

Тоді загальний час модернізації СМПЗ обмежено відкритої СППР дорівнює:  

 

𝑡мод=12+16,4n. (6) 

 

Якісне співвідношення часу модифікації СМПЗ різних СППР наведено на рис. 3.  

Для відкритої СППР тривалість модифікації БЗ визначається як: 

 

𝑡мод = 𝑡узг + 𝑡ан + 𝑡зм. (7) 

 

Час внесення змін 𝑡зм до СППРВ даного класу визначається за виразом (3), а час 

модернізації СМПЗ відкритої СППР дорівнює: 

 

𝑡мод=9+0,4n. (8) 

 

Використані підходи дозволяють скоротити час корекції БЗ по однієї ЦН в 16,6 рази 

у порівнянні з закритими СППР і в 2,3 рази у порівнянні з СППРОВ (рис. 4). 

Для відкритої СППР тривалість модифікації БЗ визначається як: 

 

𝑡мод = 𝑡узг + 𝑡ан + 𝑡зм. (7) 

 

Час внесення змін 𝑡зм  до СППРВ даного класу визначається за виразом (3), а час 

модернізації СМПЗ відкритої СППР дорівнює: 
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𝑡мод=9+0,4n.  (8) 

 

 
Рис. 3. Співвідношення часу модифікації СМПЗ для різних варіантів побудови СППР 

 

Використані підходи дозволяють скоротити час корекції БЗ по однієї ЦН в 16,6 рази 

у порівнянні з закритими СППР і в 2,3 рази у порівнянні з СППРОВ (рис. 4). 
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Рис. 4. Тривалість модернізації СМПЗ для різних варіантів побудови СППР 

 

Висновки. Проведені дослідження щодо оцінки ефективності поповнення і контролю 

коректності БЗ систем підтримки прийняття рішень різних типів показали таке:  

1. Перспективою розвитку автоматизованих систем управління рухом транспорту (як 

водного, так і повітряного) є безумовний перехід на сучасні знанняорієнтовані технології. 

Їх втіленням у сучасності є системи підтримки прийняття рішень. 

2. Алгоритми спеціального математичного та програмного забезпечення існуючих 

систем управління мають низку недоліків, усунення багатьох з яких також можливо шляхом 

застосування баз знань і даних. 

3. Аналіз результатів розв’язання завдань визначеного класу свідчить про переваги 

застосування систем підтримки прийняття рішень відкритого типу перед системами 

закритого та обмежено відкритого типів.  

4. У процесі експлуатації СППР необхідне систематичне поповнення її бази знань. 

Даний підхід загострює питання забезпечення коректності і сумісності знань. Для цього 

проводиться оцінка ефективності методів поповнення та контролю коректності знань. 

Визначені основні технологічні показники ефективності – трудомісткість та оперативність 

модифікації СМПЗ систем підтримки прийняття рішень реального часу.  

5. Проведені експерименти щодо оцінки трудомісткості модифікації спеціального 

математичного та програмного забезпечення СППР різних типів свідчать, що у процесі їх 
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супроводження трудомісткість модифікації СМПЗ відкритої СППР зменшується в 

порівнянні із закритою СППР до 90 разів, а з обмежено відкритою СППР – в 26,6 рази. 

6. Оперативність модифікації СМПЗ, знайдена через корекцію бази знань по однієї 

цільовій настанові, показує про переваги відкритих СППР у порівнянні з закритими СППР 

у 16,6 разів і в 2,3 рази у порівнянні з обмежено відкритими СППР. 

7. Нові умови застосування СППР (розширення кола вирішуваних завдань, способів 

використання транспортних засобів, розвиток техніки, зміни зон і районів застосування 

засобів транспорту і т. ін.) викликають необхідність внесення змін у СМПЗ. Тому, в рамках 

СППР необхідно формалізувати знання, що описують ці умови. Звідси витікає, що 

напрямками подальших досліджень є подальше вдосконалення методів формалізації знань 

для конкретних предметних областей і відповідно методів поповнення і корекції БЗ.  
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Василенко Д.Е., Тимочко А.А., Сушко В.Г., Кучерук Г.Ю., Радченко В.Н., Елеазаров А.П. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ СИСТЕМ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Проведенный анализ алгоритмов специального математического и программного 

обеспечения автоматизированных систем организации и обслуживания движения 

воздушного и морского транспорта выявил ряд серьезных недостатков, которые не 

позволяют решать задачи управления на современном уровне. Доказано, что для улучшения 

оперативного управления транспортными средствами необходимо использовать системы 

поддержки принятия решений. Проанализированы закрыты, ограничено открытые и 

открытые системы поддержки принятия решений и способы формирования и пополнения 

их баз знаний. Доказано, что при сопровождении специального математического и 

программного обеспечения системы поддержки принятия решений различных типов до 

78% времени тратится на внесение изменений в программы. Доказано, что модификация 

специального математического и программного обеспечения в процессе сопровождения 
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предусматривает затраты материальных, трудовых и временных ресурсов, которые 

оцениваются трудоемкостью и оперативностью модификации. 

Исследования показали, что трудоемкость модификации специального 

математического и программного обеспечения открытой системы поддержки принятия 

решений уменьшается по сравнению с закрытой до 90 раз, а с ограниченно открытой - в 

26,6 раза. Модификация специального математического и программного обеспечения 

открытых системы поддержки принятия решений проводится оперативно по сравнению 

с закрытыми в 16,6 раз и в 2,3 раза по сравнению с ограниченно открытыми. 

Ключевые слова: алгоритмы, математическое и программное обеспечение, 

автоматизированные системы, организации, системы поддержки принятия решений. 

 

Vаsylеnко D., Тimоchkо O., Sushko V., Kucheruk G., Radchenko V., Eleazarov A. 

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ADDITION OF BASE OF KNOWLEDGE OF 

DECISION MAKING SUPPORT SYSTEMS 
The analysis of algorithms of special mathematical and software of automated systems for 

organization and maintenance of air and sea transport movement has revealed a number of serious 

shortcomings which do not allow to solve the problems of management at the present level. It is 

proved that decision support systems need to be used to improve operational management of 

vehicles. The closed, limited open and open decision support systems and methods of formation 

and replenishment of their knowledge bases are analyzed. It is proved that with the 

accompaniment of a special mathematical and software system of decision support of various types 

up to 78% of the time is spent on making changes to the program. It is proved that the modification 

of the special mathematical and software in the process of maintenance involves the cost of 

material, labor and time resources, which are estimated by the complexity and efficiency of the 

modification. 

Studies have shown that the complexity of the modification of the special mathematical and 

software of the open decision support system decreases in comparison with the closed to 90 times, 

and with the limited open - in 26.6 times. The modification of the special mathematical and 

software of the open decision support system is made faster than the closed ones in 16.6 times and 

2.3 times in comparison with the limited open. 

Key words: algorithms, mathematical and software, automated systems, organizations, 

decision support systems 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОТОКОМ  

СООБЩЕНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

В статье утверждается про необходимость разработки решающих правил для 

решения задачи распознавания ситуаций и выдачи сообщений про объекты наблюдения 

воздушного, морского или наземного базирования.  

Для решения задачи непосредственного изменения структуры сообщений про объекты 

также необходимо разработать протокол формирования и обработки сообщений про 

объекты с переменной структурой.  

При этом решающие правила должны разрабатываться с использованием 

интеллектуальных информационных технологий. 

Ключевые слова: метод, сжатие, поток, объекты наблюдения, радиолокационная 

информация 

 

Первоочередной задачей управления информационным потоком сообщений об 

обстановке от источников радиолокационной информации является распознавания 

ситуаций. Под ситуацией в данной работе понимается совокупность сведений о процессе 

выдачи радиолокационной информации в заданном направлении (к определенному 

потребителю) в данный момент времени [1,5,6]. 

Распознавание ситуации заключается в определении необходимой совокупности 

методов сжатия и выдачи, достаточной для согласования производительности источника 

радиолокационной информации с пропускной способностью канала передачи данных. Для 

этого предлагается в целях оперативного управления информационным потоком 

сообщений про объекты использовать априорную информацию о количестве устраняемой 

избыточности в сообщении в результате применения каждого метода сжатия и выдачи 

сообщений про объекты. 

Важной информацией для формирования решающих правил по распознаванию 

ситуаций применения методов сжатия и выдачи сообщений для информационного потока 

радиолокационной информации является классификация методов согласования 

производительности источника радиолокационной информации с пропускной 

способностью канала передачи данных, схема которой представлена на рис.1.  

На основании предложенной классификации (рис.1) можно определить 

характеристики методов сжатия и выдачи сообщений про объеты, представленные в табл.1. 

Предлагается для согласования производительности источника радиолокационной 

информации с пропускной способностью канала передачи данных использовать в первую 

очередь методы, не снижающие качества радиолокационной информации. 

На основании приведенной на рисунке 1 классификации методов согласования и их 

характеристик применения (табл. 1) определим последовательность решения задачи 

распознавания ситуаций применения методов сжатия и выдачи радиолокационной 

информации для информационного потока сообщений про объекты: 

1-й этап: выявление и оценивание рассогласования между пропускной способностью 

канала передачи данных и производительностью источника радиолокационной 
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информации; 

2-й этап: определение достаточной совокупности методов сжатия и выдачи 

сообщений про объекты. 

 

Рис.1. Схема классификации методов согласования производительности источника 

радиолокационной информации с пропускной способностью канала передачи данных. 

Сформулируем содержательную постановку задачи для разработки решающих 

правил определения базовой совокупности методов сжатия и выдачи сообщений про 

объекты в соответствии с указанными этапами. При этом будем считать, что задача 

маршрутизации уже решена и рациональный маршрут передачи радиолокационной 

информации уже выбран. 

Постановка задачи. Необходимо разработать решающие правила определения 

базовой совокупности методов сжатия и выдачи сообщений про объекты исходя из 

следующих исходных посылок: 

- необходимость применения методов сжатия и выдачи сообщений должна определяться 

фактом превышения производительности источника радиолокационной информации над 

пропускной способностью канала передачи данных; 

- определение базовой совокупности методов сжатия и выдачи сообщений про объекты 

должно осуществляться по принципу достаточности для согласования производительности 
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источника радиолокационной информации с пропускной способностью канала передачи 

данных; 

- достаточность базовой совокупности методов сжатия и выдачи радиолокационной 

информации определяется соотношением между величиной рассогласования 

производительности источника радиолокационной информации с пропускной 

способностью канала передачи данных с одной стороны, и возможностями разработанных 

методов по устранению избыточности радиолокационной информации с другой стороны; 

- определение достаточной базовой совокупности методов сжатия и выдачи 

радиолокационной информации должно производиться с учетом минимизации потерь 

качества радиолокационной информации. 

Таблица 1 

Характеристики методов сжатия и выдачи сообщений про объекты 

Вид 

сжимаемы

х данных в 

кодограмм

е 

Кол-во 

устраня-

емой 

избыточ-

ности в 

сообще-

нии, бит 

Условия применения 

метода сжатия для 

информационного 

потока 

Характер 

сжатия 

информации 

Метод сжатия и 

выдачи 

радиолокацион

ной 

информации 

Условия применения 

метода для конкретного 

сообщения про объекты 

Признаки Wп 

Применяется всегда, 

при любой пропускной 

способности канала 

Без потерь 

при 

восстановлен

ии 

Сокращение 

неизменившихс

я признаков 

Всегда, если признаки не 

изменились 

Составляю

щие 

скорости 

Vx,VY,VH 

Wy 

Применяется в первую 

очередь при 

недостаточной 

пропускной 

способности канала 

Без потерь 

при 

восстановлен

ии 

Сокращение 

Vx, VY, VH 

Если ВО не выдается 

впервые или не было 

пропуска выдачи 

сообщения по данному ВО 

(в том числе при 

группировании этого ВО) в 

предыдущем цикле выдачи 

Координат

ы Χ,Υ,Η 
Wxy 

Применяется для 

дополнения метода 

сокращения Vx, VY, 

Vh, если тот не 

приводит к 

согласованию 

производительности 

источника с 

пропускной 

способностью канала 

Без потерь 

при 

восстановлен

ии 

Перенос начала 

координат в 

зону полета 

целей 

Применяется приоритетно, 

если выявлен групповой 

характер действий целей 

Относительное 

кодирование 

координат 

Применяется при 

отсутствии группового 

характера действий целей 

Коррекция 

моделируемых 

траекторий 

Применяется, если 

относительное кодирование 

не позволяет сжать 

координаты (характерно 

для скоростных целей) 

Всё 

сообщение 
WΣ 

Применяется, если 

методы сжатия без 

потерь не приводят к 

согласованию 

необходимой скорости 

передачи и 

пропускной 

способности канала 

С потерями 

точности 

Переменная 

дискретность 

выдачи 

сообщений 

Применяется приоритетно 

для наименее важных целей 

С потерями 

точности 

Группирование 

целей 

Применяется, если 

переменная дискретность 

не обеспечивает требуемую 

точность 

радиолокационной 

информации 

С потерями 

полноты 
Селекция целей 

Применяется как крайняя 

мера 
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Решение задачи. Исходя из таблицы 1 можно определить три ситуации процесса 

выдачи радиолокационной информации, которые соответствуют трем базовым 

совокупностям методов: 1 - методы сжатия качественных признаков объектов; 2 - методы 

первой совокупности, дополненные методами сжатия координатной информации; 3 - 

методы второй совокупности, дополненные методами управления дискретности выдачи, 

группирования и селекции объектов. В качестве начальных условий для решения задачи 

распознавания ситуаций следует использовать значения производительности источника и 

пропускной способности канала передачи данных. Производительность источника 

радиолокационной информации относительно сообщений про объекты, характеризует 

требуемую скорость выдачи сообщений. Для полного формата сообщений про объекты, 

когда используется весь состава информационных элементов с максимальным размером 

каждого элемента, производительность источника радиолокационной информации может 

быть рассчитана по формуле [2]: 

полн N L
G

T


 ,       

 
(1)

 

где Gполн-производительность источника радиолокационной информации при 

использовании полного формата сообщения про объекты, бит/с; 

N - количество объектов, информация о которых выдается потребителю; 

L- размер сообщения про объекты, при использовании полного формата сообщения, бит; 

Τ - период обновления радиолокационной информации, с. 

Пропускная способность канала передачи данных определяет максимальную 

реализуемую скорость передачи данных в канале с требуемым качеством. Определить эту 

скорость можно при использовании стандартного протокола модуляции V34 [2,3], который 

реализован почти во всех современных модемах. При использовании этого протокола 

скорость передачи данных будет адаптивно изменяться в зависимости от качества канала 

передачи данных.  

При этом значение этой скорости доступно посредством программного опроса 

соответствующих регистров модема. Вместе с тем, оцененная таким способом пропускная 

способность канала передачи данных, характеризует выдачу не только сообщений про 

объекты, но и других сообщений к данному потребителю. Поэтому, в качестве оценки 

пропускной способности канала передачи данных относительно сообщений про объекты 

предлагается использовать скорость опустошения программного буфера выдачи 

сообщений про объекты в данном направлении за период обновления радиолокационной 

информации Т=10 с: 

k
пер

ji ji
i 1 j 1

Ĉ r l T


 

 

 

(2)
 

где
перĈ - оцененное значение пропускной способности канала передачи данных 

относительно сообщений про объекты с учетом переменной структуры сообщений, бит/с; 

θ - количество сообщений про объекты, выданных в канал передачи данных за период 

обновления радиолокационной информации Т=10 с. 

k- максимальное количество информационных элементов, которое определено для 

сообщения о ВО; 

rji– булева переменная, указывающая на наличие j-гo информационного элемента в і-том 

сообщении про объекты, равная значению соответствующего спецификатора в поле 
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спецификаций сообщения формата ASTERIX: 

lij– размер j-ro информационного элемента в і-том сообщении про объекты, бит. 

Тогда условие рассогласования производительности источника радиолокационной 

информации с пропускной способностью канала передачи данных можно записать 

следующим образом [4,5]: 
k

ji ji
i 1 j 1полн пер

p

N L r l

ˆG С 0
T



 

  

    


,
 

(3)
 

 

где Δp- мера рассогласования между производительностью источника радиолокационной 

информации и пропускной способностью канала передачи данных, которая соответствует 

превышению требуемой плотности потока радиолокационной информации над 

реализуемой скоростью выдачи сообщений про объекты, бит/с. 

Выполнение условия (3) указывает на необходимость применения методов сжатия и 

выдачи сообщений про объекты. На основании проведенных рассуждений и расчетов 

сформулируем первое решающее правило. 

Правило 1. «Если оцененное значение пропускной способности канала передачи 

данных относительно сообщений про объекты, меньше производительности источника 

радиолокационной информации при использовании полного формата сообщений, то 

необходимо уменьшать производительность источника на основании меры 

рассогласования между его производительностью и пропускной способностью канала 

передачи данных». 

Используя продукционную модель представления знаний [3,6,7], представимэто 

правило в виде продукции: 

     
   

пер полн

p

ˆP1 ;S1; R t,T ;M C ,G

UM G ; t : 0 ;

  

  

 

(4)
 

где P1 - имя продукции, с помощью которого данная продукция выделяется из всего 

множества продукций (в качестве имени может использоваться некоторая лексема, 

отражающая суть данной продукции или порядковый номер продукции в их множестве); 

S1 - сфера применения продукции, определяет отношение данной продукции к той части 

знаний о предметной области, которая описывает правила определения базовой 

совокупности методов сжатия и выдачи сообщений, что позволяет экономить время на 

поиск нужных знаний; 

R(t,T) - предикат, истинность которого определяет условие применимости ядра продукции: 

предикат R(t,T) принимает значение «ИСТИНА» если время контроля информационного 

потока радиолокационной информации (t) равно периоду обновления радиолокационной 

информации (Т); 

   пep полнˆM C ,G UM G
 - ядро продукции, которое представляет собой правило «Если 

 пep полнˆM C ,G
, то UM(G)», где 

 пep полнˆM C ,G
интерпретируется как «

пepĈ  меньше 
полнG », 

a UM(G) - «уменьшить G»; 

[ t: = 0 ] - постусловия продукции, описывающие действия и процедуры, которые 

необходимо выполнять после реализации ядра продукции: обнулить таймер контроля 

информационного потока радиолокационной информации (t); 
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Δρ- результат выполнения продукции. 

Используя результат выполнения продукции, определим порядок выбора 

совокупности методов сжатия и выдачи сообщений про объекты. Для этого будем 

использовать априорную информацию о количестве устраняемой избыточности 

разработанными методами сжатия и выдачи сообщений про объекты. Следует отметить, 

что получить детерминированную оценку количества устраняемой избыточности в 

сообщении про объекты при использовании метода сжатия качественных признаков не 

удается по причине случайного характера изменения этих признаков.  

Поэтому предлагается данный метод сжатия использовать всегда, ввиду простоты его 

реализации. В таком случае предлагается установить следующую очередность 

формирования достаточной совокупности методов сжатия и выдачи радиолокационной 

информации с учетом минимизации потерь качества радиолокационной информации для 

потребителя и вычислительной сложности методов: 

1) сжатие информации о скорости объектов; 

2) сжатие координатной информации в сообщении про объекты; 

3) сжатие с потерями качества радиолокационной информации (переменная 

дискретность выдачи сообщений, группирование и селекция объектов). 

Достаточность применения метода сжатия информации о скорости движения объектов 

сообщении определяется условием превышения количества устраняемой избыточности при 

применении данного метода над необходимым объемом уменьшения информации в потоке 

радиолокационной информации [7] 

p V V VT W m 0       ,
 (5)

 

где WV- количество устраняемой избыточности в сообщении про объекты при 

использовании метода сжатия информации о скорости движения объектов, бит; 

mV- количество объектов, к которым может быть применен метод сжатия информации о 

скорости полета объектов в сообщении, из числа выдаваемых данному потребителю (

Vm N ). 

ΔV- количество неустраняемого рассогласования производительности источника с 

пропускной способностью канала передачи данных в результате применения метода сжатия 

информации о скорости движения объектов, бит. 

Исходя из особенностей применения данного метода сжатия, величину mV можно 

определить следующим образом [8]: 

 V 1 гр с пд эm N           ,
 (6)

 

где γ1- количество объектов, сообщения по которым источник будет впервые выдавать 

потребителю радиолокационной информации; 

γrp- количество объектов, которые были перегруппированы к головным объектам при 

выдаче радиолокационной информации; 

γс- количество объектов, информация о которых временно не выдается потребителю на 

основании применения метода селекции объектов для выдачи; 

γпд - количество объектов, информация о которых не выдавалась потребителю в 

предыдущем цикле обновления радиолокационной информации на основании применения 

метода переменной дискретности выдачи сообщений про объекты; 
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γэ- количество объектов, информация о которых выдавалась потребителю в предыдущем 

цикле обновления радиолокационной информации на основе экстраполированных данных 

из-за пропуска сопровождения объектов. 

Если условие (5) не выполняется, то применение метода сжатия информации о 

скорости объектов в сообщениях не достаточно для согласования производительности 

источника радиолокационной информации с пропускной способностью канала передачи 

данных. Из проведенных рассуждений и расчетов сформулируем второе правило. 

Правило 2.«Если количество устраняемой избыточности в потоке радиолокационной 

информации при использовании метода сжатия информации о скорости движения 

объектов, больше необходимого объема уменьшения количества информации в потоке 

радиолокационной информации, то применение данного метода сжатия достаточно для 

согласования производительности источника с пропускной способностью канала передачи 

данных, иначе необходимо использовать дополнительные методы сжатия и выдачи 

радиолокационной информации». Используя продукционную модель представления 

знаний [3], представим это правило в виде продукции [9]: 

     
 

p p v v

v

P2 ;S1; M 0, ;MR T, W m

SG V ;

     
 

 

 

(7)
 

где MR- интерпретируется как «меньше или равно»; 

SG(V) - интерпретируется как «сжимать информацию о скорости V»; 

Δν - результат продукции. 

Если результат продукции (4) Δv>0, то к совокупности применяемых методов сжатия 

и выдачи радиолокационной информации следует добавить методы сжатия координатной 

информации в сообщениях и проверить достаточность такой комбинации методов с 

помощью следующей формулы: 

V XY XY XYW m 0      ,
 (8)

 

где Wxy- количество устраняемой избыточности в сообщении про объекты при 

использовании методов сжатия координатной информации в сообщении, бит; 

mXY- количество объектов, к которым может быть применен метод сжатия координатной 

информации в сообщении, из числа выдаваемых данному потребителю ( XYm N ). 

ΔXY- количество неустраняемого рассогласования производительности источника с 

пропускной способностью канала передачи данных в результате применения методов 

сжатия координатной информации, бит. 

Исходя из особенностей применения данных методов сжатия, величину mXY можно 

определить по аналогии с mV [7,8]: 

 XY 1 гр сm N      
 (9)

 

При этом к объектам, информация о которых выдавалась в предыдущих циклах по 

экстраполированным данным или не выдавалась на основании переменной дискретности 

выдачи, могут применяться методы сжатия координатной информации в отличие от метода 

сжатия информации о скорости. 

Если условие (8) не выполняется, то применение методов сжатия координатной 

информации о скорости движения объектов в сообщениях не достаточно для согласования 

производительности источника радиолокационной информации с пропускной 

способностью канала передачи данных. На основании проведенных рассуждений и 
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расчетов сформулируем третье решающее правило. 

Правило 3. «Если количество устраняемой избыточности в потоке радиолокационной 

информации при использовании метода сжатия координатной информации в сообщениях 

про объекты, больше необходимого объема уменьшения количества информации в потоке 

радиолокационной информации, то применение данного метода сжатия достаточно для 

согласования производительности источника с пропускной способностью канала передачи 

данных, иначе необходимо использовать дополнительные методы сжатия и выдачи 

радиолокационной информации». Используя продукционную модель представления 

знаний [3], представим это правило в виде продукции [8]: 

     

   

V XY XY

XY

P3 ;S1; M 0, ;MR V, W m

SG XY elseSG pd,gr,s ;

     

   (10)
 

где SG(XY) - интерпретируется как «сжимать координатную информацию в сообщениях о 

ВО». 

Если результат продукции (10) Δxy>0, то к совокупности применяемых методов 

сжатия и выдачи радиолокационной информации следует добавить методы сжатия 

радиолокационной информации с потерями качества, те методы переменной дискретности 

выдачи радиолокационной информации, группирования объектов и селекции. 

Таким образом, разработанные решающие правила распознавания ситуаций 

применения методов сжатия позволяют формировать достаточную для согласования 

производительности источника и пропускной способности канала передачи данных 

базовую совокупность методов сжатия и выдачи сообщений про объекты в зависимости от 

плотности информационного потока и реализуемой скорости передачи данных.  

Использование продукционной модели представления знаний о задаче определения 

базовой совокупности методов сжатия и выдачи сообщений про объекты позволяет 

модульно представить элементы знаний предметной области, что дает возможность 

добавлять новые или удалять старые продукции. Для обоснованного применения методов 

сжатия и выдачи cообщений про объекты, необходимо разработать решающие правила 

распределения этих методов из состава базовой совокупности по сообщениям. 

Разработка решающих правил применения методов сжатия и выдачи 

радиолокационной информации к сообщениям про объекты наблюдения 

Так как методы сжатия и выдачи радиолокационной информации имеют свои 

ограничения по применению к сообщениям про объекты различного базирования, то 

разработка решающих правила применения методов сжатия и выдачи радиолокационной 

информации к сообщениям про объекты должна быть направлена на выявление признаков 

возможности применения того или иного метода. 

Для реализации такого подхода необходимо разработать правила формирования 

значений признаков возможности применения методов сжатия и выдачи сообщений. При 

этом признак применения метода сжатия можно представить предикатом, истинное 

значение которого соответствует разрешению на применение конкретного метода сжатия 

радиолокационной информации [10] 
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Истина И ,если е - й метод сжатия

 может быть применен для j - го ВО 

в η -ом цикле выдачи РЛИ,
Р(е, j,η)

Ложь Л ,если е - й метод сжатия не

 может быть применен для j - го ВО 

в η -ом цикле выдачи РЛИ






 





 (11)
 

где е - лингвистическая переменная, область определения которой ограничена списком 

названий методов сжатия и выдачи сообщений про объекты и представлена в таблице 2. 

Содержательная постановка задачи. На основании особенностей методов сжатия и 

выдачи сообщений про объекты, ограничивающих возможность их применения для 

различных сообщений необходимо разработать решающие правила определения 

истинности предиката Р(е) для всех возможных значений лингвистической переменной е 

(табл. 2). 

Решение задачи. Сжатие информации о качественных признаках. Если і-тая группа 

признаков не изменилась с предыдущей выдачи сообщения по данному объекту, то 

значение признака применения метода сжатия признаковой информации для данной 

группы принимает значение «И». 

Таблица 2 

Область определения лингвистической переменной названий  

методов сжатия и выдачи сообщений  

Значен

ие 

Название метода сжатия и выдачи 

сообщений 

sg__pr

_i 

Сжатие і-той группы качественных 

признаков 

sg_v 
Сжатие информации о скорости 

объектов 

ok 
Относительное кодирование 

координат объектов 

kmt 
Коррекция моделируемых трасс 

объектов 

psk 
Перенос системы координат в зону 

полетов объектов 

pd 
Переменная дискретность выдачи 

сообщений 

gr Группирование объектов 

s Селекция объектов для выдачи 

 

Очевидно, что если сообщение выдается первый раз в данном направлении, то 

значение признака равно «Л». Исходя из этих рассуждений, можно записать решающее 

правило применения метода сжатия информации о качественных признаках в сообщениях 

про объекты в виде продукции [10]: 
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P4 ;S2;R kpr i, j, 1 ,kpr i, j,

PERV j, P pr _ i, j,

  

     (12)
 

где S2 - сфера применения продукции, определяет отношение данной продукции к той 

части знаний о предметной области, которая описывает правила применения методов 

сжатия и выдачи радиолокационной информации к сообщениям про объекты;  

R(a,b) - предикат, принимающий значение «И», если а=Ь; 

kpr(i,j,η) - функция, определяющая значение і-той группы признаков в сообщении о j-том 

ВО в η-томцикле выдачи радиолокационной информации; 

PERV(j,η) - отрицание предиката PERV(j, η) принимающего значение «И», если j-oe 

сообщение выдается впервые данному потребителю на η-томцикле обновления 

радиолокационной информации. 

Сжатие информации о скорости объектов. Признак возможности применения этого 

метода принимает значение «И», если сообщение про объекты выдается не первый раз в 

данном направлении и в предыдущем цикле выдачи радиолокационной информации к 

сообщению по данному объекту не выдавалось с потерями качества радиолокационной 

информации. В противном случае значение этого признака равно «Л». Это правило можно 

записать в виде продукции [11]: 

       

     

P5 ;S2;PERV j, P gr, j, 1 P s, j, 1

P pd, j, 1 EX j, 1 P sg _ v, j,

     

       (13)
 

где  EX j, 1 - отрицание предиката EX(j,η-l), принимающего значение «И» если в η-l цикле 

выдачи радиолокационной информации по j-му объекту выдавались экстраполированные 

данные из-за пропуска в сопровождении. 

Перенос системы координат. Если объекту входит в состав первичной группы и 

расстояния по соответствующим координатам не превышают заданных значений (для 

однобайтового представления), то координаты данного объекта можно кодировать 

относительно головного объекта в группе и признак возможности применения этого метода 

принимает значение «И». Данное правило можно записать в виде продукции [11]: 

      

     
 

j z max

j z max j z max

P6 ;S2;WG j, M r x , x , ,D

M r y , y , ,D M r h ,h , ,D

P psk, j,

   

    

 

 
(14)

 

где WG (j,η)- предикат, принимающий значение «И», если j-тая цель в результате 

первичного группирования (для отображения) перегруппирована к головной цели на η-том 

цикле обновления радиолокационной информации; 

М(а,b) - предикат, принимающий значение «И», если а<Ь; 

r(xj;xz,η) - функция, принимающая значение расстояния по координате xмежду j-той и z-той 

целью на η-томцикле обновления радиолокационной информации (аналогично для 

координаты у и высоты h); 

Dmax- максимальное расстояние, у которого размер кода не превышает одного байта. 

Относительное кодирование координат. Если скорость движения объекта по 

соответствующим координатам не превышает заданного значения и сообщение по данному 

объекту выдается не впервые и в предыдущем цикле выдачи радиолокационной 

информации к сообщению по данному объекту не применялись методы сжатия с потерями 
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качества радиолокационной информации, то признак возможности применения этого 

метода принимает значение «И». Данное правило можно записать в виде продукции [11]: 

     

   

   

j, maxP7 ;S2;M V ,V PERV j,

P gr, j, 1 P s, j, 1

P pd, j, 1 P ok, j,

   

    

   
 

(15)
 

где Vjη - скорость движения j-того объекта на η-том цикле обновления радиолокационной 

информации; 

Vmax- максимальная скорость движения объекта, при которой приращение координат за 

период обновления радиолокационной информации не превысит значения, имеющего 

однобайтовый размер кода. 

Коррекция моделируемой трассы. Если объект не производит маневра по курсу, по 

скорости и высоте, и сообщение по данному объекту выдается не впервые и в предыдущем 

цикле выдачи радиолокационной информации к сообщению по данному объекту не 

применялись методы сжатия с потерями качества радиолокационной информации, то 

признак возможности применения этого метода принимает значение «И». Данное правило 

можно записать в виде продукции [9]: 

     

     

     

P8 ;S2;MAN j,Q, MAN j,V,

MAN j,H, PERV j, P gr, j, 1

P s, j, 1 P pd, j, 1 P kmt, j,

   

      

     

 (16)
 

где  MAN j,Q,  - предикат, принимающий значение «И», если j-тый объект совершает 

маневр по курсу (Q) на η-том цикле обновления радиолокационной информации 

(аналогично маневр по скорости (V) и по высоте (Н)). 

Переменная дискретность выдачи радиолокационной информации. 

Использование переменной дискретности выдачи сообщений про объекты предполагает 

предварительное категорирование объектов по важности радиолокационной информации о 

них для потребителя. В рамках таких категорий приоритетным применением данного 

метода выдачи радиолокационной информации обладают объекты с наименьшими 

ошибками экстраполяции координат и с наибольшим подлетным временем до заданного 

рубежа. Таким образом, все объекты можно проранжировать по приоритету исключения 

сообщения о них из данного цикла выдачи радиолокационной информации. Тогда 

решающее правило применения метода переменной дискретности выдачи сообщений про 

объекты можно сформулировать следующим образом: «Если значения ошибок 

восстановления (экстраполяции) координат объектов не превышают допустимых значений 

и сообщение по данному объекту выдается не впервые, а номер ранга приоритета 

исключения сообщения из цикла выдачи радиолокационной информации не превышает 

достаточного  количества исключаемых объектов из  выдачи, то признак возможности 

применения этого метода принимает значение «И». Данное правило можно записать в виде 

продукции [11]: 

 

   
 

 
    

 
 

  
      

э доп э доп

j xy j xy j h j h

pot

P9 ;S2;M , M ,

PERV j, M rang j ,K P pd, j,

   
     

    

 

(17) 
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где 
 
 ý

j xy


  - с.к.о. экстраполяции плоскостных координат j-го объекта на η-том цикле 

обновления радиолокационной информации (аналогично с.к.о. высоты 
 
 э

j h


 ); 

 
 доп

j xy


  - допустимая с.к.о. плоскостных координат j-го объекта на η-том цикле обновления 

радиолокационной информации, которая определяется потребителем радиолокационной 

информации (аналогично с.к.о. высоты 
 

 доп

j h


 ). 

rang(j) - функция, принимающая значение ранга приоритета исключения сообщения по j-му 

объекту из цикла выдачи радиолокационной информации; 

Кpot-достаточное количество сообщений про объекты, к которым необходимо применить 

методы выдачи с потерей качества радиолокационной информации (переменная 

дискретность выдачи, группирование, селекция) для согласования производительности 

источника радиолокационной информации с пропускной способностью канала передачи 

данных, которое можно рассчитать по формуле: 

 pot XYK / L  ,
 (18)

 

где ]а[ - оператор округления до большего целого; 

ΔXY- количество информации, которое необходимо устранить из цикла обновления 

радиолокационной информации методами выдачи с потерями качества радиолокационной 

информации, рассчитанное по формуле (8), бит; 

L- полный размер сообщения про объекты, бит; 

Группирование объектов. Если объекты входит в состав первичной группы, то 

признак возможности применения метода группирования принимает значение «И». Данное 

правило можно записать в виде продукции [1] 

     P10 ;S2;WG j, P gr, j,  
 (19)

 

Селекция объектов. Если по данному объекту потребитель получает 

радиолокационную информацию от других источников и не входит в состав первичной 

группы, тогда признак возможности применения метода селекции принимает значение «И». 

Данное правило можно записать в виде продукции [9,11]: 

       P11 ;S2;WG j, DUB j P s, j,    ,
 (20)

 

где DUB(j) - предикат, принимающий значение «И», если потребитель радиолокационной 

информации получает информацию по j-тому объекту от других источников. 

Таким образом, разработанные решающие правила применения методов сжатия и 

выдачи радиолокационной информации к сообщениям про объекты позволяют определить 

каждому сообщению про объекты свою совокупность методов сжатия и выдачи 

радиолокационной информации достаточную для согласования производительности 

источника и пропускной способности канала передачи данных. Использование 

продукционной модели представления знаний о задачах применения методов сжатия и 

выдачи радиолокационной информации к сообщениям про объекты позволяет модульно 

представить элементы знаний предметной области, что дает возможность добавлять новые 

или удалять старые продукции. 

Для того, чтобы реализовать предложенный подход адаптивного управления 

информационным потоками радиолокационной информации необходимо разработать 

протокол обмена радиолокационной информации, обеспечивающий восстановление 
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сжатой радиолокационной информации потребителем. 

Выводы 

1. Разработанные решающие правила распознавания ситуаций для применения 

методов сжатия и выдачи радиолокационной информации позволяют определять 

оптимальные комбинации методов адаптивного управления потоками выдачи 

радиолокационной информации в зависимости от интенсивности информационного потока, 

реализуемой скорости передачи данных и складывающихся условий воздушной 

обстановки. 

На основании предложенной классификации адаптивных методов выдачи 

радиолокационной информации определены характеристики этих методов для определения 

приоритета их применения. Очевидно, что для согласования потребной и реализуемой 

пропускной способности каналов передачи данных целесообразно использовать сначала 

методы, не снижающие качества радиолокационной информации. 

2. Разработанные решающие правила выбора методов сжатия радиолокационной 

информации в сообщениях про объекты позволяют анализировать входящий поток 

сообщений про объекты на возможность применения каждого из методов сжатия и выдачи 

радиолокационной информации и формировать в результате признаки возможности 

применения этих методов. 

В результате, каждому сообщению будет поставлено в соответствие поле признаков, 

характеризующее возможность применения каждого метода сжатия радиолокационной 

информации. Используя значения такого поля признаков можно производить 

распределение методов сжатия по сообщениям исходя из величины рассогласования 

производительности источника и пропускной способности канала передачи данных. 
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Самокиш А.В., Дерепа А.В., Давидов В.С., Завітаєв В.Л., Кудрявцев В.Г. 

РОЗРОБКА МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКОМ 

ПОВІДОМЛЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 

У статті стверджується про необхідність розробки вирішальних правил для вирішення 

завдання розпізнавання ситуацій і видачі повідомлень про об'єкти спостереження воз-

задушливого, морського чи наземного базування. 

Для вирішення завдання безпосереднього зміни структури повідомлень про об'єкти 

також необхідно розробити протокол формування та обробки повідомлень про об'єкти зі 

змінною структурою. 

При цьому вирішальні правила повинні розроблятися з використанням интеллек 

туальной інформаційних технологій. 

Ключові слова: метод, стиск, потік, об'єкти спостереження, радіолокаційна ін-

формація 

 

Samokish A., Derepa A., Davidov V., Zavіtaev V., Kudryavtsev V. 

DEVELOPMENT OF INFORMATION FLOW MANAGEMENT METHOD 

COMMUNICATIONS IN AUTOMATED CONTROL SYSTEMS 

The article argues about the need to develop decisive rules for solving the problem of 

recognizing situations and issuing messages about objects of observation of air, sea or land-based. 

To solve the problem of directly changing the structure of messages about objects, it is also 

necessary to develop a protocol for forming and processing messages about objects with variable 

structure. 

At the same time, decision rules should be developed using intelligent information technologies. 

Keywords: method, compression, stream, objects of observation, radar information 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ МЕТОДУ ДОБУВАННЯ ЗНАНЬ ПРОЦЕСУ 

УПРАВЛІННЯ СУДНОМ ПРИ ВИВЕДЕННІ ЙОГО У ВИЗНАЧЕНИЙ РАЙОН 

 

 

Метою статті є розгляд рекомендацій щодо вибору методики добування знань при 

формалізації процесу виведення судна у визначений район. При побудові нечітких 

продукційних моделей необхідно визначати функції приналежності відповідних вхідних 

величин. Відповідно для адекватної побудови необхідно добути знання від експертів. Звідси 

випливає, що вибір методу добування знань який буде максимально ефективно виконувати 

збір знань, забезпечить необхідну адекватну відповідність нечіткої продукційної моделі 

предметній області. В свою чергу це дозволить отримати кращі результати при 

формалізації знань в процесі побудови автоматизованих систем управління. 

Ключові слова: добування знань, інженерія знань, автоматизована система 

управління, модель, судно 

 

У загальному випадку, знання Z, що заносяться до бази знань інтелектуальних систем, 

можна представити в наступному вигляді  (рис.1) [1] 

 

 
Рис.1. Загальна структура знань 

 

де  Z0  –  це емпіричні знання, які не підтвердженні теорією.  

Z1  –  В основі цих знань лежить теорія.  

Z2  –  В основі цих знань лежить досвід. Це більш гнучка і широка частина описових 

знань експертів, тому ці знання не так системними, як Z1 

Zk  – Канонізована частина особистих знань, тобто те, що засвоєно експертами з різних 

джерел (спеціальної літератури), і в чѐм немає розбіжності між різними експертами. 

Знання Z1 можна почерпнути з джерел знання другого роду (довідників, підручників 

і т.п.), Знання Z2 є «особистою інтелектуальною власністю» кожного конкретного експерта. 

В свою чергу від виду джерела знань, безпосередньо знання можна поділити на явні та 

скриті [2].  

Явні знання - знання, які можна знайти в документах організації у формі повідомлень, 

листів, статей, довідників, патентів, креслень, відео- і аудіозаписів, програмного 

забезпечення і т. д. 

Приховані знання - це персональні знання, нерозривно пов'язані з індивідуальним 

досвідом. Саме приховане практичне знання є ключовим для прийняття рішень і 

управління. Його можна передати шляхом прямого контакту - «віч-на-віч» або за 

допомогою спеціальних процедур добування знань. Але скриті знання вельми складно 

добувати, оскільки вони, в основному, отримані з досвіду і практично не піддаються навіть 

вербалізації. Реалізація ускладнена ще й тим, що носіями скритих знань є безліч 

індивідуумів з різною освітою і великим життєвим досвідом, що відрізняються точками 

зору і мотивацією. Звідси випливає, що основною проблемою при формалізації знань – є 
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добування знань, оскільки необхідно розуміти природу та особливості, що впливають на 

ефективність цього процесу. Види процесу добування знань зображена на рисунку 2. 

 
Добування

знань

Пряме Машинне

Добування з 

експерта

Практика,

експеримент
Формування Придбання

 
Рис. 2. Види процесу добування знань 

 

Визначення виду та методики добування знань залежить від співвідношення знань 

двох видів Z1 та Z2, де Z1 – експертне знання Z2- знання записане на матеріальних носіях, 

а також структурованості знань даної предметної області. Відповідно до рівня 

співвідношення можна умовно визначити класифікацію предметної області [2]: 

- Слабо документовані (>70%); 

- Добре документовані (< 70%). 

За структурованістю виділяють: 

- Добре структуровані – з чіткою аксіоматизацією, широким застосуванням математичного 

апарату, сталою термінологією.  

-  Середньо структуровані – термінологія визначена, теорія розвивається, наявні явні зв’язки 

між явищами. 

-  Слабо структуровані – з розмитими визначеннями, великою кількістю емпіричних даних, 

невизначеними взаємозв’язками. 

Відповідно до визначених чинників виконується вибір методу добування знань 

(рис.3). 
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Рис. 3. Методи добування знань 

 

Відповідно до структурованості та документованості знань можна визначити 

методику вибору методу добування знань. Структура методики зображена на рисунку 4. 
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Рис.4. Структура методики вибору методу добування знань 

 

Процес добування знань  процесу виведення судна у визначений район відповідно до 

загальної структури [5] можна поділити на наступні етапи: 

1. Формулювання цілі та часткових задач добування знань процесу виведення судна у 

визначений район; 

2. Визначення вимог та обмежень до знань, що будуть отримані в процесі добування; 

3. Розробка детального плану проведення збору та аналізу експертної інформації; 

4. Визначення конкретних методів аналізу експертної інформації; 

5. Підбір експертів відповідної компетенції. 

6. Підбір необхідної літератури та керівних документів, що описують та 

регламентують процес наведення процесу виведення судна у визначений район; 

7. Проведення збору експертної інформації; 

8. Аналіз експертної інформації; 

9. Інтерпретація отриманих результатів. 

В результаті отримуємо сукупність розрізнених знань, які необхідно структурувати 

для побудови бази знань, яка буде застосовуватися в інтелектуальній системі. 

Для вирішення проблем взаємодії визначено наступні рекомендації 
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1) Вищий результат при роботі в парах дають гетерогенні пари (чоловік / жінка); 

2) Співвідношення віку учасників має входити в інтервал [3]: 

 

20 ( ) 5;We Wi        (1) 

де We – вік експерта, Wi - вік аналітика. 

 

3) Також при виборі експерта необхідно враховувати гендерні особливості. Гендерні 

особливості, що впливають на ефективність добування знань, в загальному випадку, 

наведені в Таблиці 1. 

Таблиця 1  

Гендерні особливості 

Чоловіки Жінки 

Краща просторова орієнтація Кращі комунікаційні властивості 

Вища аналітична спроможність Сильніші зв’язки між шарами мозку 

Інтерес до пошуку нових рішень Мінімізація ризику, боязнь нового 

Краще виходить узагальнювати Краще виходить деталізація 

Гірше сприйняття на слух Гірша просторова орієнтація 

 

4)  До особистих якостей слід віднести наступні характеристики: доброзичливість, 

комунікативність; аналітичні якості; гарна пам'ять, увага; спостережливість, уява; 

лідерські якості, наполегливість; почуття гумору. 

Параметри процедурного рівня описують безпосередньо процес проведення 

процедури добування знань. Структура процедурного рівня відображена на рисунку 5. 
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Рис. 5. Процедурний рівень психологічного аспекту добування знань 

 
Когнітивний аспект викликаний семантичним простором пам’яті експерта та 

реконструкцією його понятійної структури та моделі його суджень. 
Виходячи з задач, що вирішує оператор при виведенні судна у визначений район [4], 

сформульовані наступні рекомендації щодо когнітивної адекватності експерта ( рис.6.) 
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Рис. 6. Когнітивний рівень психологічного аспекту експерта при добуванні знань 
щодо виведення судна у визначений район 

 
Лінгвістичний аспект стосується мовних проблем, оскільки мова – основний 

інструмент при добування знань. Тому для вирішення даної проблеми в процесі добування 
знань, щодо виведення судна у визначений район пропонується: 

1. Залучати аналітиків та експертів які володіють термінологією предметної області, 
що вивчається, для зменшення мовного бар’єру між учасниками. 

2. Виконувати підбір кандидатів в експерти та аналітиків з високим професійним 
рівнем підготовки. 

3. Проводити підготовку аналітика до добування знань процесу виведення судна у 
визначений район за методикою наведеною на рисунку 7. 

4. Відповідно до керівних документів побудувати загальну понятійну структуру 
процесу виведення судна у визначений район. 
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Рис. 7. Методика підготовки аналітика до добування знань  
процесу виведення судна у визначений район 

 
Після етапу добування знань, на основі отриманої сукупності знань, можна 

побудувати ментальну модель, яка формує поле знань, на основі якої будують базу знань.  
Висновки 
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Розглянута методика дозволяє вибрати метод добування знань який дозволить 
ефективно добувати знання від експерта. Вона дозволяє врахувати всі чинники, що 
впливають на ефективність добування знань, що сприяє адекватному визначенню функцій 
приналежності нечітких множин вхідних величин при побудові нечітких продукційних 
моделей. В свою чергу це дозволить формалізувати знання процесу виведення судна у 
визначений район. 
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Самокиш А.В., Кукалец Л.Н., Сардак А.И., Лерниченко Е.В. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕТОДА ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ СУДНА ПРИ ВЫВОДЕ ЕГО В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РАЙОН 

Целью статьи является рассмотрение рекомендаций по выбору методики извлечения 
знаний при формализации процесса выведения судна в необходимый район. При построении 
нечетких продукционных моделей необходимо определять функции принадлежности 
соответствующих входных величин. Соответственно для адекватной построения 
необходимо добыть знания от экспертов. Отсюда следует, что выбор метода добывания 
знаний который будет максимально эффективно выполнять сбор знаний, обеспечит 
необходимую адекватную соответствие нечеткой продукционной модели предметной 
области. В свою очередь это позволит получить лучшие результаты при формализации 
знаний в процессе построения автоматизированных систем управления. 

Ключевые слова: добыча знаний, инженерия знаний, автоматизированная система 
управления, модель, судно 

 
Samokish A., Kukalets L., Sardak A., Lernichenko K. 
RECOMMENDATIONS ON THE CHOICE OF METHOD OF OBTAINING 
KNOWLEDGE OF THE MANAGEMENT PROCESS OF THE VESSEL WHEN IT IS 
BROUGHT TO A CERTAIN AREA 

The purpose of the article is to consider recommendations on the choice of methodology for 
obtaining knowledge when formalizing the process of guiding SD in the NC. When constructing 
fuzzy production models, it is necessary to determine the function of belonging to the 
corresponding input quantities. Accordingly, for an adequate construction it is necessary to obtain 
knowledge from experts. It follows that the choice of the method of obtaining knowledge which 
will maximally efficiently carry out the collection of knowledge, will provide the necessary 
adequate matching fuzzy production model domain domain. In turn, this will allow obtaining 
better results in formalizing knowledge in the process of building automated control systems. 

Key words: knowledge acquisition, knowledge engineering, automated control system, model, 
vessel 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СЖАТИЯ СООБЩЕНИЙ  

ПРО ОБЪЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЯ  

 

 

При использовании переменной структуры выдаваемых сообщений об надводных или 

воздушных объектах необходимо иметь возможность восстановления на приемной 

стороне полного состава информационных элементов и их размера. Для этих целей 

предлагается использовать методы сжатия данных без потерь качества 

радиолокационной информации.  

Так как наибольшую эффективность сжатия можно обеспечить за счет 

максимального учета статистических особенностей сжимаемых данных, то 

целесообразно разработать отдельные методы сжатия для информации о качественных 

признаках в сообщениях про надводные или воздушные объекты, для координатной 

информации и для информации о скорости движения объектов. 

Ключевые слова: метод, информация, сжатие, объекты наблюдения, 

радиолокационная информация 

 

Для передачи информации о качественных признаках в сообщениях про надводные 

или воздушные объекты могут использоваться различные информационные элементы [1]. 

В качестве примера, в таблице 1. представлены часть таких информационных элементов, 

используемых в комплексе средств автоматизации систем управления воздушного 

движения. 

Из таблицы 1 видно, что информационные элементы, отражающие качественные 

признаки радиолокационной информации (РЛИ), имеют небольшой размер. Это снижает 

эффективность их представления в поле спецификации формата ASTERIX, так как для 

каждого элемента выделяется один заявочный бит в этом поле. 

Таблица 1 

Характеристики признаковых информационных элементов 
Обозначени

е 
Название Возможные значения 

Размер, 

бит 

С Состав объектов наблюдения Неизвестно, один, два, группа 2 

ГП 
Признак государственной 

принадлежности 

Свой, чужой, терпит бедствие, 

неопознан 
2 

ПП Признак помех 
Нет помех, пассивные, активные, 

комбинированные, 
2 

ПН Признак новизны объектов Новый, старый 1 

ПЭ 
Признак экстраполяции трассы 

объектов 
Обновлена, экстраполирована 1 

σxz 
С.к.о. оценки плоскостных 

координат 

Номера интервалов от 0 до 1000 

м. 
3 

σh С.к.о. оценки значений высоты Номера интервалов от 0 до 500 м. 2 

ПОН 
Признак обновления значения 

высоты 
Высота обновлена, не обновлена 1 

Μ Признак маневра 
Маневр по курсу, по высоте, по 

скорости, нет маневра 
2 
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Поэтому, для уменьшения размера сообщений про надводные или воздушные объекты 

целесообразно разделить качественные признаки радиолокационной информации на группы 

при их представлении в поле спецификации. При этом группа признаков будет считаться 

изменившейся, если хотя бы один элемент в ней изменил свое значение. Сжатие информации 

предлагается осуществлять за счет исключения из сообщений неизменившихся групп 

качественных признаков. 

Для обеспечения максимального коэффициента сжатия при таком подходе следует 

разработать эффективный способ формирования таких групп. Так как изменение 

качественных признаков в сообщении про надводные или воздушные объекты носит 

вероятностный характер, то способ формирования групп должен априорно обеспечивать 

максимальное среднее число неизменившихся групп. Очевидно, что вероятность изменения 

группы признаков будет зависеть от вероятностей изменения отдельных признаков, входящих 

в эту группу.  

Получить значения этих вероятностей можно с помощью оценки статистической 

вероятности события, состоящего в том, что не произойдет изменение значения 

соответствующего признака между периодами обновления сообщений про надводные или 

воздушные объекты. Получить такую оценку можно на основании анализа информационного 

потока сообщений о воздушных объектах. При этом определить минимальное количество 

выборки статистических данных, достаточного для получения оценок вероятностей 

изменения отдельных признаков с требуемой достоверностью и точностью, можно на основе 

подходов, изложенных в литературе [2-4] и представленных в следующем разделе. 

Сформулируем постановку задачи для разработки эффективного способа формирования 

групп качественных признаков в сообщениях про надводные или воздушные объекты. 

Содержательная постановка задачи. Пусть в сообщении имеется n однобитовых 

качественных признаков с соответствующей вероятностью неизменения своих значений qn. 

Необходимо так сформировать однобайтовые группы признаков, чтобы обеспечить максимум 

математического ожидания числа неизменяющихся групп в сообщениях. Перейдем к решению 

поставленной задачи. 

Решение задачи. В качестве исходной посылки для решения задачи будем использовать 

следующее предположение: признаки с большой частотой изменения и признаки с малой 

частотой изменения должны быть разнесены по разным группам, чтобы часто меняющиеся 

признаки не влияли на сжатие других групп. Тогда для формирования таких групп 

предлагается произвести сортировку признаков по возрастанию вероятности неизменения их 

значений между периодами обновления сообщений про надводные или воздушные объекты, а 

затем в полученном списке выделить подряд идущие признаки в группы по байту: 

     
1 2 n

1 8 9 16 n 7 n

q q ... q ,

q ,...,q , q ,...,q ,..., q ,...,q

  
. (1) 

Оценим оптимальность такого распределения признаков по группам. Так как признаки 

объектов независимы, то математическое ожидание (м.о.) m количества сокращенной 

признаковой информации в сообщении о воздушных объектах равно сумме математических 

ожиданий количества сокращенной признаковой информации в сформированных группах [2]. 

Так как группа признаков сокращается только в том случае, если ни один признак в ней не 

изменился, то м.о. количества сокращенных бит в j-той группе равно: 

j j jm 0 P 8 Q    , (2) 

где Pj – вероятность события, состоящего в том, что в j-ой группе изменится хотя бы один 

признак; 

Qj – вероятность события, состоящего в том, что в j-ой группе не изменится ни один 

признак: 
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j ij
i 1

Q q



 . (3) 

Тогда м.о. количества сокращенной признаковой информации в сообщении: 

8n/8 n/8

j ij
j 1 j 1 i 1

m m 8 q
  

 
   

  
   . (4) 

Необходимо доказать, что предложенная компоновка групп признаков обеспечивает 

максимум m. Это утверждение соответствует тому, что любая перестановка признаков между 

группами, например, q8↔q9, приведет к уменьшению 

ij
j i

q
 

в выражении (5): 

 

   

ij 1 2 8
j i

9 10 16 n 7 n

q q q ... q

q q ... q ... q ... q

    

       


 (5) 

Так, например, при перестановке признаков q8↔ q9 первое слагаемое в выражении (5) 

увеличится, а второе уменьшится, так как q8<q9. Первое слагаемое в (5) увеличиться на 

величину Δ1: 
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(6) 

Второе слагаемое уменьшится на величину Δ2: 
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(7) 

Согласно (5) и (6) выражение (4) изменится на величину Δ: 
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(8) 

Величина Δ< 0 в выражении (8), так как 

7 16

i i
i 1 i 10

q q 0

 

 
   

 
 

 
согласно правилу сортировки признаков (1).Следовательно, м.о. количества сокращенной 

признаковой информации в сообщении о ВО (3) уменьшится. 

Таким образом, предложенный принцип формирования групп качественных признаков 

по формуле (1) обеспечивает максимум математического ожидания числа неизменяющихся 

групп в сообщениях, что соответствует максимальной эффективности сжатия информации о 

качественных признаках в сообщениях [5]. 

В приведенных выше рассуждениях предполагалось, что размер качественных 

признаковых информационных элементов равен одному биту. Вместе с тем, реальные 



 
 

  

189 

 

признаки могут иметь и больший размер (табл. 1). Поэтому необходимо учитывать при 

формировании признаковых групп не только вероятность неизменения признаков, но и их 

размер. В таких случаях предлагается использовать следующий прием: можно представить 

значение вероятности неизменения k-битового признака Q(k) в виде произведения одинаковых 

значений вероятностей неизменения каждого бита этого признака. 

   
k k

k kk

i 1 i 1

Q Q q

 

   , (9) 

где q- вероятность неизменения одного бита признака. 

Теперь k-битовый признак можно рассматривать как к однобитовых признаков с 

одинаковыми вероятностями их неизменения q. Хотя вероятности неизменения битов в k-

битовом признаке в общем случае не равны, но благодаря искусственно введенному равенству 

этих вероятностей по формуле 8, при сортировке признаков по предложенному принципу эти 

k бит окажутся вместе, т.е. k-битовый признак не распадется [6-11].  

Достоверность такого искусственного приема обусловлена тем, что в предложенном 

методе сжатия признаковой информации можно абстрагироваться от вероятности 

неизменения отдельных битов в k-битовом признаке, важна лишь вероятность неизменения 

значения этого признака. При этом можно предполагать любые значения вероятностей 

неизменения битов в k-битовом признаке, лишь бы их произведение было равно  k
Q . Таким 

образом, k-битовый качественный признак будет отсортирован как с учетом вероятности его 

неизменения, так и с учетом своего размера. 

Может оказаться, что при побайтном формировании признаковых групп из 

отсортированного списка признаков часть k-битового признака выйдет за рамки одной группы 

(байта) и перейдет в следующую группу. В таком случае необходимо переместить k-битовый 

признак в одну из групп с помощью побитного сдвига таким образом, чтобы было 

минимальное уменьшение м.о. количества сокращенной признаковой информации в 

сообщении. Конкретных рекомендаций по выбору направления перемещения k-битового 

признака получить не удается, ввиду необходимости учета при этом значений qj для каждой 

конкретной реализации списка признаков. 

Таким образом, используя оценки частоты неизменения значений признаков, 

представленных в таблице 1, можно сформировать следующие группы информационных 

элементов, имеющих размер по одному байту: 

 

 

xz h H

1) С,  ГП,  ПП,  ПН,  ПЭ ;

2)( , ,ПО ,  М). 
 

Определение достаточности выборки при оценке вероятности события по частоте 

Пусть призведено n опытов, причем в X из них событие А, состоящее в том, что не 

произойдет изменение значения соответствующего признака между периодами обновления 

донесений про объекты наблюдения, произошло, а в (n-Х) - не произошло. Частота события А 

выражается формулой: 

*p X / n  (10) 

Предполагая о том, что опыты независимы, то случайная величина X распределена по 

биномиальному закону с параметрами пир. Известно, что математическое ожидание 

случайной величины X, распределенной по биномиальному закону, равно nр, где n- число 
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опытов, р- вероятность «успеха» (появления события А) в каждом опыте, а дисперсия с.в. X 

равна nрq, где q=l-p. 

С.в. X можно представить в виде суммы и случайных величин: 

n

i
i 1

X X



 

(11) 

где Хі – индикатор события А в і-том опыте: 

j

1,  если в і том опыте А произошло,

X 0,  если в і том опыте А не произошло,

(і 1,2, , n)




 
    

Из центральной предельной теоремы известно, что при достаточно большом n сумма n 

независимых случайных величин распределена приблизительно нормально; значит с.в. X 

можно считать распределенной по нормальному закону с параметрами при npq . Ее линейная 

функція р*=Х/n имеет также нормальное распределение с параметрами. 

*
*

p
m M p p  

   
(12) 

  

*
* 2

xp
D p D / n pq / n    
   

(13) 

Из того, что математическое ожидание частоты р* события А равно р, следует, что р* 

является несмещенной оценкой для р (то, что эта оценка состоятельна, следует из теоремы 

Бернулли). 

Чтобы оценить точность приближенного равенства ρ≈ρ* необходимо найти вероятность 

того, что ошибка этого равенства не превысит ε: 

   *
*

p

n
P p p 2Ф / 2Ф

pq

  
        

 
 

. (14) 

Так как вероятность р заранее неизвестна, то из положения можно выйти заменив в 

формулах (12), (13) вероятность р ее приближенным значением р*, а вместо q подставив 1-р*. 

Тогда формула (13) приближенно запишется в виде: 

 *

* *

n
P p p 2Ф

p q

 
     

 
 

. (15) 

Используя формулу (14) можно определить количество необходимых опытов для 

получения оценки параметров биноминального распределения с требуемой точностью и 

достоверностью следующим образом. 

На первом этапе по результатам произвольного числа k опытов определяется значения 

р* и q* Подставив их в формулу (14) при заданных ε и р можно получить искомое число 

опытов n. 

На втором этапе, посте проведения необходимого числа опытов может понадобиться 

новая проверка точности определения вероятности по частоте, так как будет получено вобщем 

случае уже другое значение частоты р*, отличное от наблюдаемого в ранее проведенных 

опытах. При этом, может оказаться, что число опытов все еше недостаточно для обеспечения 

необходимой точности, и его придется увеличить. 
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Для избегания итерационного процесса поиска достаточного размера выборки можно 

воспользоваться приближенными расчетами, приведенными в [4]. В этой работе решается 

задача определения объема выборки, чтобы любой неизвестный заранее параметр 

рбиноминального распределения мог  быть оценен с заданной точностью при требуемой 

достоверности (1-α), т.е. задачасостоит в том, чтобы найти такое n0 , при котором n ≥ n0 

 
p

min P k / n p 1     , (16) 

где k- число успехов в n испытаниях Бернулли, 

ε, α - заданные малые числа. 

Минимальные значения объемов выборки n0, обеспечивающие оценивания параметров 

биномиального распределения  частотой успехов с заданной точностью ε и надежностью (1-

α), и значениях n0, для которых при n > n0 гарантируется заданная точность, приведены в 

таблице 2 

Таблица 2 

Значения объемов выборки при биноминальном распределении 

1-α 
ε=0,1 ε=0,5 

0n  n0 0n  n0 

0,55 20 20 60 70 

0,60 20 25 80 80 

0,70 30 35 110 120 

0,80 45 45 170 180 

0,90 70 75 280 280 

0,95 100 100 390 400 

0,96 110 110 430 440 

0,97 120 125 480 480 

0,98 140 140 550 550 

0,99 170 170 670 680 

 

Выводы. Метод сжатия информации о качественных признаках в сообщениях о 

воздушных объектах предусматривает следующую последовательность действий: 

группирование качественных признаков по одному байту из списка сортировки (1); 

установление каждой группе заявочного бита в поле спецификации сообщения в формате 

ASTERIX; исключение из сообщения неизменившейся группы признаков; восстановление на 

приемной стороне исключенных групп по предыдущему сообщению по данному объекту. 

Если применение данного метода не позволяет достичь требуемого сжатия 

радиолокационной информации, то необходимо дополнительно осуществлять сжатие других 

информационных элементов. Целесообразно в таких случаях использовать в первую очередь 

менее сложный и более эффективный метод сжатия радиолокационной информации.  
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Толкаченко Є.А., Трішин В.В., Дорофєєва З.Я., Урум Н.С. 

 РОЗРОБКА МЕТОДІВ СТИСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПРО ОБ'ЄКТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

При використанні змінної структури видаються повідомлень про надводних або 

повітряні об'єкти необхідно мати можливість відновлення на приймальному боці повного 

складу інформаційних елементів і їх розміру. Для цих цілей пропонується використовувати 

методи стиснення даних без втрат якості радіолокаційної інформації. 

Так як найбільшу ефективність стиснення можна забезпечити за рахунок максимального 

врахування статистичних особливостей стискаються даних, то доцільно розробити окремі 

методи стиснення для інформації про якісні ознаки в повідомленнях про надводні або 

повітряні об'єкти, для координатної інформації і для інформації про швидкість руху об'єктів. 

Ключові слова: метод, інформація, стиск, об'єкти спостереження, радіолокаційна 

інформація 

 

Tolkachenko E., Trishin V., Dorofeeva Z., Urum N. 

 DEVELOPMENT OF MESSAGE COMPRESSION METHODS 

OF OBJECTS OBSERVATIONS 

When using the variable structure of the issued messages about surface or air objects, it is 

necessary to be able to restore at the receiving side the full composition of information elements and 

their size. For these purposes, it is proposed to use data compression methods without losing the 

quality of radar information. 

Since the highest compression efficiency can be achieved by maximally taking into account the 

statistical features of compressible data, it is advisable to develop separate compression methods for 

information about quality characteristics in messages about surface or aerial objects, for coordinate 

information and for information about the speed of objects. 

Keywords: method, information, compression, objects of observation, radar information. 
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METHOD FOR DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF PROMISING MODELS 

OF WEAPONS FOR THE AIR FORCE  
 
 

The article presents investigations in the field of management of the weapons development and 
military equipment, the possibility of using the method of morphological analysis from the point of 
view of its use in practice is considered. In particular, due to the use of this method, approaches are 
proposed and practical solutions for certain problems of management of the development of 
armament and military equipment are given. The work defines the notion of factors, which include: 
the moment, the essential circumstances in the process or phenomenon. That is, those phenomena or 
processes that significantly affect the change of armament and military equipment. For the given 
branch it is administrative decisions, the development and realization of which entails the 
consequences of changes in the cost of modernization and development. 

Key words: morphological analysis, factor, process, phenomenon, system, complex 
 

INTRODUCTION 
 Problem statement and analysis of the literature. Strategic Defense Bulletin of Ukraine, in 

conceptual terms, determines the number of areas in which it is necessary to refine the existing 
national defense planning system [1]. First of all, it is the implementation of an effective defense 
planning and control of defense resources using modern Euro-Atlantic approaches. In this regard, the 
issue of justification the quantitative composition of anti-aircraft missile troops and tactical aviation 
is one of the main factors that influence the solidity of defense planning activities of the Air Forces 
as one of the most important components of the Armed Forces of Ukraine. The solution of problems 
to support the variants of the long-range outline of the Air Forces in general, and the prospective 
tactical aviation and anti-aircraft missile troops requires the use of the appropriate methodological 
apparatus in research [1].  

This is increasingly an issue as with understanding that combat characteristics of existed anti-
aircraft missile weaponry do not fully comply with modern requirements on striking range of air 
target, maneuvering ability and sustainability [2]. The most significant problem is physical aging and 
obsolescence of anti-aircraft missile weaponry park that threatened the ability of the Air Forces of 
the Armed Forces of Ukraine to provide reliable air defense [2].  

Operations analysis of the modern air defense systems and anti-aircraft missile complexes is 
conducted in the article [3]. The effect of the structure of military-technical systems complexity in 
the combat potential of military formations was considered in the article [4]. In the majority of articles 
in the area of operational requirements the methodological aspects of operational requirements 
formation to in advanced systems and armaments is analyzed. In addition to the above, the issue of 
formation scientifically based requirements in purchasing anti-aircraft missile complexes and anti-
aircraft missile systems on the arms market and their reconciliation with already existed remains 
insufficiently defined. The interrelation between operational requirements and combat characteristics 
of anti-aircraft missile complexes and anti-aircraft missile systems under their combined usage.  

 The purpose of this article is to develop a research method of morphological analysis of 
requirements for weaponry and military equipment in order to obtain a comparative evaluation of 
options for constructing the structure of armament models and their joint use.  

Main body 
Morphological approach – is an approach connected with the theory, structure and form of 

organization or system [5]. Specialists in the engineering of this term is called the method of logical 
organization of ideas in the engineering, which differs from traditional methods based on intuition 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/This+is+increasingly+an+issue
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and experience [5]. Morphological analysis forms the basis for systemic thinking in the categories of 
basic structural features, principles and parameters, which ensures high efficiency of its application. 
This is an orderly manner of development that allows a systematic review of all possible solutions to 
this large-scale problem. The method builds the thinking in such a way that new information is 
generated relating to those combinations that are not taken into account when doing unsystematic 
activities or are not considered at all. That is why, in order to obtain an assessment of the various 
variants (classes) of the structure of weaponry models, the possibilities of applying the approach 
based on the use of the apparatus of the Zwick's morphological map, with a representation on the time 
scale, were explored. 

At some point of time 1t  a certain type of weapon 
0

Z  introduced into service. From the 

moment of time 1t  this weaponry can be used (training, military operations) or not. In the case of 

using a weaponry sample, determined that 1Z0  otherwise 0Z0  . At the time 2t , a sample of a 

functionally identical class 1Z  is introduced into service. It is clear that it can be substantially more 

sophisticated, in that case two variants of the development of events are possible:  

– 
1

Z  inevitably will displace a weaponry
 0
Z ; 

– 
1

Z  and 
0

Z  can be used jointly complementing each other. 

In other words, these two options require a necessity to analyze combinations of possibilities 
for applying existing and new weaponries models (Table 1).  

Table 1 
 
 
 
 
 
 
 

If a new weaponry model 3Z  appears at the moment of time 3t , corresponds to the existing 

weapons classes 1Z  and 0Z , then the options for its operation and application should not exclude 

from consideration the entire expedient (at a certain point in time optimal) weaponry classes that 
existed before its development (Table 2). At the same time, since in no case can it be guaranteed that 
the new weaponries will be as effective as existing or better, the task of preserving the functionality 
of existing weaponry models and their systems. That is, the classes summarized in Table 2 are subject 
to review. 

 Table 2 
 

1Z  1 0 1 0 1 0 1 

2Z  0 1 1 0 0 1 1 

3Z     1 1 1 1 

 1t  2t  2t  3t  3t  3t  3t  

 
This task is solved by applying the procedure of iterative analysis of new combinations and 

adding new variables.  
It is important that with the advent of a new weapon, the iterative analysis procedure should be 

considered taking into account the totality of various combinations of the application of its 

predecessors. For example, if it turns out that without the system 3Z  systems 1Z , 2Z  use basically 

impractical or impossible, with the appearance at the time 4t : 4Z  review system should be subject to 

a class of systems are summarized in Table 3.  
The practical solution of the problem is considered using the example, taking as a basis table 3 

and defining the initial data as follows (based on the weaponry of the anti-aircraft missile complex S-

1Z  0 1 0 1 

2Z  0 0 1 1 

t  
1t  1t  2t  2t  
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300V): 1Z  - launcher and missile, 2Z   - multiplex missile guidance station, 3Z  - command post, 4Z  

- automated control system (ACS).  
Table 3 

1Z  0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

2Z  0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

3Z  1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

4Z  0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

t  
1t  2t  2t  3t  3t  3t  3t  3t  4t  4t  4t  4t  4t  

 
In case is analyzing the existing combinations of listed weaponries (even in the first 

approximation), then it becomes clear that certain combinations do not have their own sense of 
application and, consequently, further consideration. In particular, if theoretically assume that the use 

of 1Z , 2Z , 3Z  without 4Z  (command post) is meaningless then the combinations 1Z , 2Z , 3Z , 4Z  = 

0010; 1010; 0110; 1011 should be removed out of Table 3 for further consideration (they are circled 

by a dashed line). There is no point in further consideration of the combinations 1Z  ,  2Z  ,  3Z  ,  4Z

= 0101; 0111 (use of ACS and multiplex missile guidance station without launcher) and 1Z , 2Z ,  3Z

, 4Z = 0,001 (use of ACS without weaponry for fire enemy destruction).  

All combinations that were preliminary analyzed should be provided insight with further 
comparative evaluation as different weaponry systems with a clearly defined physical essence and 
possibilities range of application. Possible combinations, after a preliminary analysis (for the given 
example) is reduced and displayed in table 4. 

Table 4 
 

№ п.п. 
1Z  2Z  3Z  4Z  Content of combinations 

1 1 1 0 0 launcher +missile + 
multiplex missile guidance 
station (V1) 

2 1 1 1 0 launcher + missile + 
multiplex missile guidance 
station + command post (V2) 

3 1 1 0 1 launcher + missile + 
command post (V3) 

4 1 1 1 1 launcher + missile + 
multiplex missile guidance 
station + command post (V4) 

 
The first combination is the most obvious system of minimum content for a specific set of 

weaponries without ACS management. The logical extension of combination is the introduction to 
the ACS, which is reflected in the variants V3 and V4, it is clear that the most optimal and obvious 
solution is the combination V4 where all control links are involved and the most qualitative control 
cycle is provided. 

Along with the variant of V4 solution, there should be other possible combinations of the 
weaponries samples usage, which by different factors can not be supplemented with option V4, but 
at the same time do not exclude the possibility of inflicting for fire enemy distruction. The reason for 
the lack of opportunities for supplementing option V4 may be the results of the enemy fire impact, 
lack of funding, etc. 

It follows that at least four variants of their combinations should be considered and compared 
while planning the application, modernization and operation of armament pieces. To solve such a 
problem, it is necessary to develop a simple and convenient criterion for assessing the quality of 
various classes of weapons, which will make a substantive and justified conclusion about the choice 
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of the Qq  system. It should be noted that the given example is very specific and is intended to 

represent the main idea of the proposed method.  
Also it is easy to identify that adding the above example with another variable (analogue, for 

example, fighter aircraft) a new weapon system (anti-aircraft missile air complex operated with single 
automated control system) can be procured. As systems of fire destruction, missile and aircraft 
systems are represented. It is easy to determine that while using one type of weapon, for example, 
only anti-aircraft missile complexes, the structure becomes into linear structure, that is familiar the 
composition of anti-aircraft missile troops.  

Studies of the possibilities of using the morphological analysis apparatus have demonstrated 
that it acquires special significance in analyzing the combat capabilities of the composite units 
(tactical groups of composite anti-aircraft missile troops and units of joint tactical groups) and the 
formation of requirements for advanced pieces of armament for the Air Forces of the Armed Forces 
of Ukraine.  

Conclusion 
The results suggest the possibility of applying the morphological analysis method for the 

evaluation of various options (classes) of the weaponry structure. Structures of weapons systems 
obtained under comparison with a given criterion with existing weapons systems may prove to be an 
alternative in the pieces of armament development. However, even without the application of 
quantitative criteria, the advantages of such a system are obvious: the issues of interaction with fighter 
aviation are being solved at the existing level and provide an exceptional flexibility of this interaction. 
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Турінський О.В., Пєвцов Г.В., Зайцева Д.О, Рябчук І.О., Якусевич Ю.Г. 
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗРАЗКІВ 
ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 

У статті наведені дослідження в галузі управління розвитку озброєнням і військовою 
технікою, розглядається можливість використання методу морфологічного аналізу з точки 
зору його застосування на практиці. Зокрема, завдяки використанню даного методу 
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запропоновано підходи та наведено практичні рішення для окремих задач управління 
розвитком озброєння і військової техніки.  

У наведеному дослідженні в галузі управління розвитку озброєнням і військовою технікою 
розглядається можливість використання даного методу з точки зору його застосування на 
практиці. Зокрема, завдяки використанню даного методу можливі такі практичні аспекти в 
рішенні задачі управління розвитком озброєнням і військовою технікою:розробка системи 
управління озброєнням і військовою технікою за факторами, що впливають на її зміну; 
виділення факторів, що чинять найбільший вплив на систему управління;розробка системного 
підходу і принципів управління розвитком озброєння і військовою технікою з урахуванням 
наявних ресурсів і факторів, що визначають їх розвиток і вплив на вартість модернізації та 
розробки. 

Виходячи з визначених практичних аспектів задача, яка вирішується методом 
морфологічного аналізу, формулюється в такий спосіб:виділення факторів, що впливають на 
розвиток озброєння і військової техніки з точки зору управління ними, їх групування і 
класифікація за розробленими критеріями. 

При цьому під фактором слід розуміти: момент, суттєві обставини в процесі чи явищі. 
Тобто, ті явища або процеси, які істотно впливають на зміну озброєння і військової техніки. 
І в даному випадку - це управлінські рішення, вироблення і реалізація яких тягне за собою 
наслідки зміни вартості модернізації та розробки. 

Ключові слова: морфологічний аналіз, фактор, процес, явище, система, комплекс 
 
Туринский А.В., Певцов Г.В., Зайцева Д.А, Рябчук І.А., Якусевич Ю.Г. 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ 
ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

В статье приведены исследования в области управления развития вооружением и военной 
техникой, рассматривается возможность использования метода морфологического анализа 
с точки зрения его применения на практике. В частности, благодаря использованию данного 
метода предложены подходы и приведены практические решения для отдельных задач 
управления развитием вооружения и военной техники. 

В приведенном исследовании в области управления развития вооружением и военной 
техникой рассматривается возможность использования данного метода с точки зрения его 
применения на практике. В частности, благодаря использованию данного метода возможны 
такие практические аспекты в решении задачи управления развитием вооружением и 
военной техникой:разработка системы управления вооружением и военной техникой с 
факторами, влияющими на ее изменение; выделение факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на систему управления; разработка системного подхода и принципов управления 
развитием вооружения и военной техникой с учетом имеющихся ресурсов и факторов, 
определяющих их развитие и влияние на стоимость модернизации и разработки. 
Исходя из определенных практических аспектов задача, которая решается методом 
морфологического анализа, формулируется следующим образом:выделение факторов, 
влияющих на развитие вооружения и военной техники с точки зрения управления ими, их 
группировка и классификация по разработанным критериям. 

При этом под фактором следует понимать момент, существенные обстоятельства в 
процессе или явлении. То есть, те явления или процессы, которые существенно влияют на 
изменение вооружения и военной техники. И в данном случае - это управленческие решения, 
выработка и реализация которых влечет за собой последствия изменения стоимости 
модернизации и разработки. 

Ключевые слова: морфологический анализ, фактор, процесс, явление, система, комплекс 
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ПОЕЛЕМЕНТНЕ СПЕКТРАЛЬНЕ ПОДАННЯ 
МОВНИХ СИГНАЛІВ  

 
Досліджено можливість обчислення спектра різних класів фонем в оптимальному, з точки 

зору мінімуму похибки подання і мінімальних обчислювальних затрат, базисі. Вирішується 
задача підвищення якості очищення від завад мовних сигналів при використанні дискретних 
експоненціальних функцій і функції Уолша. Визначено шляхи застосування розробленого 
апарату в АСУ. 

Ключові слова: мовні сигнали, фонеми, базисні функції. 
 

Вступ. Сучасна теорія мовотворення базується на роботах Гельмгольца, Фанта і 
Фланагана [6 – 8]. За результатами досліджень в області мовних технологій в даний час 
опубліковано тисячі публікацій. Ці роботи суттєво деталізують основні моменти акустичної 
теорії мовотворення. Дослідження в області нейрофізіології і психофізіології слуху внесли 
істотне розуміння в механізми нейрофізіології сприйняття звуку. Слід констатувати, що в 
даний час теорія мовотворення відповідає на більшість питань про механізми формування 
акустичних коливань при мовотворенні але не дає відповідь на питання які принципи та 
методи застосовуються до кодування інформаційної частини мови. При цьому мається на увазі 
не відповідь на питання про механізми кодування. Ці механізми на сьогоднішній день 
загальновизнані. Питання полягає в конкретних інформаційних кодах для різних звуків мови 
які однозначно вирішують питання декодування мовної інформації, що  виголошується 
різними людьми. 

Актуальність. Високий ступінь мінливості параметрів спектра для одних і тих же 
характеристик мови є серйозною проблемою при розробці загальних концепцій і теорій в 
різних областях мовних технологій. Виникає вона і при вирішенні завдань побудови систем 
ідентифікації диктора по незалежним від контексту характеристик голосу що вимагає 
ефективної обробки мовної інформації. Немає сумніву, що ця проблема істотно пов'язана з 
природою акустичної мовної інформації Сучасний спектральний аналіз в області мовних 
технологій базується на короткочасному віконному перетворенні Фур'є. Неодноразово в 
різних дослідженнях торкалися проблеми як коректного застосування спектрального аналізу 
Фур'є так і можливостей ефективної фізичної інтерпретації результатів спектрального аналізу. 
У даній статті представлені результати досліджень які уточнюють ряд відомих положень і 
можуть відповісти на ряд питань ефективного застосування методів, що досліджуються в 
мовних технологіях для малих часових інтервалів. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз методів обробки мовного сигналу в АСУ показав, 
що ці задачі являються типовими для технічної кібернетики та теорії передачі інформації 
(розпізнавання мовних образів, фільтрація, стиснення мовних сигналів та ін.) і як правило, 
зводяться до представлення цих сигналів у вигляді ряду Фур'є. При цьому у 80% випадків  
мова іде про мовний сигнал у цифровому вигляді 
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де  xs  - дискретний мовний сигнал, заданий N своїми відліками; 

 xkf ,  - система базисних функцій; 

fE - енергія базисної функції  xkf , . 

В даний час досліджено досить широкий спектр базисних функцій для обробки мовних 
сигналів. Основні з них сформовані на основі тригонометричного базису, функцій Уолша, 
Хаара та ін. [1, 2, 3]. 

Мовний сигнал за своїм складом є неоднорідним сигналом, оскільки тонка структура 
фонем різних класів різко відрізняється одна від однієї як за своїми енергетичними, так і за 
частотно-часовими властивостями. Тому, можна вести мову про існування оптимальної 
системи базисних функцій не для всього мовного сигналу в цілому, а окремо для кожного 
класу фонем: шумних, вокалізованих, вибухових і т.д. [4, 5]. 

Вибір для дослідження в якості базису системи функцій Віленкіна-Крестенсона (ВКФ) 
пояснюється наступними її властивостями: 

1. ВКФ являє собою широкий клас ортогональних функцій, окремими випадками яких є 
дискретні експоненціальні функції (ДЕФ) і функції Уолша. Тобто, теорія, що базується на 
ВКФ, носить найбільш загальний характер. 

2. Теореми спектрального аналізу в базисі ВКФ багато в чому нагадують теореми 
класичного аналізу і надають теорії необхідну стрункість і закінченість. 

3. Спектральний аналіз в базисі ВКФ може бути значно прискорений за рахунок 
застосування узагальненого алгоритму швидкого перетворення Фур'є (ШПФ). 

Дискретні ВКФ задаються на кінцевому інтервалі 1,...,1,0  Nx , 

де  
nmN  , а m  і n  - цілі числа. Ці функції можуть бути зведені в систему, яка містить N  

функцій. Позначимо номер ВКФ в системі символом p , причому 1,...,1,0  Np . ВКФ є 

комплексними функціями і визначаються виразом 
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де inp 1  і ix  - розряди чисел p  і x  в m-їчній системі числення 
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В окремих випадках: при 2m  система ВКФ перетворюється в систему функцій Уолша  
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Тому спектральний аналіз для ВКФ охоплює відомі результати як окремі випадки, 
отримані для ДЕФ і функцій Уолша. 

Якщо при отриманні дискретного мовного сигналу використовувати  
аналого-цифровий перетворювач (АЦП), з частотою дискретизації 10 кГц, а довжину часового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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вікна для змінного спектрального аналізу обрати рівною 25,6 мсек, то в цьому випадку 
спектральному перетворенню будуть піддаватися сегменти мовного сигналу заданого 

256N  своїми відліками. Такий інтервал аналізу дозволяє отримувати спектр одного і того 
ж самого сегмента в чотирьох різних базисах: в базисі функцій Уолша 2m , 8n ; в базисі 
ДЕФ 256m , 1n ; в базисі ВКФ-4 4m , 4n ; в базисі ВКФ-16 16m , 2n . Причому 
для цих цілей використовується тільки один спектроаналізатор, в якому перехід від одного 
базису до іншого здійснюється тільки зміною коефіцієнтів, а алгоритм обчислення 
залишається незмінним. 

Метою експериментів, що проводяться, є дослідження можливостей перерахованих 
вище систем базисних функцій апроксимувати різні класи фонем української мови. 
Порівняння обчислених спектрів з еталонними здійснювалося на основі евклідової відстані. 
Результати експериментів над класом вокалізованих фонем і класом шумних глухих фонем 
представлені в табл. 1. 

Таблиця 1  
Результати експериментів над класом вокалізованих фонем  

і класом шумних глухих фонем 

Система базисних 
функцій 

Надійність розпізнавання 
Вокалізовані фонеми Шумні глухі фонеми 

Уолша 0.588 0.526 

ВКФ-4 0.726 0.717 
ВКФ-16 0.812 0,715 

ДЕФ 0.889 0,712 
 

Аналіз таблиці показує, що найнижча надійність розпізнавання отримується при 
розкладанні сегментів обох класів фонем на основі функцій Уолша. При розпізнаванні 
вокалізованих фонем бажано вести обробку сигналу в базисі ДЕФ. Використання системи 
базисних функцій ДЕФ дозволяє отримати результат розпізнавання на 10,18 відсотків вище, 
ніж при обробці сигналу в базисі ВКФ-4 і ВКФ-16. У випадку розпізнавання шумних глухих 
фонем вид системи базисних функцій (за винятком функцій Уолша) не відіграє суттєвої ролі. 

Вибір системи базисних функцій, виходячи тільки з позицій об'єму обчислень, може 
проводитися з таких міркувань. 

Загальний час виконання всіх необхідних операцій в базисі ДЕФ визначається наступним 
чином: 

 2211 tktkQTДЕФ  . (4) 

 
де Q  - кількість елементарних графів перетворення; 

1k - питома вага елементарних графів, в яких коефіцієнти в базисі ДЕФ збігаються з 

коефіцієнтами в базисі ВКФ; 

1t - час виконання всіх операцій, що відносяться до цих графів; 

2k - питома вага елементарних графів, в яких коефіцієнт в базисі ДЕФ і ВКФ не збігаються; 

2t - час виконання елементарних графів з питомою вагою 2k . 

При переході від базису ДЕФ до ВКФ друга частина групи елементарних графів буде 

відсутня. Таким чином, час виконання всіх операцій в базисі ВКФ дорівнюватиме 1QtTВКФ 

, а економія в обчисленнях буде визначатися співвідношенням: 
 

1

22
1

t

tk
k

T

T

ВКФ

ДЕФ
 . (5) 

  
У табл. 2 наведені значення виграшу при обчисленні ШПФ в різних базисах при двох 

співвідношеннях між часом множення і складання дійсних чисел. Такі співвідношення 
характерні для обчислень з плаваючою і фіксованою комою. 
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Таблиця 2  
Значення виграшу при обчисленні ШПФ в різних базисах 

Виграш в обчисленні 
ШПФ 

Система базисних функцій 

Уолша ВКФ-4 ВКФ-16 ДЕФ 

додавмнож tt 
  4 2,51 1,28 1 

додавмнож tt 5
  10 6,53 1,44 1 

 
Висновки: В результаті проведеної роботи було встановлено, що найекономнішою за 

часом є обробка сигналів в базисі функцій Уолша, -  найгірша система з точки зору  надійності 
розпізнавання (табл. 1). 

Таким чином, узагальнюючи результати досліджень, можна сказати, що оптимальним з 
точки зору мінімізації похибки представлення мовного сигналу та обчислювальних затрат, 
являються базисні функції на основі ДЕФ. 
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ПОЭЛЕМЕНТНОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА 

Исследована возможность вычисления спектра различных классов фонем в оптимальном, 
с точки зрения минимума погрешности представления и минимальных вычислительных 
затрат, базисе. Решается задача повышения качества очистки от помех речевых сигналов 
при использовании дискретных экспоненциальных функций и функции Уолша. Определены 
пути применения разработанного аппарата в АСУ. 

Ключевые слова: речевые сигналы, фонемы, базисные функции. 
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The possibility of calculating the spectrum of different classes of phonemes in the optimum, from 
the point of view of the minimum representation error and minimum computational costs, basis was 
investigated. The problem of improving the quality of cleaning against noise from speech signals is 
solved by using discrete exponential functions and the Walsh function. The ways for the device using 
in automated control systems was determined. 
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КОГНІТИВНІ НАУКИ В ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

В статті визначається місце когнітивних наук в сфері інженерії програмного 

забезпечення. Розглянуто онтологію поняття когнітивні науки, процеси реалізації 

когнітивного дослідження предметної галузі інженерії програмного забезпечення. 

Приводяться основні теоретичні підходи в когнітивній науці: символьний; модульний, 

нейронно-мережевий, аналізуються витоки когнітивної науки. Авторами описаний науковий 

фундамент когнітивних наук, що включає теоретичні основи (фундаментальні науки) 

когнітивізму, математичні методи когнітивних наук, сучасні технологічні основи розвитку 

когнітології, та процеси, що реалізуються когнітивними науками в інженерії програмного 

забезпечення. 

Ключові слова: інженерія програмного забезпечення, когнітивні науки, теоретичні 

підходи в когнітивній науці, штучний інтелект, когнітивні процеси, прийняття рішень. 

 

Актуальність досліджень. Розвиток науково-технічного прогресу, всебічна 

інформатизація суспільства призвели до появи проблематики і задач, що складно 

формалізуються, алгоритмізуються а, в окремих випадках і не програмуються з 

використанням існуючих формальних мов програмування і граматик. 

Ця проблематика викликана різницею та конфліктом між інтелектуальною діяльністю 

окремого індивіду і соціуму загалом з можливостями сучасних інформаційних технологій 

(рис.1). 
 

Людина зокрема та 

соціум загалом 

Інформаційні технології 

збору, зберігання та 

обробки інформації 

Данні про поточну 

ситуація та оточуючу 

обстановку 

 

Знання 

КОГНИТИВНА 

НАУКА 

 Високі інтелектуальні здібності  

 Низькі здібності до 

оперативної обробки великих 

інформаційних масивів 

 Низькі інтелектуальні здібності  

 Високі здібності до 

оперативної обробки великих 

інформаційних масивів  
Рис.1. Проблематика появи когнітивних наук 

 

Існуючі інформаційні технології надають приголомшливі можливості зі збору, обробки і 

зберігання інформації від локального до глобального рівнів. При цьому не забезпечують 

жодним чином генерацію знань. На сьогоднішній день така функція притаманна лише людині. 

Людство вийшло у космос, створило роботизовані системи, глобальні мережі обміну даними, 

соціальні сервіси мережу Інтернет, а безсиле створити механічного мураху та рій дронів, що 
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самоорганізуються. Тобто, сучасні інформаційні технології, не дивлячись на їх бурхливий 

розвиток останніх років, є примітивними з точки зору інтелектуальної діяльності та генерації 

знань [1,2,3]. 

Це, поміж іншого, викликано самою суттю розвитку технічних технологій, що 

спрямовані на створення подоби (чи моделей) реального світу. В результаті людина створює 

примітивну машину здатну зовні імітувати діяльність реальних об’єктів, при цьому природа 

досить оригінально вирішує технічні проблеми людства через розмаїття представників живої 

природи. Отже, прагнення інженера створити технічну подобу представників живої природи 

зокрема найвищої ланки – людини з її здатністю мислити призвело до появи відносно молодої 

та суперечливої наукової галузі – когнітивної науки. 

Метою статті є визначення місця когнітивних наук в сфері інженерії програмного 

забезпечення. 

Виклад основного матеріалу статті. Під когнітивною наукою розуміються методи та 

способи дослідження і відтворення процесів пізнання та прийняття рішень – всі психічні 

функції, які беруть участь в їх забезпеченні: мислення, увага, пам'ять, мова як засіб 

спілкування, а також емоції і моторика.  

Когнітивізм – це напрям в науці, об'єктом вивчення якого є людський розум, мислення і 

ті ментальні процеси та стани, які з ними пов'язані. Це наука про знання і пізнання, про 

сприйняття миру в процесі розумової діяльності. Згідно когнітивізму, людина повинна 

вивчатися як система переробки інформації, а поведінка людини – описуватися і пояснюватися 

в термінах його внутрішніх станів.  

Когнітивізм охоплює: 

програму досліджень людського «розумового механізму»; 

вивчення процесів переробки інформації, що надходить до людини по різних каналах та 

від різних джерел; 

побудова ментальних моделей світу; 

устрій систем, що забезпечують різного роду когнітивні процеси; 

розуміння і формування людиною і комп'ютерною програмою думок, викладених на 

природній мові; 

створення моделі комп'ютерної програми, здатної розуміти і продукувати знання; 

широкий спектр психічних аспектів (емоцій і т.д.), обслуговуючих розумові процеси. 

Багатьма ученими вважається, що когнітивна наука веде свої витоки з області управління 

кібернетичними системами, штучним інтелектом. 

Американський психолог і історик науки Х. Гарднер у середині 1980-х рр. разом з одним 

з основоположників когнітивної науки Дж. Міллером виділив шість дисциплін, розробки яких 

лягли в основу когнітивної науки: експериментальна психологія пізнання; філософія 

свідомості; нейронаука; когнітивна антропологія; лінгвістика; комп'ютерні науки і штучний 

інтелект (рис.2) [1,2,3]. 

Внутрішні лінії характеризують зв’язки відповідних наук. Деякі з них на теперішній час 

є перспективними, але більшість – реалізованими. Певні вершини багатокутника 

трансформувались, або розширились, наприклад «штучний інтелект» поглинувся поняттям 

«комп'ютерні науки», в яких чимале місце відводиться інтелектуальним комп'ютерним 

системам тощо. 

Історично виділяють три корені когнітивної науки:  

1. Винахід комп'ютерів і спроби створення комп'ютерних програм, які змогли б 

вирішувати задачі, що вирішуються людьми; 

2. Розвиток психології пізнання в рамках когнітивної психології, що узяла на озброєння 

метафору пізнання як переробки інформації: метою цього напряму результатно було 

виявлення внутрішніх процесів переробки, задіяних в сприйнятті, пам'яті, мисленні і мові; 

3. Розвиток теорії граматики, що породжує, і пов'язаних з нею напрямів лінгвістики. 
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 Філософія 

Психологія 

Штучний 

інтелект 

Нейронаука 

Лінгвістика 

Антропологія 

 
Рис.2. Базові складові когнітивної науки. 

 

На теперішній час в когнітивній науці склалися три основних теоретичні підходи: 

символьний; модульний; нейронно-мережний. 

Символьний підхід базується на комп'ютерній метафорі пізнання. Дана метафора задає 

розгляд пізнавальних процесів людини і їх співвідношення з роботою головного мозку по 

аналогії з персональним комп'ютером, в якому програми (software), що виконують певні 

функції, можуть бути реалізовані на різному «субстраті» (hardware). Для цього «субстрата», 

проте, характерний наявність центрального процесора з обмеженою пропускною 

спроможністю, який накладає певні обмеження на переробку інформації. Робота моделей, 

пропонованих в рамках даного підходу, зрештою зводиться до перетворень інформації, 

представленої як набір символів (у межі – «0» і «1»), звідси і назва підходу. 

В модульному підході психіку людини подають сукупністю типових штампів поведінки, 

які пристосовані для виконання множини функцій. Згідно цьому підходу, людське пізнання 

можна представити як набір паралельно функціонуючих «модулів» – образів та сценаріїв дій 

за ними, що працюють незалежно один від одного. Вихідні дані цих модулів 

використовуються в центральних процесах координації знань і прийняття рішень, які дуже 

складні для вивчення унаслідок надмірної кількості чинників, що впливають на їх поточний 

стан. 

Нейронно-мережний підхід базується на «мозковій» метафорі пізнання, де пізнавальні 

процеси подають як процеси паралельної переробки інформації мережею, що складається з 

декількох шарів або рівнів простих одиниць – моделей нейронів. Зв'язки між цими умовними 

нейронами мають різні вагові коефіцієнти, причому ці коефіцієнти можуть мінятися в процесі 

навчання нейронної мережі. 

У моделях, що розробляються в рамках сучасної когнітивної науки, нерідко можна 

знайти елементи як мінімум двох, а в окремих випадках – і всіх трьох підходів. Що веде ж 

напрям її розвиток можна позначити як зростання числа саме міждисциплінарних досліджень 

і формування нових самостійних областей науки, що займаються вивченням пізнання. 

На практиці реалізація кожного підходу в унітарній формі, а більш того їх комбінація, 

використовує одні і ті ж самі підходи до формалізації і розв’язку задач генерації знань та 

математичні методи їх опису і реалізації розрахунків. 

На сьогодні для когнітивної науки актуальна проблема пошуку єдиної теорії, що 

об'єднує різні підходи до розуміння моделюванню розумового процесу, отримання, зберігання 

і генерації знань. 



 
 

  

205 

 

Наразі можливо визначити місце когнітивних наук в інженерії програмного 

забезпечення. Зазначене ілюструється табл.1, де відображені стандартизовані етапи життєвих 

циклів інженерії програмного забезпечення [5]. 

Таблиця 1 
Процеси життєвого циклу в стандарті ІSО/ІЕС 12207 

№  

п/п 
Процес (підпроцес) 

Когнетивні 

методи 

інженерії ПЗ 

1. Категорія «Основні процеси»  

1.1 Замовлення (договір)  
1.1.1 Підготовка замовлення, вибір постачальника  
1.1.2 Моніторинг діяльності постачальника, приймання 

споживачем 

+ 
1.2 Постачання (придбання)  
1.3 Розроблення  

1.3.1 Виявлення вимог + 
1.3.2 Аналіз вимог до системи + 
1.3.3 Проектування архітектури системи + 
1.3.4 Аналіз вимог до ПЗ системи + 
1.3.5 Проектування ПЗ + 
1.3.6 Конструювання (кодування) ПЗ + 
1.3.7 Інтеграція ПЗ  
1.3.8 Тестування ПЗ  
1.3.9 Системна інтеграція  
1.3.10 Системне тестування  
1.3.11 Інсталяція ПЗ  

1.4 Експлуатація  
1.4.1 Функціональне використання  
1.4.2 Підтримка споживача  

1.5 Супроводження 
2. Категорія «Процеси підтримки»  

2.1 Документування  
2.2 Керування конфігурацією  
2.3 Забезпечення гарантії якості  
2.4 Верифікація  
2.5 Валідація  
2.6 Загальний огляд  
2.7 Аудит  
2.8 Вирішення проблем  
2.9 Забезпечення застосовності продукту  
2.10 Оцінювання продукту  

3. Категорія «Організаційні процеси»  

3.1 Керування  
3.1.1 Керування на рівні організації  
3.1.2 Керування проектом  
3.1.3 Керування якістю  
3.1.4 Керування ризиком  
3.1.5 Організаційне забезпечення  
3.1.6 Вимірювання  
3.1.7 Керування знаннями  

3.2 Удосконалення  
3.2.1 Упровадження процесів  
3.2.2 Оцінювання процесів  
3.2.3 Удосконалення процесів  

 

Таким чином, когнітивні методи використовуються на тих етапах інженерії 

програмного забезпечення, де реалізуються процеси формалізації, збору, зберігання, обробки 
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та генерації знань з метою надання інтелектуальних властивостей програмному 

забезпеченню, що розробляється. Зокрема в категорії «Основні процеси», на етапах 

«замовлення», «розроблення». 

Приклади застосування когнітивних наук в існуючих програмних продуктах, що 

розроблені методами інженерії програмного забезпечення, наведено в табл.2. 

 

Таблиця 2 

Тип програмного 

забезпечення 
Приклади 

Функції і можливості, що 

забезпечуються 

методами когнітивних 

наук 

Пошукові системи 
 

Google 
(google.com) 

Реалізація інформаційних 

запитів та пошук 

релевантних джерел; 

Інтелектуальний 

переклад тексу 

(наприклад, Google-

перекладач); 

Аналітична обробка 

даних (наприклад, 

Google-аналітика, Web-

analytics); 

Контекстна реалама (на 

базі технологій Web-

analytics); 

Інші спеціалізовані 

можливості 

 
Bing 
(bing.com) 

 
Baidu 
(baidu.com) 

 

Yahoo! 
(yahoo.com) 

 
Meta 
(meta.ua) 

Глобальні довідкові 

сервіси 
 

Wikipedia 

(wikipedia.org) 

Накопичення та 

розповсюдження знань 

Соціальні мережі 

 

Facebook Соціальна комунікація; 

Пошук осіб, створення 

спільнот; 

Інформаційно-аналітична 

діяльність стосовно 

користувачів 

ВКонтакте 

LinkedIn 

Twitter 

 

Наведені сервіси реалізують програмними засобами механізми когнітивних наук, а саме 

– пошук, накопичення, зберігання знань і даних, генерація нових знань та розповсюдження їх 

між користувачами. В табл.1 наведено приклад лише мережевих глобальних технологій, хоча 

когнітивні науки реалізуються з успіхом і на корпоративному рівні. 

Отже, когнітивні науки в сфері інженерії програмного забезпечення мають 

забезпечити процеси розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. 

Науковий фундамент когнітивних наук 

Сучасні когнітивні науки є досягненнями розвитку і гармонійним поєднанням ряду 

математичних теорій, міждисциплінарних дисциплін і технологій, що досить повно 

відображається структурною схемою рис. 3, де можна відокремити [1,2,3]: 

1. Теоретичні основи (фундаментальні науки) когнітивізму; 

2. Математичні методи когнітивних наук; 

3. Сучасні технологічні основи розвитку когнітології. 

http://google.com/
http://bing.com/
http://baidu.com/
http://yahoo.com/
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Математичні 

методи 

 

Технології 

Теоретичні  

основи 

СУЧАСНІ 

КОГНІТИВНІ 

НАУКИ 

1. Теорія систем і системний 

аналіз; 

2. Психологія, лінгвістика, 

філософія, антропологія, 

медичні науки; 

3. Синергетика, теорія 

катастроф, самоорганізація; 

4. Кібернетика; 

5. Теорія прийняття рішень; 

6. Інтелектуальний аналіз 

даних: OLAP, Data Mining; 

7. Інженерія програмного 

забезпечення; 

8. Штучний інтелект. 

 

1. Математичне 

моделювання, 

2. Методи 

багатокритеріальної 

оптимізації; 

3. Теорія графів, 

графодинаміка; 

5. Методи теорії операцій; 

6. Статистичний аналіз; 

7. Теорія нечітких множин; 

7. Нейромережні методи; 

8. Теорія розпізнавання 

образів; 

10. Фрактальний і кластер 

ний аналіз. 

 

1. Розвиток обчислювальної 

техніки; 

2. Розвиток мережевих 

технологій обробки і 

передачі інформації; 

3. Розвиток 

телекомунікаційних 

технологій; 

 

4. Розвиток технологій 

побудови складних 

інформаційних систем з 

відкритою архітектурою; 

5. Розвиток технологій 

розробки програмного 

забезпечення. 

 
Рис.3. Фундамент когнітивних наук 

 

Процеси, що реалізуються когнітивними науками 

Когнітивна наука породжує поняття когнітивної інформатики, яка є міждисциплінарним 

дослідженням когнітивних і інформаційних наук, в якій досліджуються інформаційні 

механізми і процеси природного інтелекту (людського мозку і розуму) і їх інженерні додатки 

за допомогою міждисциплінарного підходу (штучний інтелект, сучасна інформатика, 

інформатика, штучний інтелект, кібернетика, когнітивна наука, нейропсихологія, медична 

наука, філософія, формальна лінгвістика і наука про життя). 

Когнітивна наука покликана реалізовувати наступні процеси [6,7]: 

1. Збір знань і даних, їх формалізація; 

2. Подання знань та даних у формі, що сприяє їх зберіганню у цифровому форматі – в 

сучасних обчислювальних системах, кластерах, мережах – у віртуальному інформаційному 

просторі; 

3. Зберігання знань і даних; 

4. Маніпуляція та (або) обробка знань і даних; 

5. Генерація нових знань; 

6. Надання знань за запитами користувачеві та використання знань і даних. 

Ці процеси є ітераційні, мають спіралієвидну траєкторію розвитку у часі (рис.4). 
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Збір знань і даних, їх 

формалізація 

Подання знань і даних, 

у «цифровій» формі 

Зберігання знань та 

даних 

Маніпуляція знаннями 

та даними 

Генерація  

знань 

Надання знань 

користувачеві 

Процеси 

когнітивної 

генерації знань 

 
Рис.4. Когнітивні процеси 

 

Подання знань 

Когнітивна наука ділять системи представлення знань на три основних типів: 

1. Системи правил – поняття і процедури, закодовані у вигляді правил типу:  

«якщо, то». Правила найчастіше застосовуються в промислових експертних системах. 

Математично такі структури реалізуються у вигляді графів; 

2. Семантичні мережі – зв'язок складною мережею (рід – вигляд, частина – ціле, логічні 

і функціональні зв'язки), наприклад через побудову онтологій предметної галузі та її 

інформаційних чи інфологічних моделей. Математично такі структури формуються у вигляді 

багатокритеріальних оптимізаційних моделей, мережевих структур, графів, нейронних мереж 

тощо; 

3. Структури відносин знань, найбільш популярна теорія фреймів. Фреймові структури 

подання знань базуються на певних стандартних компонентах, що подаються для обчислень і 

маніпуляцій, як одна інформаційна одиниця. Наприклад, для студента фрейм – це сукупність 

даних про ПІБ, номер групи, курсу, спеціалізації підготовки та рейтингу. 

Подання знань в програмному уявленні базується на типізацію даних: змінні, константа, 

стрічка, запис, об’єкт тощо. 

Опис знань мовами програмування 

Велика увага когнітивного підходу приділяється питанням розуміння природної мови, 

комп'ютерного перекладу, проблемам комп'ютеризації суспільства і теорії штучного інтелекту 

(див. рис.7). Когнітивний підхід може розглядатися як трамплін, що дозволяє подолати 

невидимі бар'єри, які нерідко виникають між людьми, що говорять і мислячими на різних 

мовах. 

 

РРооззуумміінннняя  ппррииррооддннооїї  

ммооввии,,  ккооммпп''ююттееррннооггоо  

ппееррееккллааддуу..  

ТТееооррііяя  шшттууччннооггоо  

ііннттееллееккттуу  

ППррооббллееммаамм  

ккооммпп''ююттееррииззааццііїї  

ссууссппііллььссттвваа..    

 
Рис.5. Опис знань мовами програмування 
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Останніми роками стали розвиватися фізико-математичні моделі, засновані саме на 

когнітивному підході. Такі моделі будуються на основі наукового і інтуїтивного аналізу бази 

даних, одержаної шляхом теоретичного, експериментального, чисельного досліджень, 

проведених з різними об'єктами даного класу. Побудовані таким чином моделі фактично 

імітують як джерела отримання даних, засновані на деякій початковій моделі, так і самі моделі, 

створені на основі вивчення фізики процесів. В зв'язку з цим з'явилися інженерні методи, 

засновані на когнітивних підходах і дають можливість прогнозу. 

Для вирішення завдань багатодисциплінарної оптимізації в даний час актуальним і 

важливим є вивчення і розробка методів, заснованих на застосуванні систем з штучним 

інтелектом. Можна умовно виділити чотири основні підходи до побудови інтелектуальних 

систем: нейронні мережі, нечітка логіка, експертні системи, еволюційні алгоритми. Відмінною 

рисою всіх цих підходів є те, що на відміну від стандартних детермінованих методів, вони 

використовують ідеї моделювання роботи мозку, механізму прийняття рішень людиною. В 

той же час, кожний з цих методів володіє своїми особливостями.  

 

Висновки 

1. Основна мета застосування когнітивних наук – це забезпечення створення 

інтелектуальних систем та програмних комплексів, здатних здійснювати збір, зберігання і 

обробку знань і даних з метою генерації нових знань. Зазначене реалізується шляхом 

дослідження та емуляції інтелектуальної діяльності людини. 

2. Для реалізації когнітивних процесів застосовуються методи системного аналізу, 

математичного моделювання і комплекс методів і теорій, яки спираються у своїй реалізації на 

потужний фундамент технологічних досягнень в галузі обчислювальної техніки, мережних 

технологій та телекомунікаційних систем. 
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Писарчук А.А., Гриненко Е.А., Мельник О.В., Чередник В.Н., Байрамова Е.В. 

КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ В ИНЖЕНЕРИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В статье определяется место когнитивных наук в сфере инженерии программного 

обеспечения. Рассмотрены онтологию понятия когнитивные науки, процессы реализации 

когнитивного исследования предметной области инженерии программного обеспечения. 

Приводятся основные теоретические подходы в когнитивной науке: символьный, модульный, 

нейронно-сетевой, анализируются истоки когнитивной науки. Авторами описан научный 
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фундамент когнитивных наук, включая теоретические основы (фундаментальные науки) 

когнитивизма, математические методы когнитивных наук, современные технологические 

основы когнитологии, и процессы, реализуемые когнитивными науками в инженерии 

программного обеспечения. 

Ключевые слова: инженерия программного обеспечения, когнитивные науки, 

теоретические подходы в когнитивной науке, искусственный интеллект, когнитивные 

процессы, принятия решений. 

 

Pisarchuk O.O., Grinenko O.O., Melnik O., Cherednik V., Bayramova O. 

COGNITIVE SCIENCES IN SOFTWARE ENGINEERING  

The article deals with the place of cognitive sciences in the field of software engineering. The 

ontology of the concept of cognitive sciences is considered, the processes of realization of cognitive 

research of the subject field of software engineering are considered, and the main theoretical 

approaches in cognitive science are given: the symbolic; modular; neural network, and the roots of 

cognitive science are described. The authors describe the scientific foundation of cognitive sciences, 

which includes theoretical foundations (fundamental sciences) of cognitivism, mathematical methods 

of cognitive sciences, modern technological foundations of cognition development, and processes 

implemented by cognitive sciences in software engineering. 

Keywords: software engineering, cognitive sciences, theoretical approaches in cognitive science, 

artificial intelligence, cognitive processes, decision making. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОТОКОМ СООБЩЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ НАБЛЮДЕНИЯ 

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Необходимым условием решения задач управления движением является наличие 

радиолокационной информации о объектах наблюдения. Обеспечение радиолокационной 

информацией является одной из функций автоматизированной системы управления и 

представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий по выявлению, сбору, 

обработке, анализу и выдаче данных об объектах наблюдения от источников 

радиолокационной информации. 

Анализ содержания процесса обеспечения радиолокационной информации показал, что в 

условиях интенсивного подавления элементов автоматизированной системы управления 

может привести к превышению требуемой производительности источников 

радиолокационной информации на 50% над пропускной способностью каналов передачи 

данных. 

Ключевые слова: анализ, метод, управление движением, автоматизированная система 

управления, объект наблюдения 

 

Анализ методов формализации процесса управления информационным потоком 

сообщений об объектах наблюдения в АСУ  
Адаптивный подход предусматривает функционирование системы в условиях априорной 

неопределенности и обеспечивает приспособление к непредвиденным изменениям свойств 

объекта управления и внешней среды [1]. Под адаптацией понимают процесс 

целенаправленного изменения параметров, структуры или свойств системы на основании 

информации, полученной в процессе выполнения основных функций с целью требуемого 

функционирования системы при изменяющихся условиях [2]. 

Структурная схема адаптивной системы [2] изображена на рис. 1 и представляет собой 

замкнутый контур, включающий в себя: объект управления, устройство идентификации, 

решающее устройство и устройство управления. 

В соответствии со схемой на рис. 1 адаптивные системы управления предполагают 

выполнение трех процедур [1-4]: 

1) определение динамических характеристик среды и объекта управления в процессе 

функционирования (устройство идентификации); 

2) оценивание состояния объекта управления (решающее устройство); 

3) формирование управляющих сигналов на основе информации, получаемой с помощью 

первых двух процедур (устройство управления). 

Определим аналогичные структурные элементы для адаптивной подсистемы обеспечения 

радиолокационной информацией (РЛИ). Объектом управления в этом случае является поток 

сообщений об объектах  наблюдения (ОН) от источника радиолокационной информации, а 

внешним возмущениям соответствует подавление элементов автоматизированной системы 

управления (АСУ). При этом можно выделить основные задачи адаптивного управления, 

соответствующие вышеуказанным процедурам: 

1) задача распознавания ситуаций применения методов сжатия и выдачи сообщений о  ОН 

для информационного потока РЛИ; 
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2) задача распределения методов сжатия и выдачи РЛИ по сообщениям об ОН; 

3) задача непосредственного изменения структуры сообщений об ОН. 

 

Объект управленияОбъект управления

Устройство 

идентификации

Устройство 

идентификации

Решающее устройствоРешающее устройство
Устройство 

управления

Устройство 

управления

Внешние возмущения

Выход
Вход

 
Рис. 1 – Структурная схема адаптивной системы 

 

Для решения первой и второй задачи необходимо разработать решающие правила, а для 

решения третьей задачи - протокол формирования и обработки сообщений об ОН с 

переменной структурой. При этом решающие правила, согласно определенным принципам, 

должны разрабатываться с использованием интеллектуальных информационных технологий. 

Одной из основных задач применения интеллектуальных информационных технологий 

является представление знаний об исследуемой предметной области. Под представлением 

знаний понимается совокупность методов, способов форм и моделей структурирования 

отображения и формализации знаний [5]. Проведем анализ известных методов представления 

знаний о задачах управления 

Логические методы представления знаний [6-8]. Эти методы, позволяют представить 

знания в виде теорем, что предполагает определение посылок (множество известных 

истинных утверждений), позволяющих сформулировать теорему. Доказательство теоремы 

позволяет получить решение исходной задачи. Отсутствие строгой процедуры подбора аксиом 

для логического вывода; и возможность не получить результата решения за ограниченное 

время ограничивают применение логических методов для представления знаний о задачах 

формирования и выдачи сообщений об ОН.  

Методы представления знаний, основанные на сетях Петри [9, 10]. Данные методы 

позволяют подробно и наглядно описывать параллельные вычислительные процессы, поэтому 

их применение целесообразно при разработке вычислительных систем и моделей для 

тестирования интеллектуальных систем. Однако они не пригодны для представления знаний 

о задачах формирования и выдачи сообщений об ОН. 

Нейросетевые методы представления знаний [11, 12]. Данные методы являются 

универсальными, поэтому могут применяться для представления знаний о задачах любой 

предметной области. Однако это требует значительных временных и вычислительных затрат, 

что не позволит организовать выдачу сообщений об ОН без задержек. Кроме того, 

нейросетевое представление является громоздким и трудно модифицируемым. 

Методы представления знаний, на основе логики категорий [13]. Согласно положениям 

теории категорий, для разрешимости метода необходимо установить все возможные 

отношения (морфизмы) между объектами, что в условиях жестких временных рамок принятия 

решения и неопределенности исходной информации является невозможным. Поэтому 

использование логики категорий не приемлемо для представления знаний о задачах 

формирования и выдачи сообщений об ОН. 

Методы представления знаний на основе фреймов [8, 13, 14]. Преимуществом данных 

методов является наглядность и естественность описания разнообразных ситуаций. Вместе с 

тем, фрейм является множеством описаний (слотов), находящихся в определенных взаимных 

отношениях, а слоты связаны с процедурами, которые передают управление друг другу с 
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помощью обмена сообщениями, что снижает возможности адаптации при управлении 

информационным потоком сообщений об ОН. 

Методы представления знаний в виде продукций [8, 13, 14]. Продукции представляют 

собой правила вида «Если А то В», что обуславливает их универсальность, применимость к 

широкому кругу задач; модульности организации знаний и декларативность их представления. 

С помощью продукций удобно описывать условия применения управляющих воздействий, что 

позволяет использовать продукции для представления решающих правил применения 

отдельных методов сжатия сообщений и управления дискретностью их выдачи. Однако 

оперативность вывода решения в системе продукций резко снижается с увеличением правил, 

что может привести к задержке сообщений об ОН при их выдаче. 

Сетевые методы представления знаний [15]. Сетевое представление знаний простое и 

понятное для восприятия из-за описания и обработки знаний в терминах предметной области, 

привычных для человека. При этом имеется возможность контроля корректности знаний и 

обеспечивается конечность процедуры логического вывода. Однако представление отдельных 

задач адаптивного управления с помощью сети будет громоздким из-за многочисленных 

условий применения методов сжатия и выдачи сообщений обОН, что снижает оперативность 

вывода решения. 

Таким образом, анализ существующих методов представления знаний показал, что ни 

один из них не соответствует требованиям по обеспечению представления знаний о процессе 

формирования и выдачи сообщений об ОН в АСУ    . Поэтому возникает необходимость 

дополнительных исследований, причем сетевые и продукционные методы представления 

знаний могут быть взяты за основу при разработке метода формализации задач формирования 

и выдачи сообщений об ОН в АСУ    . 

 

Постановка задачи исследований 

Анализ содержания и особенностей обеспечения РЛИ в современных условиях показал, 

что использование существующих методов согласования производительности источников 

РЛИ с пропускной способностью каналов передачи данных (ПД) в случаях их перегрузок 

может привести к противоречию между требуемой и реализуемой точностью и полнотой 

обеспечения РЛИ. 

Разрешение данного противоречия направлено на обеспечение необходимой РЛИ для 

оценки воздушной обстановки. Организация такого обеспечения является важной 

практической задачей подсистемы информационного обеспечения АСУ [16]. 

Решение данной задачи возможно с помощью специального метода формирования и 

выдачи сообщений об ОН, позволяющего адаптировать размер и дискретность выдачи 

сообщений о  ОН к изменениям производительности источников РЛИ и пропускной 

способности каналов ПД. Разработка такого метода является важным научным заданием при 

разработке математического и программного обеспечения перспективных АСУ. 

В ряде работ изложены современные подходы к решению частных задач 

информационного обеспечения в АСУ: 

использование переменной структуры сообщений об ОН [17, 18]; 

сжатие телеметрической информации [19-21]; 

определение важности (степени опасности)  ОН; 

принципы управления информационным потоком в системе ПД [1-4]; 

использование интеллектуальных информационных технологий для формализации задач 

управления динамическими системами. 

Вместе с тем, предложенные в данных работах решения не учитывают особенности 

обеспечения РЛИ, связанные с разной смысловой интерпретации информационных элементов 

в сообщениях об ОН, ошибками оценивания координатной информации и различными 

требованиями к качеству РЛИ об ОН в зависимости от этапа действий по ним. 

Поэтому вопросы формирования и выдачи сообщений об ОН от источников РЛИ на АСУ 
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требуют дальнейших исследований, чему и посвящена данная работа. 

Задачу исследований ограничим решением следующих частных задач:  

1) разработка методов сжатия сообщений об ОН и управления дискретностью их выдачи 

от источников РЛИ на АСУ    ; 

2) разработка метода управления информационным потоком сообщений об ОН от 

источников РЛИ в АСУ с использованием интеллектуальных информационных технологий; 

3) оценка эффективности использования разработанного метода формирования и выдачи 

сообщений об ОН и предложения по его применению в АСУ. 

Разработанная группа методов должна обеспечить требуемые значения показателей 

полноты и точности обеспечения РЛИ АСУ. 

 

Выводы 

1. Анализ содержания процесса обеспечения РЛИ показал, что в условиях интенсивного 

подавления элементов АСУ может привести к превышению требуемой производительности 

источников РЛИ на 50% над пропускной способностью каналов ПД. 

2. Применение существующих методов увеличения или восстановления пропускной 

способности каналов ПД (выделение дополнительных и использование запасных каналов ПД, 

а также маршрутизация сообщений) может оказаться практически невозможным, ввиду 

интенсивного подавления системы ПД. Применение существующих методов уменьшения 

производительности источников РЛИ (группирование (укрупнение) ОН; селекция (отбор)  ОН 

для их выдачи; увеличение дискретности выдачи РЛИ для всех  ОН; сжатие данных) снижают 

полноту и точность обеспечения РЛИ    . 

3. Оценка полноты и точности обеспечения РЛИ показала, что при использовании 

существующих методов уменьшения производительности источников РЛИ не обеспечиваются 

требуемые значения показателя полноты (коэффициента проводки трасс Кпр ≥ 0,88) и точности 

(с.к.о. координатной РЛИ  σ ≤ 1000 м.) по причинам фиксированной структуры сообщений о  

ОН и дискретности их выдачи в АСУ. 

4. Использование международного протокола обмена РЛИ ASTERIX с переменной 

структурой сообщений об ОН позволяет уменьшить производительность источника РЛИ за 

счет сжатия информационных элементов. Однако существующие методы сжатия не 

учитывают неоднородность семантической интерпретации информационных элементов в 

сообщениях и ошибки координат ОН, что не обеспечивает требуемого сжатия сообщений об 

ОН. Это обуславливает необходимость дополнительных исследований в области сжатия 

данных. 

Анализ требований к качеству РЛИ по ОН показал, что обеспечить обоснованное 

управление дискретностью выдачи сообщений об ОН можно на основе совместной оценки 

важности РЛИ для потребителя, времени движения ОН до установленных рубежей и 

требуемой точности РЛИ. Это обуславливает необходимость дополнительных исследований 

по оценке важности РЛИ для потребителя и ее совместного учета с указанными факторами. 

5. Для обоснованной оценки характеристик обстановки и выбора соответствующих 

методов сжатия и выдачи сообщений с использованием знаний об исследуемой предметной 

области, учитывающих опыт специалистов, целесообразно использовать адаптивный подход 

к управлению информационным потоком РЛИ на основе интеллектуальных информационных 

технологий. Анализ существующих методов представления знаний показал, что ни один из 

них не соответствует требованиям по обеспечению представления знаний о задачах 

формирования и выдачи сообщений об ОН в АСУ, что обуславливает необходимость 

дополнительных исследований. 

6. Противоречие между требуемой и реализуемой полнотой и точностью обеспечения 

РЛИ и недостаточная развитость теоретической базы для его разрешения обуславливают 

необходимость проведения дальнейших исследований в соответствии с направлениями, 

изложенными в постановке задачи. 



 
 

  

215 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Буков В.Н. Адаптивные прогнозирующие системы управления полетом. - М.: Наука, 1987. 

- 232 с. 

2. Советов Б.Я., Стах В.М. Построение адаптивных систем передачи информации для 

автоматизированного управления. - Л.: Энергоиздат., 1982. - 120 с. 

3. Кунцевич В.М. Адаптивное управление: алгоритмы, системы, применение. - К.: Вища 

школа, 1988. - 64 с. 

4. Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы: Учебное пособие для вузов. - М.: 

Высш. школа, 1980. - 287 с. 

5. ДСТУ 2481-94. Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. 

Терміни та визначення. - 1С: Держстандарт України. 1994. - 15 с 

6. Вагин В.Н. Дедукция и обобщение в системах принятия решений. -М.: Наука. Гл. ред. физ.-

мат. лит. 1988. - 384 с. 

7. Чень Ч., Ли Р. Математическая логика и автоматическое доказательство теорем: Пер. с 

англ.. - М.: Наука, 1983. - 360 с. 

8. Поспелов Д.А. Ситуационное управление. Теория и практика. - М.: Наука, 1986. - 288 с. 

9. Васильєв В.В., Кузьмук В.В. Сети Петри, параллельные модели иалгоритмы 

мультипроцессорных систем. - К.: Наукова думка. 1990. - 216 с 

10. Д.Питерсон. Теория сетей Петри и моделирование систем. М.:Наука. 1988. - 263 с. 

11. Круглов ВВ., Борисов В.В.. Искусственные нейронные сети Теория и практика. М.: 

Горячая линия - Телеком. 2001. - 381 с. 

12. Борисов ВВ., Круглов В.В., Харитонов Е.В. Основы построения нейронных сетей. 

Смоленск: Изд-во военного университета войсковой П ОН ВС РФ. 1999.-297 с. 

13. Ярушек В.Е., и др. Теоретические основы автоматизации процессов выработки решений в 

системах управления. - Харьков ХВУ, 1993.-446 с. 

14. Нильсон Н. Принципы искусственного интеллекта.м: Радио и связь. 1985. - 373 с. 

15.Ярушек В.Е. О формализованной модели для планирования действий управляемых 

объектов в динамической среде // Проблемы бионики. Вып. 29. - X.: Вища школа, 1982. - 

С. 88-95. 

16. Глебов Ю.В., Абрамов В.А. Автоматизация боевого управления в войсках П ОН. - X.: 

ВИРТА П ОН, 1988. - 230 с. 

17. Eurocontrol standard document for radar dataexchange, Part 1 - All Purpose Structurec- 

Eurocontral Radar Information Exchange (ASTERIX), (Ref: SUR.ET1 .ST05.2000 - STD-01-

01), November 1997, 59 p. 

18.Дж. Ирвин, Д. Харль. Передача данных в сетях: инженерныйподход: перевод с англ. - СПб.: 

БХВ - Петербург, 2003. - 448 с. 

19. Амелькин В.А. Методы нумерационного кодирования. - Новосибирск: Наука, 1986. – 

158 с. 

20. Колесник Ю.В., Литвин А.И., Подгорный О.В. Сжатие сообщений с помощью метода 

кодирования длин серий // Электронное моделирование. -1995.-Т. 17.-№2.-С. 90-92. 

21. Ольховский Ю.Б., Новоселов О.Н., Мановцев А.П. Сжатие данных при телеизмерениях. 

Под ред. В.В. Чернова. Изд-во "Сов.радио", 1971. -304 с. 

 

Обидин Д.М., Чабан В.І., Іваненко В.М., Батуєв Д.Ю., 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕССА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ 

ПОТОКОМ ЗВ'ЯЗКУ ПРО ОБЪЕКТА НАБЛЮДЕННЯ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

Необхідним умовам вирішення задач керування рухом є наявність радіо-локаційної 

інформації про об'єкти спостереження. Забезпечення радіолокаційною інформацією є однією 

з функцій автоматизованої системи управління і представляє собою сукупність 
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взаємозв'язків заходів щодо виявлення, збору, обробки, аналізу та видачі даних про об'єкти 

спостереження від джерел радіолокаційної інформації. 

Аналіз вмісту процесу забезпечення радіолокаційної інформації показав, що в умовах 

інтенсивного придушення елементів автоматизованої системи управління може призвести 

до перевищення бажаної продуктивності джерел радіолокаційної інформації на 50% над 

пропускною здатністю каналів передачі даних. 

Ключові слова: аналіз, метод, управління, управління повітряним рухом, об’єкт 

спостереження 

 

Obidin D., Chaban V., Ivanenko V., Batuev D., 

ANALYSIS OF METHODS OF FORMALIZATION OF THE PROCESS OF 

MANAGEMENT BY THE INFORM-MAXIMUM FLOW OF OBSERVATION OBJECTS IN 

AUTOMATED MANAGEMENT SYSTEMS 

The necessary conditions for solving traffic control problems are the availability of radio-location 

information about observation objects. The provision of radar information is one of the functions of 

an automated control system and is a set of interconnections of measures for the detection, collection, 

processing, analysis and issuance of data on observation objects from radar sources. 

The analysis of the content of the radar information provision process showed that, in conditions 

of intense suppression of the elements of an automated control system, it can lead to a surplus of 50% 

above the bandwidth of data transmission channels to exceed the desired performance of radar 

sources. 

Keywords: analysis, method, traffic control, automated control system, object of observation 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СЖАТИЯ СООБЩЕНИЙ О ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТАХ И 

УПРАВЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОСТЬЮ ИХ ВЫДАЧИ ОТ ИСТОЧНИКОВ 

РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

 

Использование принципов гибкого формата сообщений о ВО, заложенных в протоколе 

обмена РЛИ ASTERIX, позволяет формировать переменную структуру таких сообщений 

изменением состава и размера информационных элементов в выдаваемых сообщениях о ВО. 

Вместе с тем, исключение информационных элементов из сообщения и уменьшение их 

размера не должно влиять на качество выдаваемой РЛИ. Для этих целей предлагается 

использовать методы сжатия данных без потерь качества РЛИ. Так как наибольшую 

эффективность сжатия можно обеспечить за счет максимального учета статистических 

особенностей сжимаемых данных, то целесообразно разработать отдельные методы 

сжатия для информации о качественных признаках в сообщениях о ВО, для координатной 

информации и для информации о скорости полета ВО. Если применение методов сжатия 

сообщений оВО не сможет обеспечить согласование производительности источника РЛИ с 

пропускной способностью канала ПД, то дальнейшее уменьшение плотности потока РЛИ 

можно осуществить за счет изменения дискретности выдачи сообщений.  

Ключевые слова: переменная длина сообщения, скорость, сжатие. 

 

Разработка метода передачи информации о скорости воздушного объекта 

Скорость полета воздушного объекта определяется изменением значений координат 

воздушного объекта (ВО). Так как координаты ВО передаются в каждом сообщении, то 

имеется возможность получить значение скорости полета ВО по двум соседним сообщениям 

об одном ВО. Поэтому предлагается исключать информацию о скорости из сообщений оВО и 

передать функцию расчета ее значений на обеспечиваемый центр управления воздушным 

движением (ЦУВД). При этом необходимо учитывать следующие особенности передачи РЛИ. 

1) признак новизны трассы ВО для обеспечиваемогоЦУВД; 

2) возможные пропуски отметок при сопровождении ВО; 

3) правила сглаживания координат ВО. 

Первая особенность определяет принципиальную возможность восстановления 

значения скорости на приемной стороне. Если сообщение выдается впервые по данному ВО, 

то сокращать в нем значение скорости полета нельзя, так как на приемной стороне необходимо 

наличие двух соседних сообщений по одному ВО для восстановления скорости. 

Вторая особенность может привести к неточному восстановлению значений скорости из-

за ошибок экстраполяции координат при пропусках в сопровождении ВО. Поэтому в таких 

случаях исключать информацию о скорости ВО из сообщения не целесообразно. 

Третья особенность требует для точного восстановления значений скорости 

использовать правила сглаживания координат, применяемые источником РЛИ. 

Сформулируем постановку задачи по разработке метода передачи информации о скорости ВО. 

Содержательная постановка задачи. В сообщениях оВО передаются составляющие 

значения скорости ВО по плоскостным координатам и высоте: Vх VyVh. Необходимо 

разработать правило восстановления этих значений при их исключении из сообщений о ВО по 

текущим изменениям координат ВО. Перейдем к решению данной задачи. 

Решение задачи. В том случае, если сообщение оВО передается данному потребителю 
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РЛИ впервые, то исключать значения скорости ВО из сообщения нельзя, так как на приемной 

стороне будет недостаточно координатной информации для восстановления значений 

скорости. В существующих АСУ применяют правила сглаживания координат [1]: 
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где 
nn xx ,V - сглаженное значение координаты и скорости ее изменения на n-ом шаге выдачи 

РЛИ; 
э

nx - экстраполированное значение координаты на n-й шаг; 

nn xx ,V - измеренное значение координаты и скорости ее изменения на n-ом шаге; 

Τ - период обновления информации; 

an ,bn- коэффициенты сглаживания. 

На n-ом шаге выдачи РЛИ на приемной стороне имеются следующие данные:

n 1n n 1 xx , x , V
 , а значения an,bn, можно получить, анализируя шаг выдачи сообщения и признак 

экстраполяции трассы ВО [1]. Используя эти данные формулы (1) можно восстановить 

сглаженное значение скорости изменения координаты согласно правилу 

 

 n n 1 n 1

n
x x n n 1 x

n

b
V V x x TV

a T     . (2) 

Аналогично формулу (2)можно использовать и для других составляющих скорости 

полета ВО. 

Таким образом, предлагаемый метод позволяет исключать значения составляющих 

скорости по координатам в сообщениях о ВО, что уменьшает размер сообщений. Дальнейшее 

уменьшение размера сообщений оВО можно обеспечить за счет сжатия координатной 

информации. 

Разработка методов сжатия координатной информации в сообщениях оВО 
Предлагается использование трех подходов для разработки методов сжатия 

координатной информации в сообщении о ВО с учетом ошибок измерения координат и 

неоднородности информации в сообщениях о ВО: 

- относительное кодирование координат; 

- коррекция моделируемой трассы ВО; 

- перенос системы координат в зону полетов ВО. 

Используя принцип наращивания методов сжатия РЛИс наименьшими 

вычислительными затратами, целесообразно в первую очередь применять метод 

относительного кодирования координат. 

Содержательная постановка задачи на разработку метода относительного 

кодирования координат ВО. На основе метода дифференциального кодирования 

информации [2, 3], в котором передается лишь изменения информационного параметра, 

разработать метод относительного кодирования координат ВО [4], иллюстрация  которого 

представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Иллюстрация метода относительного кодирования координат 

 

Решение задачи. Применениедифференциального кодирования координат в 

последовательныхсообщениях потокаРЛИ ограничено из-за отсутствия зависимости между 

значениями координат для разных ВО. Кроме того, необходимо учитывать ошибки измерений 

параметров ВОдля определения размера сжатого поля данных. Поэтому предлагается 

применять дифференциальное кодирование не для всего потока РЛИ, а лишь для конкретных 

информационных элементов - одноименных координат в последовательных сообщениях по 

одному ВО. 

Для оценки эффекта сокращения координатной информации необходимо определить 

возможный размер относительного кода координат. Очевидно, что он зависит от скорости 

движения ВО. Диапазон возможных значений скоростей полета каждого типа ВОограничен 

так называемыми предельными высотно-скоростными характеристиками [5, 6], которые 

характеризуют динамические возможности ВО данного типа. 

Достаточно широкий диапазон скоростей ВО позволяет развивать различную скорость 

полета в зависимости от условий обстановки, что достигается различными режимами работы 

двигательной установки самолета. Вместе с тем, можно выделить типовые значения 

скоростей, которые используются ВО в полете. Различают максимальную, крейсерскую и 

экономичную скорость [6]. 

Максимальная скорость - это скорость равномерного прямолинейного горизонтального 

полета при работе двигательной установки с наибольшей разрешающей тягой (форсажем). 

Она используется летчиками при совершении маневра. 

Крейсерская скорость - это скорость горизонтального полета, при которой величина 

отношения потребной тяги к скорости полета минимальна. В этом случае достигается 

минимальный расход топлива на километр пути, что обеспечивает наибольшую дальность 

полета.  

Экономичная скорость обеспечивает минимальный расход топлива в единицу времени и 

максимальную продолжительность полета. Она достигается при минимальной тяге 

двигателей, потребной для горизонтального полета.  

Принимая дискретность (Т) выдачи информации о ВО равной 10 с., можно рассчитать 

приращения координат ВО для различных значений типовых скоростей [5, 6], приведенных в 

табл.1. Вместе с тем, при расчете таких приращений необходимо учесть ошибки измерения 

координат ВО. 

При расчете приращений координат ВО можно принять, что результатыизмерений 

координат распределены по нормальному закону с математическиможиданием, 

соответствующем истинному положению ВО, и ошибкиизмерений не зависят от номера 

обзора [1]. Тогда математическое ожидание приращения координат согласно [7]: 

 

     n 1 n n 1 n xM x x M x M x      , (3) 

где хn+1, хn- измеренные значения координат на n+1 и на nобзоре; 
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Δх- расчетное значение приращения координат для заданной скорости (V) полета ВО: Δх= 

V∙Τ. 

Таблица 1 

Диапазоны типовых скоростей полета ВО 

Название 

типовой 

скорости 

Значение скорости полета, 

м/с. 

на малых 

высотах 
на средних 

Максимальная 300...400 660...760 

Крейсерская 210...320 460...600 

Экономичная - 140...220 

 

Дисперсия приращения координат [7]: 

 

       n 1 n n 1 nD x x D x D x 2 D x      . (4) 

 

Согласно формулы (4), с.к.о. приращения координат составит 

x

2
x x2 1,41      (5) 

гдеσх-с.к.о. измерения координат. 

 

Применяя правило «трех σ» [7] и выражения (3, 5), можно ограничить максимальное 

значение приращения координат ВО при маневре с учетом ошибок их измерения (без 

сглаживания): 

 
xx max n 1 n

x x x x

M x x 3

4.2

      

       
 (6) 

 

Оценить значения величины ошибки приращения координат x x4.2   для разных 

типов РЛС можно с помощью графиков, полученных из формулы (7), связывающей ошибки 

измерения прямоугольных координат с ошибками измерения полярных координат 

 
2 2 2

è Ä Ä      , (7) 

где Д-дальность обнаружения ВО РЛС; 

σд, σβ- среднеквадратические ошибки измерения РЛС дальности и утла места соответственно. 

 

В случае сглаживания координат ВО, дисперсия оценки координат на n+1-ом шаге 

составит [1]: 

 

  
2
õn 1 x x x

2 2n 1
ˆ ˆ, n 1 8 0.6

n 1 n 2



        

 
 

(8) 

 

Тогда из (6), используя результат (8), можно получить значение величины ошибки 

приращения координат в случае их сглаживания: 

 

x x x xˆ4.2 4.2 0.6 0.6        . (9) 

Следовательно максимальное значение величины x , рассчитанное по (9), для РЛС 

МВЦ может составить 8,4 км., для РЛС БР - 13,8 км., для РЛС ДР- 20,4 км. 

Аналогичные рассуждения (3-9) справедливы и для координаты у. 
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Используя полученные результаты, можно оценить максимальные приращения 

координат ВО Δxyи размер их кода L(10) с ценой младшего разряда 0,1км и с учетом одного 

бита для знака (±) для различных типовых скоростей ВОс учетом ошибок оценки координат 

(табл. 2). 

xy
2 знакL int log 1 1

0,1

 
    

   
(10) 

Таблица 2  

Оценка максимальных приращений координат ВО за Т=10 с 

 

Таким образом, использование предлагаемого метода относительного кодирования 

обеспечивает максимальный размер кода плоскостной координаты (8-10 бит) на 30-50% 

меньше, чем в существующих подходах ее кодирования, при одинаковой цене младшего 

разряда. 

Метод относительного кодирования можно также использовать при передаче значений 

высоты полета ВО. Очевидно, что длина относительного кода при этом будет зависеть от 

скорости изменения высоты. 

Скорость набора высоты определяется скороподъемностью самолета. 

Предположим, что ВО имеет скороподъемность у земли VH
+=10... 15м/с. [5, 6]. С ростом 

высоты, вследствие уменьшения плотности воздуха, скороподъемность падает. Тогда, по 

формуле 6можно рассчитать наибольшее положительное приращение высоты за Т = 10с. с 

учетом максимальных ошибок измерения σH: 

 

H max H H H H
ˆ 4.2 V T 4.2

15 10 4.2 850 3720м.

         

    
 (11) 

 

Максимальная скорость снижения ВО определяется скоростью пикирования. Такой 

маневр применяется ВО может выполняться с перегрузкой до 4g. Вместе с тем, такой маневр 

ограничен по времени до 20 с, так как ВО за это время окажется на предельной скорости, на 

малой высоте, что может затруднить своевременный выход из маневра. Приняв за 

максимальную скорость снижения VH=760 м/с., по формуле (11)можно рассчитать 

наибольшее отрицательное приращение высоты за Т = 10с. с учетом максимальных ошибок 

измерения σH: 

 

H max H H H H
ˆ 4.2 V T 4.2

760 10 4.2 850 11170м.

         

    
 (12) 

 

Тип скорости 

Значение кода приращения координат по данным РЛС 

МВЦ БР ДР 

без 

сглаживани

я, км./бит. 

со 

сглаживани

ем, 

 км. /бит. 

без 

сглаживния

, 

 км ./бит. 

со 

сглаживани

ем, 

 км ./бит. 

без 

сглаживния

, 

 км ./бит. 

со 

сглаживани

ем,  

км ./бит. 

Максимальная 21,6/9 16/9 30,6/10 21,4/9 41,6/10 28/10 

Крейсерская 20/9 14,4/9 29/10 19,8/9 40/10 26,4/10 

Экономичная 16,2/9 10,6 / 8 25,2 / 9 16/9 36,2 /10 22,6 / 9 
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Согласно (10)размер кода приращения высоты (11, 12) не превысит 8-ми бит, что на 10-

25% меньше, чем в существующих подходах кодирования высоты, при одинаковой цене 

младшего разряда. 

Таким образом, метод относительного кодирования координат состоит в формировании 

координатных информационных элементов согласно правилу: 

 

X n n 1ˆ ˆx x          (13) 

где Δx- приращение координаты ВОза период обновления РЛИ;  

nx̂ - оценка координаты ВО на n-ном цикле обновления РЛИ. 

 

Таким образом, предложенный метод позволяет сжимать размер значений координат 

ВО. Вместе с тем, не всегда окажется возможным получение кода координаты в одном байте 

из-за больших скоростей полета ВО. В этих случаях можно использовать прогнозирование 

значений координат ВО с целью передачи ошибок прогноза, что соответствует целесообразно 

методу коррекции моделируемой трассы ВО. 

Содержательная постановка задачи на разработку метода коррекции моделируемых 

трасс ВО. На основе метода линейно-предсказывающего кодирования информации [2, 3], в 

котором передается ошибки прогноза информационного параметра, разработать метод 

коррекции моделируемых трасс ВО, иллюстрация которого представлена на рис. 2 [4]. 

Решение задачи.Учитывая неоднородность информации в сообщении об ВО и ошибки 

измерений предлагается передавать в сообщениях не абсолютные значения координат, а 

ошибки их прогноза (экстраполяции), что уменьшает количество координатной информации. 

 

nx̂
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Рис. 2. Иллюстрация метода коррекция метода коррекции моделируемых трасс: 

● измеренная отметка; 

■ сглаженная отметка; 

×экстраполированная отметка. 

 

Данный метод предусматривает одновременное моделирование трасс ВО как на 

передающей, так и на принимающей стороне [4]. Для количественной оценки эффекта 

сокращения координатной информации необходимо рассчитать возможный информационный 

размер кода отклонений Δx,Δy от прогнозируемых значений. 

Для решения такой задачи необходимо определить правила экстраполяции и 

сглаживания координат [1, 8], одинаковые как для приемной, так и для передающей стороны. 

Эти правила формируются на основании модели движения сопровождаемых ВО. При этом 

учитывается возможное поведение этих объектов. 

Для аэродинамических летательных аппаратов наиболее характерны две модели 

движения: прямолинейное равномерное движение - для неманеврирующихВО и движение с 

постоянной линейной скоростью по дуге окружности (с постоянным нормальным ускорением) 

- для ВО совершающих маневр. Длительное время обе эти модели закладывались в основу 
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решения задач вторичной обработки в АСУ. Однако опыт применения средств автоматизации 

показал, что применение модели движения по кривой второго порядка эффективно только для 

слабо маневрирующих ВО. Для сильно маневрирующих ВО динамические ошибки возрастают 

настолько, что могут привести к срыву автосопровождения (АС). Учитывая высокие 

маневренные возможности современных ВО и высокую степень автоматизации процессов 

обработки информации, частые срывы АС могут привести к значительному снижению 

качества РЛИ. В связи с этим, следует ограничиться моделью прямолинейного равномерного 

движения, а на участках маневра от сглаживания отказаться. При этом снижение точности АС 

на участке маневра компенсируется устойчивым сопровождением трасс. 

При использовании модели прямолинейного равномерного движения в предлагаемом 

методе необходимо передавать в качестве координатной информации разность между 

экстраполированными и сглаженными значениями координат, а на участке маневра - разность 

между экстраполированными и измеренными значениями координат. Максимально 

возможными величинами этих разностей и будут определяться необходимые размеры кода Δх, 

Δy. Таким образом, возникает необходимость оценки двух видов отклонений Δх, Δy: 

1) ошибок экстраполяции при прямолинейном равномерном движении ВО (с учетом 

сглаживания); 

2) ошибок экстраполяции при маневре ВО (без сглаживания).  

Оценка ошибок экстраполяции при прямолинейном равномерном движении ВО. Разность 

между сглаженными и экстраполированными значениями координат Δх можно определить 

исходя из методики сглаживания (1). 

Учитывая высокий коэффициент проводки трасс современных АСУ (Кпр=0,95), можно 

принять п=8 для расчета an (a8= 0,4), так как на 8-ом шаге коэффициент an «замораживают» 

ввиду большой инерционности сглаживания. Тогда из (1) следует: 

 

  э э э э
X x x 0,38 x x 0,4 x x        (14) 

Величина эx x  определяется случайными ошибками экстраполяции координат ВО по 

предыдущим сглаженным значениям параметров траектории и погрешностями измерения 

координат новых отметок [1, 8]: 

 
э 2 2

э иx x 3     , (15) 

где σэ, σи- среднеквадратические ошибки экстраполяции и измерения координат 

соответственно. 

Согласно методике экстраполяции параметров траектории прямолинейного 

равномерного движения ВО[8] σэ
2определяется как 

 

 
 

2

2 2
э и2

2 2 n 3 n 1

n n 1

    
  

 
 (16) 

При n=8 из (15) можно получить 2 2
ý è0,607    

Тогда из (14): 
э 2 2

и и иx x 3 0,607 3,81       . (17) 

Оценить σиможно на основании анализа ТТХ РЛС. При этом следует учесть, что ошибки 

измерения плоскостных координат связаны с ошибками измерения полярных координат (7). 

Обобщая результаты (13-16) можно получить выражение для Δх (аналогично для Δу): 

 
2 2 2

x Ä1,5 Ä       . (18) 
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Анализ зависимостей (17) для различных типов РЛС показывает, что для РЛС МВЦ 

Δху<4,5 км, для РЛС БР <8 км, для РЛС ДРΔху<12 км. Согласно (10)для кодирования  ΔхуРЛС 

МВЦ необходимо 7 бит, ΔхуРЛС БР - 8 бит, ΔхуРЛСДР- 8 бит. 

Таким образом, при использовании модели прямолинейного равномерного движения ВО 

в предлагаемом методе максимальный размер кода плоскостной координаты (8 бит) на 40-50% 

меньше, чем в существующих подходах ее кодирования, при одинаковой цене младшего 

разряда. Для полной оценки метода коррекции моделируемой трассы необходимо оценить 

ошибки экстраполяции в случае маневра ВО (без сглаживания). 

Оценка ошибок экстраполяции при маневре ВО. Разность между экстраполированными 

и измеренными значениями координат ВОна участке маневра определяется случайными и 

динамическими ошибками экстраполяции координат по предыдущим значениям параметров 

траектории и погрешностями измерения координат новых отметок [1, 8]. 

Максимальные значения такой разности фактически определяют строб сопровождения 

ВО, который выставляется вокруг экстраполированной отметки. Теоретически рассчитанный 

строб имеет эллипсоидальную форму [1], что делает практически невозможным его 

реализацию при физическом или математическом стробировании. Поэтому в существующих 

АСУ переходят к упрощенному варианту стробирования: форма строба выбирается 

простейшей для задания в той системе координат, в которой осуществляется обработка 

информации. 

Сложность математического учета всех параметров случайного маневра ВО приводит к 

тому, что расчет строба сопровождения носит эмпирический характер. В некоторых АСУ 

размеры строба даже устанавливаются заранее, исходя из учета максимальных значений 

случайных и динамических ошибок по всем, подлежащим обработке траекториям. Поэтому 

оценить ошибки экстраполяции при маневре ВО можно с помощью расчетных зависимостей 

реализованных в существующих АСУ. 

Используя формулы расчета строба сопровождения РЛС, получены зависимости ошибок 

экстраполяции при маневре ВОот дальности обнаружения РЛС при перегрузках 4д и 8д. 

Максимальное значение такой ошибки для РЛС метрового диапазона составляет 24-26 км., а 

для РЛС дециметрового диапазона - 15-17 км., в зависимости от величины перегрузки. 

Согласно (10), размер кода ошибок экстраполяции при маневре ВО можно ограничить 9-тью 

битами. 

Таким образом, при маневре ВОв предлагаемом методе максимальный объем кода 

плоскостной координаты (9 бит) на 30-40% меньше, чем в существующих подходах ее 

кодирования. 

Таким образом, метод коррекции моделируемых трасс ВО состоит в формировании 

координатных информационных элементов ВО согласно правилу: 

 

 n 1

э э
n n n n 1 x

ˆˆ ˆх х x x TV
      ,

    (19)
 

 

где Δхn
э-ошибка экстраполяции координаты ВО на n-й цикл обновления РЛИ; 

хn
э-экстраполированное значение координаты ВО на n-й цикл обновления РЛИ. 

Таким образом, предложенный метод позволяет сжимать размер значений координат 

ВО. Вместе с тем, не всегда окажется возможным получение кода координаты в одном байте. 

Можно уменьшить действие этого недостатка, используя групповой характер полётаВО. 

Групповые действия ВО позволяют уменьшить размер координатной информации в 

сообщениях о ВО за счет переноса системы координат в зону полетов ВО. 

Содержательная постановка задачи на разработку метода переноса системы 

координат в зону полетов ВО. На основе учета группового характера действий ВО, 

разработать метод кодирования координатной информации в сообщениях о ВО относительно 

подвижных систем координат, иллюстрация которого представлена на рис. 3 [4]. 
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Решение задачи. При групповых действиях ВО, правило, расстояния между ВО одной 

группы в несколько раз меньше, чем расстояния от них до начала наземной системы 

координат. Следовательно, коды координатных расстояний между такими ВО будут также 

короче. 
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Рис.3. Иллюстрация метода переноса системы координат 

 

Создание метода переноса системы координат требует разработки правила назначения 

ВО в качестве подвижных систем координат, позволяющего максимально сократить 

координатную информацию о ВО. Максимальная степень достижения этого ВО соответствует 

минимальной сумме длин кодов координат по всем передаваемым сообщениям о ВО. Такой 

критерий выбора ВОв качестве подвижных систем координат можно представить в 

следующем виде: 

ij
j n i j

N j min L
 

 
  
 
 
 , (20) 

 

где N - номер ВО, выбранного в качестве подвижной системы координат; 

Lij- длина кода разности координат і -го и j -го воздушных объектов, бит; 

n- количество ВО, по которым выдается информация.  

Вместе с тем, использование критерия (18) предусматривает передачу координатных 

кодов переменной длины. Переменный размер кода приводит к необходимости 

резервирования в сообщениях о ВО дополнительного поля, указывающего на размер кода 

каждой координаты. Вызванная таким образом избыточность протокола обмена информацией 

о ВО, снижает эффективность разрабатываемого метода. Поэтому целесообразно установить 

фиксированную длину сокращенных кодов координат. 

В результате этого, выбранный ВОв качестве начала координат представляет собой 

центр пространственного строба, ограниченный по координатам фиксированной длиной их 

кода. В общем случае, не все ВО попадут в такой строб. Следовательно, может оказаться 

целесообразным назначение не одной, а нескольких подвижных систем координат. 

Учитывая оптимизационный характер правила назначения ВОв качестве подвижных 

систем координат, можно формализовать его в виде задачи математического 

программирования. 

Исходные данные такой задачи можно представить в виде таблицы 3, где: 

і - индекс, отражающий нумерацию воздушных объектов; 

j- индекс, отражающий нумерацию подвижных систем координат;  

n- общее количество воздушных объектов, по которым необходимо передавать РЛИ; 

qji-признак присутствия і-го воздушного объекта в пространственном стробе j-

roвоздушного объекта: 
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 (21) 

где Χ, Υ, Η - координаты ВО в наземной системе координат; 

δ, δH- фиксированный размер пространственного строба по плоскостным координатам и 

высоте. 

Таким образом, решение задачи будет заключаться в назначении j-ro воздушного объекта 

в качестве подвижной системы координат для і-го воздушного объекта исходя из значений qji 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение систем координат 

і 

j 
1 2 3 ... n 

1 q11 q12 q13 ... q1n 

2 q21 q22 q23 ... q2n 

3 q31 q32 qзз ... qЗn 

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

n qn1 qn2 qn3 ... qnn 

 

При этом необходимо максимизировать целевую функцию: 
n n

ji ji
j 1i 1

q x
 

 , (22) 

где Xji- признак назначения j-гo ВО в качестве подвижной системы координат для і-го ВО: 

0 - не назначен,  

1 - назначен.  

В процессе выбора подвижных систем координат следует учесть следующие 

ограничения: 

1) параметры ВО могут кодироваться не более чем в одной подвижной системе координат: 

n

ij
j 1

x 1, i 1, n


  ; (23) 

2) при назначении ВО в качестве подвижной системы координат его собственные параметры 

должны кодироваться только относительно наземной системы координат: 

n

ji kj
k 1

x x 0,


  j 1,n, i 1, n ; (24) 

3) если параметры ВО кодируются относительно подвижной системы координат, то этот 

объект уже не может быть выбран в качестве подвижной системы координат: 

n

ji ik
k 1

x x 0,


  i 1,n, j 1, n . (25) 

Исходя из вида задачи (19-23), ее можно отнести к классу дискретного линейного 
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булевого программирования. Ограничения (22, 23)не превращают задачу в нелинейную, а 

лишь приводят к разбиению множества решений на несвязные области. По структуре 

математической модели (19-23) данную задачу можно отнести к экстремальным 

комбинаторным задачам, так как целевая функция (22) задана на конечном множестве, 

элементами которого служат перестановки из nсимволов [9]. 

К настоящему времени разработано много точных и приближенных методов ее решения 

[9-12]. Вместе с тем, использование точных методов неприемлемо из-за особенностей задачи. 

Во-первых, большая размерность задачи при групповых действияхи ее комбинаторный 

характер не позволяют получить строго оптимального решения в реальном масштабе времени 

[9]. Во-вторых, неточность исходных данных - параметров движения воздушных объектов, 

обесценивает поиск оптимального решения. 

Таким образом, для решения задачи (19-23) необходимо использовать приближенные 

методы ее решения. Эти методы можно разбить на следующие группы: локальной 

оптимизации; модификации точных методов; эвристические; случайного поиска; 

генетические [8, 13]. 

Методы локальной оптимизации и случайного поиска могут привести к локальному 

оптимуму, что может значительно снизить эффективность подвижных систем координат. 

Получение в к раз худшего, чем точное, решения для данной задачи столь же затруднительно, 

как и нахождение точного. Поэтому применение модификаций точных методов неприемлемо. 

Генетические методы приводят к получению решения, близкого к оптимальному, однако не 

позволяют это сделать в реальном масштабе времени [13]. 

Таким образом, для решения задачи (19-23) целесообразно использовать эвристический 

подход, максимально учитывающий специфику данной задачи. Выявить особенности 

предметной области задачи (19-23), которые помогут сформулировать эвристические правила 

ее решения, можно с помощью анализа группового действия воздушных объектов. 

Особенность группового построения ВО позволяет разбить задачу (19-23) на подзадачи 

назначения подвижных систем координат в каждой локальной группе ВО. Однако, 

представление задачи (19-23) в виде подзадач требует разработки методики выявления 

локальных групп при совместных действиях. 

Вместе с тем, размеры локальных групп и расстояния между ними (рис.4) позволяют 

выявить свойство непересечения локальных групп. Свойство непересечения состоит в том, что 

в пространственный строб любого воздушного объекта локальной группы не попадает 

воздушный объект другой локальной группы. Вследствие этого, воздушный объект, 

включающий максимальное количество воздушных объектов в свой строб по сравнению со 

всеми воздушными объектами в совместных действиях, является оптимальным решением 

задачи (19-23) для своей локальной группы. Это дает возможность организовать решение 

задачи (19-23) без предварительного выявления локальных групп. 

Исходя из приведенных рассуждений, можно сформулировать правило назначения 

воздушных объектов в качестве подвижных систем координат следующим образом:  

1) среди всех воздушных объектов, по которым выдается информация, необходимо 

выбрать в качестве подвижной системы координат такой, в заданном пространственном 

стробе которого окажется наибольшее количество других воздушных объектов; 

2) для воздушных объектов, не попавших в выбранный строб, предыдущую процедуру 

следует повторить. 

Предложенное эвристическое правило позволяет находить оптимальное решение задачи 

(19-23) при ограничении на размеры строба δ =10 км., δΗ=5 км. и гипотезе о групповом 

построении воздушных объектов (рис.4). 
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R=10 км
R=10 км

10-15 км

Локальная группа №1
Локальная группа №2

 

Рис.4. Формирование локальных групп ВО 

 

Вместе с тем, построение воздушных объектовв виде локальных непересекающихся 

групп может нарушиться и применение эвристического подхода при решении задачи (19-23) 

может оказаться неэффективным. В таких случаях, целесообразно предусмотреть 

автоматизированный способ назначения подвижных систем координат с участием человек. 

Задачей оператора будет являться выделение групп воздушных объектов, в рамках которых 

будет происходить автоматическое назначение подвижных систем координат с 

использованием первого пункта предложенного эвристического правила. Размер 

пространственного строба, при этом, можно выбрать из следующих соображений: для 

успешного пролета авиации предусматривается сделать два коридора шириной 30-50 км.на 

малых высотах, что соответствует пространственному стробу радиусом 5=25 км. 

Таким образом, применение метода переноса системы координат при передаче 

информации о ВО позволяет сократить информацию по каждой координате согласно формулы 

(10) до 8-ми бит в автоматическом режиме, и до 9-ти бит в автоматизированном. Это на 30-

50% меньше, чем в существующих подходах ее кодирования, при одинаковой цене младшего 

разряда. Код высоты при этом составит 7 бит, что на 20-30% меньше чем в существующих 

подходах ее кодирования. 

Правила выбора подвижных систем координат позволяют воспользоваться в этих целях 

результатами первичного группирования, которое производится на ЦУВД для отображения 

воздушной обстановки, и назначать головне в группах в качестве подвижных систем 

координат. Таким образом, суть данного метода состоит в определении головных ВОв 

качестве подвижных систем координат и формировании координатных информационных 

элементов согласно правилу: 

ã ã
n n nˆ ˆx x x   ,     (26) 

где 
ã
nx - расстояние по координате между головным воздушным объектом и 

пригруппированнымвоздушным объектом; 
ã
nx̂ - оценка координаты головного воздушного объекта. 

Применение предложенных адаптивных методов формирования информационных 

элементов в сообщениях о воздушных объектах без потерь качества РЛИ при мощном огневом 

и помеховом воздействиях на каналы связи и ЦУВД и большой интенсивности потока 

информации о воздушных объектах могут в некоторых случаях не обеспечить требуемой 

степени реализации боевых возможностей КСА ЦУВД по выдаче РЛИ. Такие ситуации могут 

привести к потере части информации овоздушных объектах, если не предпринимать 

специальных мер, позволяющих обеспечить требуемую полноту передаваемой информации 

овоздушных объектах, но за счет снижения ее качества. Очевидно, что при таком подходе надо 

стремиться к минимальному снижению качества передаваемой информации. Реализовать 
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такой подход можно при разработке метода выдачи сообщений о воздушных объектах с 

переменной дискретностью. 

Выводы 

1. Для обеспечения сжатия сообщений о воздушных объектах предложено использовать 

сжатие без потерь отдельных информационных элементов, характеризующих качественные 

признаки воздушных объектов, информацию о скорости полета воздушных объектов и 

координатную информацию. В основу разработанного метода сжатия информации о 

качественных признаках положен принцип исключения из сообщений неизменившейся 

группы признаков. При этом для обеспечения максимальной эффективности сжатия 

предложено использовать правило оптимального группирования качественных признаков на 

основе частоты их изменения по критерию максимума математического ожидания количества 

неизменившихся групп. 

2. В основу разработанного метода сжатия информации о скорости полета в сообщениях 

о воздушных объектах положен принцип исключения значений скорости изсообщений. Для 

восстановления этих значений при приеме РЛИ предложено использовать 

дифференцирование координатной информации с учетом фильтрации параметров траектории 

движения воздушных объектов. При этом возможность применения данного метода 

ограничена новизной трассы воздушных объектов, так как для восстановления значений 

скорости воздушных объектов необходим анализ координат в двух последовательных 

сообщениях о воздушных объектах, и пропусками воздушных объектов при сопровождении, 

так как они приводят к ошибкам при восстановлении значений скорости воздушных объектов. 

3. В основу методов сжатия координатной информации в сообщениях о воздушных 

объектах положены принципы дифференциального и линейно-предсказывающего 

кодирования телеметрической информации и переноса системы координат источника в зону 

полетов воздушных объектов, дополненные учетом ошибок оценивания координат 

воздушного объекта для обеспечения блочного сжатия значений координат. 
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Воробьйов Є.С. , Шевченко А.П., Мазур А.М., Коломієць О.М., Дем̓яненко С.К. 

РОЗРОБКА МЕТОДІВ СТИСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПОВІТРЯНІ ОБ'ЄКТИ І 

УПРАВЛІННЯ ДИСКРЕТНІСТЮ ЇХ ВИДАЧІ ВІД ДЖЕРЕЛ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ  

Використання принципів гнучкого формату повідомлень про ПО, закладених в протоколі 

обміну РЛІ ASTERIX, дозволяє формувати змінну структуру таких повідомлень зміною складу 

і розміру інформаційних елементів в видаваних повідомленнях про ПО. Разом з тим, виняток 

інформаційних елементів з повідомлення і зменшення їх розміру не повинно впливати на якість 

видаваної РЛІ. Для цих цілей пропонується використовувати методи стиснення даних без 

втрат якості РЛІ. Так як найбільшу ефективність стиснення можна забезпечити за рахунок 

максимального врахування статистичних особливостей даних що стискаються, то доцільно 

розробити окремі методи стиснення для інформації про якісні ознаки в повідомленнях про 

ПО, для координатної інформації і для інформації про швидкість польоту ПО. Якщо 

застосування методів стиснення повідомлень про ВО не зможе забезпечити узгодження 

продуктивності джерела РЛІ з пропускною спроможністю каналу ПД, то подальше 

зменшення щільності потоку РЛІ можна здійснити за рахунок зміни дискретності видачі 

повідомлень. 

Ключові слова: змінна довжина повідомлення, швидкість, стиснення 

 

Vorobyov E., Shevchenko A., Mazur A., Kolomiets O., Dem'yanenko S. 

DEVELOPMENT OF COMPRESSION METHODS ON AIR OBJECTS AND MANAGING 

THE DISCRETEITY OF THEIR ISSUE FROM SOURCES OF RADIO-LOCATION 

INFORMATION  

Using the principles of the flexible format of messages about air objects, laid down in the protocol 

for the exchange of radar information ASTERIX, allows forming a variable structure of such 

messages by changing the composition and size of information elements in the issued messages about 

air objects. at the same time, the exclusion of information elements from the message and the 

reduction in their size should not affect the quality of the radar information provided. For these 

purposes, it is proposed to use methods of data compression without loss of radar information quality. 

Since the maximum compression efficiency can be ensured by maximum consideration of the 

statistical characteristics of compressible data, it is advisable to develop separate compression 

methods for information on qualitative characteristics in air object messages, for coordinate 

information, and for information about the speed of the air objects. if the application of air object 

message compression methods cannot ensure the matching of the performance of the radar source 

with the capacity of the data channel, further reduction of the radar information flux density can be 

achieved by changing the discreteness of the message output. 

Keywords: variable message length, speed, compression 
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інфраструктури та технологій, orcid.org/0000-0001-5810-

2462 

Гараженко Микола 

Іванович  – 
старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій, м. Київ 

Гойжевський Олександр 

Васильович 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Гришманов Є.О.  

 
– 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

ім. І. Кожедуба 

Гріненко Олена 

Олександрівна 
– 

старший викладач кафедри інженерії програмного 

забезпечення Національного авіаційного університету. 

Губаревич Олег 

Володимирович 
– 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Гуменников Рудольф 

Вікторович 
– 

старший викладач кафедри, Державний університет 

інфраструктури та технологій, м. Київ 

Давидов Володимир 

Семенович  
– 

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій, 

orcid.org/0000-0002-4985-1143 

Дакі  

Олена Анатоліївна 
– 

кандидат педагогічних наук, доцент, декан Дунайського 

факультету морського та річкового транспорту, 

Державний університет інфраструктури та технологій, 

м. Київ, orcid.org/0000-0003-3932-462Х 

Данилов Ю.А. – 
Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба 

Дембрович Олександр 

Олександрович 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Демьяненко Сергій 

Касянович  
– 

кандидат технічних наук, доцент, Дунайський факультет 

морського та річкового транспорту ДУІТ 

Дерепа А.В.  – 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Дмитрієв Олег 

Миколайович 

 

– 

кандидат технічних наук, доцент кафедри льотної 

експлуатації, аеродинаміки і динаміки польоту 

Кіровоградська льотна академія Національного 

авіаційного університету 

Дмітрієв Андрій 

Анатолійович 
– 

старший викладач, Дунайський факультет морського та 

річкового транспорту ДУІТ 

Дорофєєва Зоя 

Яковлівна 
– 

старший викладач, Дунайський факультет морського та 

річкового транспорту ДУІТ 

Дорошева Антоніна 

Олександрівна 
– 

кандидат історічних наук, старший викладач, Дунайський 

факультет морського та річкового транспорту ДУІТ 
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Дубинець Олександр 

Іванович  – 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Єлєазаров Олександр 

Петрович 
– 

кандидат юрідічних наук, доцент, декан факультету, 

Державний університет інфраструктури та технологій, 

м. Київ 

Жосан О.А. 
– 

магістр , Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Київ 

Завітаєв Валентин 

Леонідович  
– 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій, 

orcid.org/0000-0001-7331-7023 

Зайцева Діна 

Олексійовна 
– 

старший викладач, Дунайський факультет морського та 

річкового транспорту ДУІТ 

Заліський  

Максим Юрійович 
– 

кандидат технічних наук, доцент кафедри НАУ, 

orcid.org/0000-0002-1535-4384 

Зарицький Олександр 

Васильович 
 

аспірант, Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 

Іваненко Віталій 

Миколайович 
– 

старший викладач, Дунайський факультет морського та 

річкового транспорту ДУІТ 

Киричик Ю.М. 

– 

магістр, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 

Клочков Юрий 

Петрович   
– 

кандидат економічних наук, старший викладач, 

Державний університет інфраструктури та технологій, 

orcid.org/0000-0002-1027-1811 

Кожохіна Олена 

Володимирівна 

 

– 

канд. техн. наук, доц. кафедри авіоніки Національного 

авіаційного університету. 

orcid.org/0000-0002-3404-5704 

Колесник Васил  

Васильович 
– 

кандидат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Коломієць 

Оксана Михайлівна 
– 

аспірант, Державний університет інфраструктури та 

технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0001-7161-8957 

Конрад Тетяна Ігорівна   

 
– 

асистент кафедри інженерії програмного забезпечення 

Національного авіаційного університету 

Коршунов Михайло 

Якович 
– 

доцент, доцент кафедри, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Кривошей Фелікс 

Олександрович – 
доктор технічних наук, професор, Державний університет 

інфраструктури та технологій, м. Київ 

Кудрявцев Віктор 

Георгійович 
– 

доцент, доцент кафедри, Державний університет 

інфраструктури та технологій, 

orcid.org/0000-0002-4846-7852 
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Кузьмин Валерій 

Миколайович  

 

– 

канд. техн. наук, кафедра авіаційних радіоелектронних 

комплексів Національного авіаційного університету, 

orcid.org/0000-0003-4461-9297 

Кукалець Людмила 

Миколаївна 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій, м. Київ 

Кучерук Галина 

Юріївна 
– 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Лерніченко Катерина 

Валеріївна  

 

– 

к.е.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет 

інфраструктури та технологій,  

orcid.org/0000-0001-5807-5310 

Мажара Ігор Петрович 

 
– 

старший викладач кафедри Харківського національного 

університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 

orcid.org/0000-0001-7986-4992  

Мазур Андрій 

Миколайович 
– 

аспірант, Державний університет інфраструктури та 

технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0002-6274-2785 

Макаров Олександр 

Михайлович  

 

– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій, м. Київ 

Маранов Олександр 

Викторович 
– 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Марченко В҆ячеслав 

Михайлович – 
кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач, 

Державний університет інфраструктури та технологій, 

Матющенко О.Г.  – 
Харківський національний університет Повітряних Сил 

ім. І. Кожедуба 

Медведева Олена 

Юрійовна 
– 

кандидат філологічних наук, доцент, Дунайський 

факультет морського та річкового транспорту ДУІТ 

Мельник Ольга 

Володимирівна  
– 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій, м. 

Київ 

Мережко Владислав 

Віталійович   
– 

студент, Харківський національний університет імені В. 

Н. Каразіна 

Могілатенко Андрій 

Станіславович 
– 

здобувач Льотної академії Національного авіаційного 

університету, Кропивницікий 

Моісеєв Володимир 

Якович 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій, м. Київ 

Мукоїд Роман 

Миколайович  – 

к.т.н., доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і 

виноробства, Національний університет харчових 

технологій 

Несміян О.Ю. – 
Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба 
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Нечитайло Виктор 

Іванович 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Нікітін Павло 

Васильович  
– 

кандидат економічних наук, доцент, Державний 

університет інфраструктури та технологій, 

orcid.org/0000-0002-4128-1959 

Осієвський С.В. – 
Харківський національний університет Повітряних Сил 

ім. І. Кожедуба 

Павленко Максим 

Анатолійович  

 

– 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

Харківського національного університету Повітряних 

Сил ім. І. Кожедуба 

Панін  

Владислав Вадимович  – 
доктор технічних наук, професор, в.о. ректора, 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Панов Сергій Львович – 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій, 

м. Київ 

Пастух Олександр 

Васильович 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Пєвцов Геннадій 

Володимирович 
– 

доктор технічних наук, професор, заступник начальника 

Харківського національного університету Повітряних 

Сил імені Івана Кожедуба, полковник 

orcid.org/0000-0002-0426-6768 

Писарчук Олексій 

Олександрович  

 

– 
д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерії програмного 

забезпечення Національного авіаційного університету. 

Пустовий Микола 

Каленович 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Радченко Вікторія 

Миколаївна 
– 

кандидат наук, доцент, доцент кафедри, Державний 

університет інфраструктури та технологій 

Рябчук Інна 

Олександрівна 
– 

старший викладач, Дунайський факультет морського та 

річкового транспорту ДУІТ 

Самокіш Артем 

Валерійович  

 

– 

ад’юнкт  Харківського національного 

університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 

orcid.org/0000-0003-1924-9351 

Сардак Анатолій 

Гнатович 
– 

кандидат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій, м. 

Київ 

Семенюк К.М. 
– 

магістр, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Київ 

Серова Т.О. – 
викладач, Державний університет інфраструктури та 

технологій, м. Київ 

Спіркін Євген 

Вікторович 

  

– 

старший викладач, Харківський національний 

університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,  

м. Харків  
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Степух Васил 

Аркадійович 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій, м. Київ 

Сухенко Владислав 

Юрійович – 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Сушко Володимир 

Григорович 
– 

доцент, доцент кафедри, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Сьомін Олексій 

Анатолійович – 
кандидат технічних наук, доцент, декан факультету, 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Тараненко Сергій 

Володимирович 
– 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Тимочко Олександр 

Іванович 

 

– 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

Харківського національного університету Повітряних 

Сил ім. І. Кожедуба, orcid.org/0000-0001-5889-0307 

Тимощук Олена 

Миколаївна 
– 

доктор  технічних  наук,  доцент, директор інституту, 

Державний університет інфраструктури та технологій, 

м. Київ, orcid.org/0000-0003-3684-6182 

Тихомиров Олександр 

Миколайович 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Тищенко Л.М. 

– 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

ORCID: 0000-0002-3609-0920 

Тімочко Олександр 

Олександрович 
– 

інженер, фірма Kreditech, Гамбург, Німеччина, здобувач, 

Льотна академія Національного авіаційного університету 

Ткаченко Віталій 

Володимирович  
– 

старший викладач кафедри, Державний університет 

інфраструктури та технологій, м. Київ 

Ткачук Дмитро 

Олексійович 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Толкаченко Євген 

Анатолійович  

 

– 

ад’юнкт  Харківського національного 

університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 

orcid.org/0000-0003-3736-2606 

Трішин В’ячеслав 

Валентинович 
– 

старший викладач, Дунайський факультет морського та 

річкового транспорту ДУІТ 

Турінський Олександр 

Васильович 
– 

ТВО начальника Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,  

генерал-майор 

orcid.org/0000-0001-6888-6045 

Українець Євген 

Олександрович 

 

– 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

Харківського національного університету Повітряних 

Сил ім. І. Кожедуба  

http://orcid.org/0000-0002-3609-0920


 
 

  

237 

 

Урум Наталія 

Степанівна 
– 

кандидат педагогічних наук, доцент, Дунайський 

факультет морського та річкового транспорту ДУІТ 

Футін Александр 

Александрович  
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Цуранич Валентина 

Васильовна 
– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій,  

orcid.org/0000-0001-5530-5619 

Чабан Валерій 

Іларіонович 
– 

старший викладач, Дунайський факультет морського та 

річкового транспорту ДУІТ 

Чередник Володимир 

Миколайович 
– 

старший викладач кафедри, Державний університет 

інфраструктури та технологій, м. Київ 

Шаповалов Володимир 

Семенович 

 

– 

старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій,  

orcid.org/0000-0002-3950-0331 

Шевченко Антон 

Петрович 
– 

аспірант, Державний університет інфраструктури та 

технологій, м. Київ, orcid.org/0000-0001-8892-8951 

Шевченко Валерій 

Іванович  

 

– 

старший викладач, Державний університет 
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