
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Наукове видання
№ 1 (468) 2017

Видається 4 рази на рік
Заснований у жовтні 1934 р.

Миколаїв
НУК n 2017



УДК 001.891
ББК 72
      З-41

Засновник і видавець  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Затверджено до друку Вченою радою НУК, протокол № 2 від 24.02.2017.

Редакційна колегія: 
відповідальний редактор  — д-р техн. наук С. С. Рижков; 
заступник відповідального редактора  — д-р техн. наук В. С. Блінцов; 
відповідальний секретар  — канд. техн. наук А. Ф. Галь 
Члени редакційної колегії: 
д-р техн. наук О. М. Дубовий; д-р техн. наук Г. В. Єгоров; д-р техн. наук В. В. Зайцев; д-р екон. 
наук І. О. Іртищева; д-р техн. наук О. С. Каіров; д-р техн. наук В. Ф. Квасницький; д-р техн. 
наук І. І. Коваленко; д-р техн. наук Ю. П. Кондратенко; д-р техн. наук Ю. М. Коробанов; д-р 
техн. наук Л. І. Коростильов; д-р техн. наук К. В. Кошкін; д-р техн. наук О. О. Мочалов; д-р 
техн. наук В. О. Нєкрасов; д-р техн. наук Г. В. Павлов; д-р екон. наук В. Н. Парсяк; д-р техн. наук 
М. І. Радченко; д-р техн. наук О. С. Рашковський; д-р техн. наук Г. Ф. Романовський; д-р техн. 
наук В. М. Рябенький; д-р техн. наук С. І. Сербін; д-р техн. наук Б. Г. Тимошевський; д-р техн. наук 
М. Р. Ткач

Матеріали, опубліковані в Збірнику наукових праць, зараховуються як фахові в галузях технічних 
наук (Бюлетень ВАК України, 1999, № 4, додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 
1999 р. № 1-05/7, перелік № 1) та економічних наук (Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток 
до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень 
ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5)

З-41        Збірник наукових праць НУК. — Миколаїв : НУК, 2017. — 
 № 1 (468). — 114 с.

© Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, 2017

Уміщено статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: 
кораблебудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; енергетика; 
електротехніка; управління проектами.

УДК 001.891
ББК 72



3

DOI 10.15589/jnn20170101
УДК 629.5.081
 Н46

ENSURING THE QUALITY 
OF CONSTRUCTION OF COMPOSITE FLOATING DOCKS
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Abstract. The composite floating docks with a high lifting capacity which are built at the Kherson State Plant 
«Pallada» (KSP) consist of reinforced concrete pontoons and steel towers. Joining of the parts of a dock is executed 
afloat. During the dock construction, a variety of materials, equipment and component parts from many suppliers are 
used, which affects the quality of the products. A quality management system for composite floating docks with a high 
lifting capacity has been suggested. The system includes provisions relating to implementation of the international 
standard ISO 9001: 2000 «Quality Management System. Requirements» and represents a set of the organizational 
structure, procedures, processes and resources necessary for quality management.
Key words: composite floating dock; pontoon; towers; construction; quality system.

Аннотация. Предложена система управления качеством строящихся композитных плавучих доков большой 
подъемной силы. Система содержит положения, относящиеся к выполнению требований международного 
стандарта ISO 9001:2000 «Система управления качеством. Требования», и представляет собой совокупность 
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для управления качеством.
Ключевые слова: композитный плавучий док; понтон; башни; строительство; система качества.

Анотація. Запропоновано систему управління якістю споруджуваних композитних плавучих доків великої 
підйомної сили. Система містить положення, які стосуються виконання вимог міжнародного стандарту 
ISO 9001: 2000 «Система управління якістю. Вимоги», і являє собою сукупність організаційної структури, 
методик, процесів і ресурсів, необхідних для управління якістю.
Ключові слова: композитний плавучий док; понтон; вежі; будівництво; система якості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Постоянные потребности мирового судоходства 

в судоремонте, обследовании и контроле состояния 
судов, техническом обслуживании их подводной ча-
сти обусловливают повышенный и неуменьшающий-
ся спрос на плавучие доки, производство которых 
становится предметом выгодного бизнеса и одним 
из важных направлений выхода отечественной про-
дукции на мировой рынок судостроения [5, 7, 9]. 
Для этого необходимо производить рентабельную 
и конкурентоспособную продукцию, отвечающую 
мировым требованиям качества в условиях иннова-
ционного развития судостроения, неотъемлемыми 
составляющими которого является создание и вы-
пуск продукции при постоянном поиске новых про-
грессивных технических решений и технологий ее  
производства [3, 9].

Проведенный анализ эксплуатационных условий 
работы композитных плавучих доков показал, что 
они в значительной мере экстремальны, что опреде-
ляет необходимость их высокого качества. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка системы управле-
ния качеством строительства композитных плавучих 
доков на Херсонском государственном заводе (ХГЗ) 
«Паллада».

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Одним из главных критериев, определяющих кон-

курентоспособность отечественных плавучих доков, 
является себестоимость, уровень их качества, отве-
чающий требованиям соответствующего классифи-
кационного общества [8, 9].

Предложена система управления качеством стро-
ящихся композитных плавучих доков большой подъ-
емной силы [5, 6]. Система содержит положения, 
относящиеся к выполнению требований междуна-
родного стандарта ISO 9001:2000 «Система управ-
ления качеством. Требования», и представляет собой 
совокупность организационной структуры, методик, 
процессов и ресурсов, необходимых для управления 
качеством. Чтобы удовлетворить одновременно тре-
бованиям стандарта и заказчика, необходимо найти 
оптимальное сочетание между целями, сроками, за-
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тратами, ресурсами, качеством и другими характе-
ристиками строящихся доков. Управление качеством 
композитных плавучих доков состоит из отдельных 
процессов, образующих комплекс действий, прино-
сящих определённый результат. При разработке этой 
системы применен подход с позиций процессов [4]. 

Предложена структура процессов, обеспечиваю-
щих качество выпускаемой продукции. Они могут 
быть показаны как девять взаимосвязанных процес-
сов (рис. 1). Выпуск продукции предполагает обмен 
информацией [7]:

– проектной, различного уровня детализации — 
концептуальной, классификационной, о рабочем про-
екте (процессы «Документация» и «Производство»);

– о корпусе плавучего дока и его насыщении раз-
личного уровня детализации (процессы «Документа-
ция» и «Производство»);

– о требованиях заказчика к проекту и его замеча-
ниях в процессе строительства («Процессы, связан-
ные с Заказчиком»);

– для работы с поставщиками и контрагентами по 
закупкам (процесс «Закупки»);

– о календарных планах выпуска продукции (про-
цесс «Планирование»);

– производственной, о строящемся плавучем доке 
(процесс «Производство»),

– в рамках других главных (ГП), системных (СП) 
и вспомогательных (ВП) процессов (рис. 1). 

На рис. 1 и 3 введены обозначения: Д — директор; 
ГИ — главный инженер; ЗДК, ЗДЭ, ЗДП, ЗДО — за-

местители директора по качеству, экономике, произ-
водству и общим вопросам соответственно.

Для каждого из перечисленных процессов разра-
ботаны методические материалы, а также структур-
ная схема определения и анализа требований к выпу-
скаемой продукции (рис. 2). Деятельность, использу-
ющая ресурсы, в которой осуществляется управление 
качеством строящихся композитных доков с целью 
преобразования входных данных в выходные, также 
рассматривается как процесс (рис. 3) [1, 2]. 

Как видно из рис. 1, центральную роль в подходе 
с позиции процессов играет заказчик, который предъ-
являет требования к продукции как входные данные 
процессов. Оценка того, насколько заказчик удовлет-
ворен построенным для него доком, является одно-
временно и оценкой эффективности решений в от-
ношении качества и рекомендуемой автором системы 
управления качеством.

Процессы, действующие на ХГЗ «Паллада» при 
строительстве композитных плавучих доков, и их вза-
имодействие представлены в общем виде на рис. 4.

Оценка результативности системы управления 
качеством осуществляется, как минимум, один раз 
в год в соответствии с разработанными методиками. 
Предложено внедрить на ХГЗ «Руководство по каче-
ству» содержащее:

– политику в области качества;
– цели в области качества;
– область применения системы управления каче-

ством; 
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Рис. 1. Структура процессов строительства композитных плавучих доков на ХГЗ «Паллада»
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– методики системы управления качеством;
– описания взаимодействия процессов системы 

управления качеством.
Политика в области качества предусматривает 

направление работы предприятия по совершенство-
ванию его производственной деятельности, а цель — 
улучшение производственных показателей [9]. Реко-
мендуемая программа действий в области качества 
предполагает:

– поддержание и постоянное совершенствование 
процессов и продукции;

– внедрение, контроль и улучшение систе-
мы управления качеством с целью удовлетворе-
ния требованиям международных отраслевых  
стандартов;

– надлежащее внутреннее техническое обслужи-
вание для обеспечения полной производительности 
и надежности технических средств и вспомогатель-
ного оборудования;

– управление продукцией после выпуска;
– должное управление производственной средой;
– профессиональную подготовку персонала для 

гарантирования соответствия компетентности пер-
сонала уровню выполняемой работы и требованиям 
заказчиков.

Оценка результативности системы управления ка-
чеством должна осуществляться, как минимум, один 
раз в год в соответствии с предложенными методика-
ми. Согласно разработанным документам и проведен-
ным проверкам строительство композитных плавучих 

Рис. 2. Структурная схема определения и анализа требований к выпускаемой продукции
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доков сертифицировано Германским Ллойдом (GLC), 
подтверждающим внедрение на ХГЗ «Паллада» си-
стемы управления качеством выпускаемой продук-
ции по международному стандарту ISO 9001:2000. 

Получение сертификата GLС выполняет следую-
щие цели: 

– соответствие высокому качеству изготовления 
железобетонных и металлических конструкций, стро-
ительства композитных плавучих доков;

– поддержание уверенности заказчиков в том, что 
заводом предпринимаются действия по постоянному 
дальнейшему улучшению качества;

– сокращение затрат вследствие уменьшения де-
фектов и потерь путем предупреждающих действий; 

– снижение затрат при строительстве доков 
вследствие повышения требований к качеству выпол-
нения конструкторской и технологической докумен- 
тации;

– создание на заводе организационных условий, 
позволяющих продемонстрировать способность по-
стоянно обеспечивать выпуск продукции, соответ-
ствующей требованиям заказчика и применяемым 
нормативным требованиям. 

Рис. 3. Структурная схема обеспечения строительства доков ресурсами
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Рис. 4. Взаимодействие процессов, действующих на ХГЗ «Паллада» при строительстве композитных плаву-
чих доков

    

 : 
–    ; 
–    ; 
–   ; 
–     

 
   

. 
 
  

  
  

 

 
 

 
  

  
 -  

: 
–   ; 
–   

  : 
–  ; 
–   

; 
–   ; 
–    

  

  
  

  
  

   

    
 

  
  

 

 
  

  
 

  
   

 -  

,   : 
–    ; 
–    ; 
–    



9

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1 n  2017

___________
© В. М. Нейман

Надійшла до редколегії 23.01.2017
Статтю рекомендує до друку член редколегії ЗНП НУК

д-р техн. наук, проф. О. С. Рашковський 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
[1] Нейман В. М. Информационное обеспечение производственного процесса в судостроении [Текст] / В. М. Нейман // 

Сб. науч. трудов НКИ. — Миколаїв : НКИ, 1993. — С. 36 – 42.
[2] Нейман В. М. Применение функционально-стоимостного анализа в управлении судостроительными проектами 

[Текст] / В. М. Нейман, О. Ю. Савина // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 
90-річчю НУК ім. адм. Макарова. — Миколаїв : НУК, 2010. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail;jsessionid=84f557befb02111d8bd4412f57dc?lectureId=2014&conferenceId=
13&isProjectorView=false.

[3] Слуцкий Н. Г. Инновационные технологии в докостроении [Текст] / Н. Г. Слуцкий // Сб. научных трудов по мате-
риалам международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, про-
изводстве и транспорте 2007» Том 1. Транспорт, физика и математика. — Одесса : Черноморье, 2007. — С. 6 – 9.

[4] Слуцкий Н. Г. Менеджмент качества при строительстве композитных плавучих сооружений на ХГЗ «Паллада» 
[Текст] / Н. Г.Слуцкий, А. С. Рашковский // Науково-популярний журнал «Колега» — К. : НАН України, 2007. — 
№ 2. — С. 13 – 16.

[5] Слуцкий Н. Г. Состояние и перспективы строительства композитных плавучих сооружений [Текст] / Н. Г.Слуцкий // 
Материалы междунар. научн.-техн. конф. «Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и по-
стройке судов» (БМС — 2004). — Николаев : НУК, 2004. — С. 85 – 87.

[6] Слуцкий Н. Г. Сравнительный технико-экономический анализ строительства цельнометаллических и композитных 
плавучих доков [Текст] / Н. Г. Слуцкий // Зб. наук. праць НУК. — Миколаїв : НУК, 2007. — № 2 (413). — С. 34 – 41.

[7] Слуцкий Н. Г. Строительство железобетонных плавучих сооружений в Украине [Текст] / Н. Г. Слуцкий, В. Ф. Мало-
ман, А. С. Рашковский // Рыбное хозяйство Украины. Специальный выпуск «Морские технологии: проблемы и ре-
шения — 2004». — Керчь : КГМТИ, 2004. — № 7. — С. 11 – 14.

[8] Слуцкий Н. Г. Экономическая эффективность строительства и эксплуатации композитных плавучих доков большой 
подъемной силы [Текст] / Н. Г.Слуцкий, А. С. Рашковский, Д. В. Ермаков // Зб. наук. праць «Економіка: проблеми 
теорії та практики». — Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. — Вип. 232. — Т. III. — С. 614 – 621. 

[9] Рашковский А. С. Проектирование, технология и организация строительства композитных плавучих доков 
[Текст] : монография / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий, В. Н. Конов, А. В. Щедролосев, А. Н. Узлов. — Николаев :  
РАЛ-полиграфия, 2008. — 614 с. 

ВЫВОДЫ. Проведенный анализ эксплуатаци-
онных условий работы композитных плавучих доков 
показал, что они являются в значительной мере экс-
тремальными, что определяет необходимость их вы-
сокого качества.

Разработана система управления качеством 
строительства композитных плавучих доков на ХГЗ 
«Паллада», обеспечивающая выпуск продукции 
высшей категории качества с заданными технико-
экономическими показателями в установленные сро-

ки при наименьших материальных, трудовых и фи-
нансовых затратах. 

В соответствии с разработанными доку-
ментами и проведенными проверками строи-
тельство композитных плавучих доков серти-
фицировано Германским Ллойдом, подтверж-
дающим внедрение на ХГЗ «Паллада» системы 
управления качеством выпускаемой продук-
ции, отвечающей международному стандарту  
ISO 9001:2000. 
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Abstract. The special features of navigation on shallow channels of the Persian Gulf, most comparable with naviga-
tion on the shallow Sea of Azov. There are complicated, constrained conditions of navigation in the gulf, characterized 
by heavy traffic of fishing boats, as well as artificial islands and underwater reefs. The paper considers the special 
features of the climate and weather conditions affecting the safety of navigation in this region.
Keywords: navigation; vessel; safety; shallow gulf; channel. 

Аннотация. Рассмотрены особенности мореплавания по мелководным каналам Персидского залива, наиболее 
сравнимого с плаванием по мелководному Азовскому морю. В заливе сложные стесненные условия плавания, 
которые характеризуются тем, что в нем большой трафик рыболовецких судов, а также создаются искусствен-
ные острова и подводные рифы. Проанализирована специфика климата и погодных явлений, влияющих на 
безопасность мореплавания в этом районе.
Ключевые слова: мореплавание; судно; безопасность; мелководный залив; канал. 

Анотація. Розглянуто особливості мореплавання мілководними каналами Перської затоки, найбільш порівня-
ним з плаванням мілководним Азовським морем. У затоці складні обмежені умови плавання, які характеризу-
ються тим, що в ньому великий трафік риболовецьких суден, а також створюються штучні острови й підводні 
рифи. Проаналізовано специфіку клімату та погодних явищ, які впливають на безпеку мореплавання в цьому 
районі.
Ключовi слова: мореплавання; судно; безпека; мілководна затока; канал.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Персидский залив — один из наиболее слож-

ных по обеспечению безопасного мореплавания 
по мелководью в стесненных условиях. Одной из 
основных причин появления данных условий явля-
ется то, что залив представляет собой рыболовецко-
промышленный регион. Это приводит к заполнению 
судоходных каналов залива рыболовецкими судами, 
что, в свою очередь, снижает уровень безопасно-
сти мореплавания по нему. Изучение особенностей 
мореплавания в этом мелководном морском ре-
гионе актуально с позиции обеспечения названной  
безопасности. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Информация по исследуемому вопросу показыва-
ет, что Персидский залив представляет собой мелко-
водную акваторию, в которой располагаются основ-
ные навигационные пути этого региона, но безопас-
ность плавания по мелководью в этом районе практи-
чески не изучена.

Предлагаемый в статье анализ проведен на осно-
ве практического плавания на балкере «VADIBEL», 
в котором принял участие один из авторов. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — обзор особенностей безопас-
ности мореплавания по мелководным каналам Пер-
сидского залива с учетом дальнейшего развития мето-
да исследования условий мореплавания в сочетании 
с процессными условиями плавания и стационарно 
создаваемыми искусственными объектами в заливе.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Персидский залив соединяется с Индийским оке-

аном посредством Ормузского пролива и Оманского 
залива. Общее протяжение залива с юго-востока на 
северо-запад по прямой линии от берега Оманского 
полуострова до дельты реки Шат-эл-Араб составля-
ет 527 миль. Если считать длину залива по его оси, 
имеющей несколько выгнутую к юго-западу форму, 
то длина от устья реки Шат-эл-Араб до Ормузского 
пролива около 593 мили [1]. 

Наибольшую ширину залив имеет в южной части, 
где она по меридиану достигает 198 миль; севернее за-
лив сужается, и напротив полуострова Катар ширина 
его около 92 миль. Далее к северу залив имеет ширину 
до 173 миль, а потом сужается до 115 миль и остается 
при этих размерах до его северного окончания. Наи-
большая ширина Ормузского пролива 28,6 миль [2].

Глубина залива в среднем составляет около 
50 метров, но большинство его заливов мелководны, 
такие как: Кувейт, Хор-Муса, Дувайхин. 

В Персидском заливе находятся острова: Бах-
рейн, Бубиян, Кешм, Абу-эль-Абьят, что также влияет 
на безопасность мореплавания. 

В южной части Персидского залива расположены 
коралловые рифы, затрудняющие подходы к портам. 

В силу тропического засушливого климата, в этом 
районе наблюдаются песчаные бури, усложняющие-
судоходство. 

Аравийский берег — это низменная равнина, с не-
четко выраженной береговой линией [2].

Общая длина этой береговой линии около 
1307 миль. Характер северных и южных берегов 
залива совершенно различный: северный Персид-
ский берег, длиной около 674 миль, горист, обры-
вист и мало изрезан, а южный берег, за исключени-
ем гор Руус-аль-Джебаль на Оманском полуострове,  
представляет собой низменность и обладает двумя 
большими заливами. Длина данной береговой черты 
около 1172 миль. Море в этом районе на большом рас-
стоянии занято рифами и отмелями, затрудняющими 
судоходство.

Из-за наличия большого количества рыболовец-
ких судов в этом районе торговые суда вынуждены 
переходить в маневренный режим, чтобы избежать 
столкновения. Эти действия схожи с прохождением 
судна по мелководью, при этом рекомендуемая глуби-
на для безопасного мореплавания может быть опре-
делена по этой формуле [2]:

234 ,cV
H d

g
                               (1)

где Нгл — рекомендуемая глубина; d — средняя осад-
ка судна; Vс — скорость судна; g — ускорение свобод-
ного падения.

Следует отметить, что в самом Персидском заливе 
имеются только два отдельных больших залива и оба 
на аравийском берегу; более северный — Барейн — 
имеет заостренную к югу форму. 

Посередине входа в этот залив расположен остров. 
Его наибольшая ширина около 57 миль. Другой залив 
Бар-эл-Бенат находится южнее и образован обшир-
ной впадиной берега; наибольшая ширина его около 
260 миль [3]. 

В зимний период дуют холодные и резкие ветры, 
иногда переходящие в песчаные бури, значительно 
ухудшающие видимость. Температура в это время 
года опускается до +7° С, летом в тени она достигает 
+38° С. 

Воды залива чрезвычайно богаты различными 
живыми организмами, привлекающими рыболовец-
кие лодки. Главное богатство залива — жемчуг. Еже-
годно выходят на добычу жемчуга до 5000 морских 

[6] Cherkasskiy Ya. V. Regionalnaya bezopasnost Persidskogo zaliva [Regional security of the Persian Gulf]. Belo-
russkiy zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh otnosheniy — Belarusian Journal of International 
Law and International Relations. 2002, no. 4.
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судов, суммарное количество экипажей которых со-
ставляет около 70000 чел. [2]. 

Персидский залив с древних времён был важен 
с точки зрение мореплавания. В XIX веке в заливе 
были обнаружены богатейшие залежи газа и нефти. 
С тех пор Персидский залив стал одним из наиболее 
судоходных районов планеты [1]. 

В связи с этим в регионе наблюдается нестабиль-
ная военно-политическая обстановка, которая так же 
влияет на безопасность мореплавания [3].

Крупнейшие порты залива отличаются мелково-
дьем и наличием искусственных морских каналов. 
В этом регионе имеются искусственные острова и ар-
хипелаги [4].

Для увеличения популяции флоры и фауны Пер-
сидского залива создаются искусственные подводные 
рифы, влияющие на безопасность судоходства. Судо-
ходные пути залива заполнены рыболовецкими суда-
ми, что значительно ухудшает мореплавание, особен-
но в темное время суток. 

Между искусственными островами располо-
жены рукотворные архипелаги «Мир», «Вселен-
ная» и другие состоящие из мелких островов [5],  
рис. 1.

На данный момент насчитывается пять соз-
данных групп островов различной формы: Пальма 
Джумейра, Пальма Джебель Али, Пальма Дейра,  
Архипелаг «Мир» и Архипелаг «Вселенная», изобра-
женные на рис. 1. Между островами налажено мор-
ское судоходство. 

Все эти искусственные объекты в море опреде-
ляют организацию судоходства в этом районе. Су-
доходные каналы создаются в обход этих объектов, 
имеющих непрямолинейную форму. В перспективе 
намечается частичное заполнение основных искус-
ственно созданных проливов подобными рифами 
и островами [6].

Особенностью плавания по Персидскому зали-
ву является довольно частая возможность опасного 
сближения морских судов. Дистанцию их наименьше-
го сближения можно найти из зависимости [3]:
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где K1 — курс первой цели; K2 — курс второй цели;  
V1 — скорость первой цели; V2 — скорость второй 
цели; D — дистанция между судами; Gs — множи-
тель, принимаемый равным:

1 1 1 2

1 1 2 2

sin [( sin sin )cos
( cos cos )sin ].

sG g V K V g K
V K V K

= − α −

− − α           
(3)

Рис. 1. Формы искусственных островов и архипелагов в Персидском заливе (фото со спутника)
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ВЫВОДЫ. В результате рассмотрения особенностей мореплавания в Персидском заливе можно сде-
лать заключение, что залив является весьма сложным в навигационном обеспечении безопасного море-
плавания с учетом процессных условий плавания и имеющихся искусственных стационарных сооружений 
в заливе.
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CALCULATION OF DYNAMIC PARAMETERS  
OF THE HOVERCRAFT’S LIFTING COMPLEX

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДЪЕМНОГО  
КОМПЛЕКСА АМФИБИЙНЫХ СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

Volodymyr V. Zaitsev В. В. Зайцев,
zvv1949@gmail.com д-р техн. наук, проф.
ORCID: 0000-0002-3637-9273
Valerii V. Zaitsev Вал. В. Зайцев, 
zvalv1974@gmail.com д-р техн. наук, доц.
ORCID: 0000-0002-8590-5671
Dmytro V. Zaitsev Д. В. Зайцев, 
zdmvl1982@gmail.com канд. техн. наук, доц.
ORCID: 0000-0001-5778-4668
Olha N. Zaitseva О. Н. Зайцева, 
magdolga1986@gmail.com асп.
ORCID: 0000-0003-3548-4220

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев

Abstract. A mathematical model for simulation and designing of the hovercraft’s lifting complex has been developed. 
The mathematical model allows calculating the parameters of the hovercraft’s lifting complex in different modes of its 
operation. The equations presented in the models allow calculating the air pressure in both rigid and flexible receivers 
of the lifting complex, in the sections of the air cushion, as well as the required pressure of blowers. Furthermore, it 
is possible to determine the air flow rates in the bow, stern and side flexible receivers, as well as the air flow rate from 
air cushion sections to the atmosphere.
Keywords: hovercraft; lifting complex; air flow rate; blower; flexible receiver; rigid receiver.

Аннотация. Создана математическая модель для моделирования и проектирования подъемного комплекса 
амфибийного судна на воздушной подушке (СВПА), которая позволяет вычислять параметры подъемного 
комплекса СВПА в различных режимах его эксплуатации. Зависимости, представленные в математической 
модели, дают возможность рассчитать давления воздуха в жестких и гибких ресиверах подъемного комплекса, 
в секциях воздушной подушки и необходимый напор нагнетателей. Допустимо определение расходов воздуха 
в гибкий ресивер носового, кормового и бортовых гибкого ограждения, а также из секций воздушной подушки 
в атмосферу.
Ключевые слова: амфибийное судно на воздушной подушке; подъемный комплекс; расход воздуха; нагнета-
тель; гибкий ресивер; жесткий ресивер.

Анотація. Створено математичну модель для моделювання і проектування підйомного комплексу амфібійно-
го судна на повітряній подушці (СППА), яка дозволяє обчислювати параметри підйомного комплексу СППА 
в різних режимах його експлуатації. Залежності, представлені в математичній моделі, дають можливість роз-
рахувати тиски повітря в жорстких і гнучких ресиверах підйомного комплексу, у секціях повітряної подушки 
і необхідний напір нагнітачів. Припустимо визначення витрат повітря в гнучкий ресивер носового, кормового 
і бортових гнучкого огородження, а також із секцій повітряної подушки в атмосферу.
Ключові слова: амфібійне судно на повітряній подушці; підйомний комплекс; витрата повітря; нагнітач; 
гнучкий ресивер; жорсткий ресивер.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Расчет динамических параметров подъемного 

комплекса СВПА является сложной задачей, которая 
возникает на начальных стадиях современного про-
ектирования таких судов. Кроме того, данную проб-
лему необходимо решать при имитационном модели-
ровании СВПА и его подъемного комплекса. Такое 
имитационное моделирование, в свою очередь, дает 
возможность выбрать на этапе проектирования раци-
ональную схему подъемного комплекса (ПК) и состав 
его элементов.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

Публикации, описывающие проектирование су-
дов на воздушной подушке и их ПК, существуют уже 
несколько десятилетий [1–8]. Методики оценки пара-
метров подъемного комплекса в этих работах дают 
приемлемые результаты, но в основном не позволяют 
моделировать динамику ПК и основываются на по-
луэмпирических математических моделях.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — создание математической 
модели, которая позволит представить подъемный 
комплекс амфибийного судна на воздушной подушке 
и вычислять его параметры в любой момент модели-
руемого времени.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Состояние ПК СВПА в каждый момент времени 

t может быть описано системой дифференциальных 
уравнений неразрывности воздуха:

{ } 1... ,iEq i n∈                              (1)

где n — количество емкостей в пневматической сис-
теме, описывающей ПК СВПА; Eqi — i-е уравнение 
системы.

Дифференциальное уравнение для i-й емкости  
системы (рис. 1) представлено в виде:

1 1
,

n n
i i

i ji ij i i
j j

d dW
Eq m m W

dt dt= =

ρ
← − = +ρ∑ ∑       (2)

где mji — входящие в i-ю емкость массовые расходы 
воздуха, кг/с; mij — исходящие из в i-ой емкости мас-
совые расходы воздуха, кг/с; Wi — объем i-й емкости 
системы, м3; ρi — плотность воздуха в i-й емкости си-
стемы, кг/м3.

На рис. 1 знаками «–» и «+» обозначены знаки 
расходов воздуха, т. е исходящий из емкости воздух 
вычисляется со знаком «минус», а входящий со зна-
ком «плюс».

Массовый расход воздуха mij в направлении i → j 
определяется зависимостью:

mij = ρi Qij  ,                                 (3)

где Qij — объемный расход воздуха, м3/с.

[2] Kolyzayev B. A., Kosorukov A. I., Litvinenko V. A. Spravochnik po proektirovaniyu sudov s dinamicheskimi 
printsipami podderzhaniya [Guide to the design of vessels with dynamic support principles]. Leningrad, Sudo-
stroyenie Publ., 1980. 472 p. 

[3] Lyubimov V. I., Pospelov V. I., Gorbunov Yu. V. Suda na vozdushnoy podushke. Ustroystvo i ekspluatatsiya 
[Hovercrafts. Arrangement and operation]. Moscow, Transport Publ., 1984. 207 p. 

[4] Maklivi R. Suda na podvodnykh krylyakh i vozdushnoy podushke [Hydrofoil and air cushion ships]. Leningrad, 
Sudostroyenie Publ., 1981. 208 p. 

[5] Smirnov S. A. Suda na vozdushnoy podushke skegovogo tipa [Sidewall hovercrafts]. Leningrad, Sudostroyenie 
Publ., 1983. 216 p. 

[6] Voytkunskiy Ya. I. Spravochnik po teorii korablya: v 3 t. T.3: Upravlyayemost vodoizmeshchayushchikh sudov. 
Gidrodinamika sudov s dinamicheskimi printsipami podderzhaniya [Guide to the ship theory in 3 volumes. 
Volume 3: Controllability of displacement ships. Hydrodynamics of the ships with dynamic support principles]. 
Leningrad, Sudostroyenie Publ., 1985. 544 p. 

[7] Yun Liang, Alan Bliault. Theory and design of air cushion craft. London, Yun and A. Bliault Publ., 2000. 632 p.
[8] Zaitsev V. V., Zaitsev Val. V., Lukashova V. V., Imitatsionnoye modelirovanie podyemnogo kompleksa sudna na 

vozdushnoy podushke skegovogo tipa v rezhime viseniya bez hoda [Simulation modeling of the lifting complex 
of the surface effect ship in the mode of motionless hovering]. Sbornik nauchnykh trudov NUK — Collection of 
Scientific Publications of NUOS, 2015, no. 2, issue 458, pp. 12–15.

Рис. 1. Схематическое изображение пары объемов системы 
ПК СВПА
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Объемный расход воздуха вычисляется с помо-
щью следующей формулы:

2 ( )
,i j

ij ij ij
i

P P
Q S

⋅ −
= µ

ρ
                    (4)

где Sij — площадь отверстия, соединяющего емкости 
i и j, м2; μij = 0,6 + 1,45 · 10–6 (Pi – Pj) — коэффициент 
поджатия струи воздуха; Pi, Pj — избыточные (превы-
шающие атмосферное) давления воздуха в емкостях 
i и j, Па.

В процессе численного решения системы уравне-
ний (1–4) неразрывности воздуха возникает необхо-
димость по известному избыточному давлению воз-
духа P найти его плотность ρ и наоборот.

Функция для расчета плотности воздуха, ρair, кг/
м3 от его избыточного давления P, Па и функция  
вычисления избыточного давления от плотности воз-
духа определяются выражениями из [8].

1( ) 1 ,air atm
atm

PP
P K

 
ρ = + ρ 

 
                (5)

где Patm = 101325 — атмосферное давление воздуха, 
Па; K = 1,4 — коэффициент; ρatm = 1,225 — плотность 
воздуха при атмосферном давлении, кг/м3.

( )
( ) .atm atm

air
atm

K P⋅ ⋅ ρ −ρ
ρ ρ =

ρ
                (6)

Исходными данными и основными параметрами 
для расчета ПК СВПА являются следующие величи-
ны и матрицы:

– n — количество емкостей в пневматической сис-
теме;

– nf — количество нагнетателей;
– no — количество связей;
– матрица объемов:

1

2[ ] ;

n

W
W

W

W

 
 
 =
 
 
 



– матрица давлений в объемах:

1

2[ ] ;

n

P
P

P

P

 
 
 =
 
 
 



– матрица напоров в нагнетателях:

1 1 1

2 2 2[ ] ,

f f fn n n

in out PV
in out PV

PV

in out PV

 
 
 =  
 
  

  

– матрица связей (отверстий):

1 1 1

2 2 2[ ] ,

o o on n n

s
s

SV

s

α β 
 α β =  
 
α β  

  

где ini, outi — номера емкостей, между которыми рас-
положен нагнетатель; PVi — напор i-го нагнетателя; 
αi, βi — номера емкостей, между которыми располо-
жено отверстие, si.

Расчет производится в такой последователь-
ности:

– подготовка исходных данных;
– выполнение вычислений, относящихся к на-

чальному моменту времени t0;
– выполнение вычисления (имитационного мо-

делирования) в заданном промежутке времени — 
[t0; tk].

Для начального момента времени t0 в матрице 
[PV] задаются напоры нагнетателей и с помощью за-
висимости (5) находятся соответствующие плотно-
сти воздуха [ρV]. Далее в матрице [P] принимаются 
начальные избыточные давления для всех объемов 
подъемного комплекса и рассчитываются соответ-
ствующие плотности воздуха [ρ]. Затем заполняется 
матрица объемов [W]. В дальнейшем в ходе имита-
ции часть элементов этой матрицы будет меняться, 
т. к. подвергнуты преобразованию форма и соответ-
ственно объем гибких ограждений (ГО) и секций ВП. 
Кроме того, необходимо внести значения матрицы 
связей [SV] для начального момента времени. В ходе 
имитации значения элементов этой матрицы в основ-
ном будут неизменными, но есть исключения — пло-
щади воздушных зазоров между нижними кромками 
ГО и водной поверхностью.

Далее необходимо определить начальные расходы 
воздуха: объемные — Qij; массовые — mij.

Последним шагом, относящимся к вычислениям 
в начальный момент времени, является нахождение 

для каждой i-й емкости производной id
dt
ρ

 после пре-
образования (2) к виду: 

1 1 .

n n

ji ij
j ji

i

m m
d
dt W

= =
−

ρ
=
∑ ∑

  

                    (7)

Для начального момента времени для всех емко-

стей принято, что 0.idW
dt

=

На этапе имитационного моделирования в на-
чале принимается шаг интегрирования Δt. Затем 
в этом промежутке времени [t0; tk] последователь-
но выполняются шаги имитационного моделиро- 
вания.
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Алгоритм выполнения каждого шага следующий:
– вычисление новых значений плотности воздуха 

в каждой емкости:

[ ] [ ] ;dt
dt
ρ

ρ = ρ + ∆ ⋅

– определение новых значений давлений воздуха 
в каждой емкости:

[P] = Pair ([ρ]);

– расчет в соответствии с (4) новых значений объ-
емных расходов воздуха Qij;

– нахождение согласно (3) новых значений массо-
вых расходов воздуха mij;

– вычисление новых значений объемов для ре-
сиверов ГО и ВП и обновление значений матрицы  
[W];

– рассчет скоростей изменения объемов ;dW
dt

 
  

– определение в соответствии с (2) для каждой i-й 

емкости нового значения производной .id
dt
ρ

ВЫВОДЫ. Применение описанной методики по-
зволяет, в первую очередь, оценить параметры подъ-
емного комплекса СВПА при различных режимах 
эксплуатации судна на тихой воде и на волнении.

Принципы, описанные здесь, можно использовать 
и для имитационного моделирования эксплуатации 
СВПА с учетом условий водоемов Украины. 
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Abstract. Developers of modern MTS and UTS face a number of similar problems during their creation. The study of 
the issues of dynamics of underwater MTS and vehicles, the force impact of the medium and the carrier vessel (CV), 
as well as the issues of control and stability of the movement are paramount and largely determine the possibility of 
their normal operation. The most significant feature of dynamics of the UTS is the necessity to account for the effect 
of the FC as a system with distributed parameters, also interacting with the flow of liquid. The aim of the study is to 
improve the design of the MTS with FC based on the enhancement of existing methods of the MTS design by develop-
ing computer models of dynamics of the FC within the MTS, taking into account their operational characteristics and 
allowing designing the MTS with appropriate properties and parameters more correctly and efficiently, as well as de-
veloping recommendations for predicting possible operational loads of such devices. There are obtained the equations 
of dynamics of the flexible connection (FC) element of the marine tethered system (MTS), which enable describing 
its substantial movements in the absolute coordinate system.
Keywords: flexible connection (FC); marine tethered system (MTS); FC element; dynamics of the FC element.

Аннотация. Получены уравнения динамики элемента гибкой связи морской привязной системы, позволяю-
щие описывать его значительные перемещения в абсолютной системе координат.
Ключевые слова: гибкая связь; морская привязная система; элемент гибкой связи; динамика элемента гибкой 
связи.

Анотація. Отримано рівняння динаміки елемента гнучкого зв’язку морської прив’язної системи, що дозволяє 
описувати його великі переміщення в абсолютній системі координат.
Ключові слова: гнучкий зв’язок; морська прив’язна система; елемент гнучкого зв’язку; динаміка елемента 
гнучкого зв’язку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В связи с увеличением рабочих глубин и расши-

рением сфер использования морской привязной сис-
темы (МПС) [18] возникает необходимость совершен-
ствования теории и методов проектирования гибких 
связей (ГС) МПС, уточнения существующих методик 
расчётов. Это обусловлено тем, что данные мето-
ды расчёта и проектирования либо являются упро-
щёнными и не учитывают действительные нагрузки 
и характер нагружения ГС МПС либо довольно слож-
ные и громоздкие для конструкторов-проектантов 
и требуют значительных затрат времени для их  
выполнения. 

Многие исследователи отмечают, что аналити-
ческие методы сегодня недостаточно алгоритмичны. 
Наиболее перспективным при этом считается при-
менение численных методов [19]. ГС, находящаяся 
в воде и являющаяся пространственным криволи-
нейным объектом, до приложения нагрузки сохра-
няет свою форму до тех пор, пока на него не начнут 
воздействовать какие-либо силы. При функциони-
ровании МПС примером таких воздействий могут 
служить усилия на ГС судов-буксировщиков, тече-
ний, подводные аппараты (ПА), аварийные режи-
мы работы [20]. Следует учитывать механические 
нагрузки на ГС, которые возникают из-за влияния 
ветра, волнения моря, морских течений и маневров  
плавсредств. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В настоящее время уже достаточно публикаций, 
в которых теория гибкой нити излагается с различных 
точек зрения, полнотой и строгостью. Некоторые из 
них представляют монографии, посвященные узкой  
проблеме, часть работ охватывает очень широкий 
круг вопросов, главным образом, теоретического ха-
рактера. Д. Р. Меркин отмечал, что содержится свыше 
200 различных библиографических ссылок, где в той 
или иной форме дано изложение истории развития 
механики гибкой нити. В настоящее время таких ис-
точников, наверное, уже свыше нескольких тысяч.

В учебном пособии В. И. Егорова рассмотрены 
модели гибких нитей в обобщённых потенциальных 
полях, асимптотический метод исследования про-
странственных конфигураций гибких нитей в пото-
ках, нелинейная модель динамики нитей в потоках, 
дискретная модель нити [17].

В работе [14] из всего разнообразия режимов дви-
жения и способов связи движущихся тел с помощью 
нити проанализирована задача о буксировании тяжё-
лого тела. Математическая модель нити описывается 
сложной системой интегро-дифференциальных урав-
нений с частными производными. Предложенный 
способ позволяет приближённо найти любую пере-
даточную функцию гибкой нерастяжимой нити при 

пространственном обтекании потоком с требуемой 
для практики точностью.

В. И. Королев обратил свое внимание на движение 
системы, состоящей из двух тел, соединённых гибкой 
нитью в стационарном потоке жидкости, когда в за-
висимости от глубины скорость потока изменяется 
по величине и направлению, а также привел пример 
задачи определения конфигурации натяжения нити. 
Гибкая нить заменена рядом жёстких элементов, со-
единённых шарнирами, позволяющими всей системе 
деформироваться (без трения) в двух взаимно пер-
пендикулярных плоскостях. Исследовано равновесие 
одного элемента в стационарном потоке. Задача реше-
на на ЭВМ: на печать выдаются координаты узловых 
точек (шарниров), дающие представление о форме 
нити в пространстве, и компоненты натяжения (или 
полное натяжение) в этих точках [10, 11].

В [7] описаны равновесие троса при движении 
в воде; гидродинамические силы, действующие на 
элементарный отрезок троса, обтекаемый потоком 
жидкости; пространственная задача о равновесии тя-
жёлого троса при движении в воде; задача о равно-
весии невесомого троса с учётом только нормальной 
составляющей полной гидродинамической силы; 
плоская задача о равновесии троса.

Изучению систем координат для ГС, модели ди-
намики ГС (уравнений динамики ГС и гидродинами-
ческих нагрузок в них), равновесию ГС при устано-
вившемся движении приводных подводных систем 
(ППС), линейной и нелинейной задачам динамики 
ППС, задаче гидроупругости ППС (определения рав-
новесия ГС с учётом жёсткости на изгиб), движению 
двухзвенной ППС посвящена работа [15].

М. А. Лаврентьев рассматривает математические 
модели жидкой среды, основной математический  
аппарат, конформные и квазиконформные отображе-
ния, плоские и пространственные задачи, простран-
ственные задачи о струях, неустановившиеся движе-
ния, вихри и взрывы [12].

В. С. Блинцов анализировал проблемы, связанные 
с определением проектных характеристик систем 
с оценкой функциональных возможностей самоход-
ных подводных аппаратов (СПА) (задачи о позицио-
нировании СПА на течении и рывке кабель-троса ПА 
[2].

В коллективной монографии [5] разработаны ма-
тематические модели и методы расчётов параметров 
поведения в потоке устройств для буксировки аппара-
туры при движении с постоянной скоростью, опреде-
лены параметры неустойчивых режимов буксировки, 
расчёты параметров колебаний буксируемых систем 
(БС) на волнении. 

Как видим, существует обширная литература, 
в которой изучено поведение ГС в различных средах, 
областях деятельности. Современная вычислитель-
ная техника дает возможность развития и реализации 
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ряда численных методов решения теоретических за-
дач гидромеханики и математического моделиро-
вания, позволяющих глубоко исследовать вопросы 
их движения и динамики «всухую» с привлечением 
минимального объема экспериментальных данных 
[15]. К настоящему времени многие задачи гидро-
динамики, возникающие в процессе создания раз-
нообразных ППС, нашли свое законченное решение  
[1–5, 8, 9].

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является получение урав-
нений динамики элемента ГС МПС, которые могут 
описывать его перемещения в абсолютной системе 
координат.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Для реализации поставленной цели предполага-

ется: 
– усовершенствовать проектирование ГС МПС, 

основывающееся на улучшении существую-
щих методов путём создания компьютерных 
моделей динамики ГС с учётом их эксплуата-
ционных характеристик и позволяющих бо-
лее правильно и рационально создавать новые  
ГС для МПС с необходимыми свойствами и парамет-
рами;

– предложить рекомендации по прогнозированию 
возможных эксплуатационных нагрузок для разра-
ботки таких устройств. 

Несмотря на функциональное и конструктивное 
разнообразие современных МПС и ППС, их авторы 
сталкиваются с рядом сходных проблем и нуждаются 
в обобщении подходов для их разрешения. В частно-
сти, к ним относятся проблемы гидродинамики. При 
создании движущихся под водой привязных систем 
и аппаратов изучение вопросов их динамики, силово-
го воздействия среды и судна-носителя (СН), вопросы 
управления и стабильности движения первостепенны 
и во многом определяют возможность нормального 
функционирования аппаратуры, установленной на 
них. При этом наиболее существенной особенностью 
динамики ППС, усложняющей ее по сравнению с из-
вестной теорией движения в жидкости и газе авто-
номных твердых тел, является необходимость учета 
влияния ГС как системы с распределенными параме-
трами, также взаимодействующей с потоком жидко-
сти. 

МПС состоит из СН, ПА и соединяющей их ГС 
(рис. 1). 

Введём правую систему координат 0xyz. Оси 0х 
и 0у лежат в плоскости поверхности моря, а ось 0z 
совпадает с направлением вектора силы тяжести q. 
Коренной конец ГС закреплён на СН и имеет коор-
динаты Xсн, Yсн, Zсн. Ходовой конец ГС прикреплён на 
ПА с координатами Xпа, Yпа, Zпа. Скорость СН задана 
вектором Vсн, а ПА — вектором Vпа. Движение ПА 
также может быть определено вектором силы тяги его 

движителя. Скорость морского течения стационарна, 
но неоднородна в заданной акватории [22, 23].

На малый элемент ГС длиной ds действуют силы 
растяжения Т и T + dT, которые создаются в результа-
те сил, приложенных к коренному Fсн и ходовому Fпа 
концам ГС со стороны СН и ПА, а также сил тяжести 
q ГС и гидродинамических сил Fn и Fτ, действую-
щих по нормали и по касательной к поверхности ГС 
(рис. 2). 

На элемент ГС также может действовать сосредо-
точенная внешняя сила G, возникающая в результате 
контактного взаимодействия ГС с подводными объек-
тами. С прикладной точки зрения невозможно осуще-
ствить точечный контакт ГС с подводным объектом. 
Такой контакт будет происходить на некоторой малой 
длине ГС, но не в точке. Поэтому будем считать, что 
сила G воздействует на длину ds малого элемента ГС, 
т. е. она является распределённой на малой длине ГС. 

Рис. 2. Осевая линия элемента ГС

Рис. 1. Общая схема МПС
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В процессе движения СН и ПА расстояние между 
ними изменяется, что вызывает преобразование сил, 
действующих на ГС и её форму. Силы тяжести q ГС 
характеризуются линейной плотностью самой ГС, 
а также наличием на ней дополнительных распреде-
лённых грузов и поплавков. ГС можно представить 
в виде совокупности отдельных малых элементов 
длиной l, соединённых между собой упругими свя-
зями [6, 24].

Радиус-вектор ГС r(p) связан с вектором коорди-
нат е зависимостью:

( ) ( ) ,r p p e= ⋅S                                (1)

где e  — вектор обобщённых координат;
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   — радиус-векторы (k = 0) 

и касательные векторы (k = 1) к осевой линии  
ГС в её концевых точках (p = 0 и p = l), когда u  
принимает значения 0 (р = 0) или l (р = l); 

1 2 3 4( ) 0 0p s s s s=S I I I I  — матрица функций 
форм ГС; I — единичная матрица (3 × 3); βk — углы 
поворота поперечных сечений ГС в концевых точках 
элемента относительно нормали n репера Френе осе-
вой линии (рис. 3) [24, 25]; l — длина осевой линии 
элемента ГС. 

Угол β определяется вдоль осевой линии ГС 
( [0; ])p l∈  с помощью интерполяционной зависимо-
сти:

0( ) (1 / ) / .lp p l p lβ = β ⋅ − +β ⋅                 (2)

В качестве функций формы ГС использованы 
функции Эрмита: 

2 3
1 3( ) ( ) 1 3 2 ,s p s l p= − = − ξ + ξ               (3)

2 3
2 4( ) ( ) ( 2 ),s p s l p l= − − = ⋅ ξ − ξ + ξ           (4)

2 3
3 ( ) 3 2 ,s p = ξ − ξ                           (5)

3 2
4 ( ) ( ),s p l= ⋅ ξ − ξ                          (6)

/ ,p lξ =                                    (7)

позволяющие аппроксимировать форму элемента ГС 
по величине и производной радиуса-вектора ГС:

1 0 2 0 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,l lx p s p x s p x s p x s p x′ ′= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  (8)

1 0 2 0 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,l ly p s p y s p y s p y s p y′ ′= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  (9)

1 0 2 0 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .l lz p s p z s p z s p z s p z′ ′= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  (10)

Уравнения движения элемента ГС могут быть по-
лучены с помощью уравнений Лагранжа II рода [24]:

,d T T U W
dt

∂ ∂ ∂ δ
− + =

∂ ∂ ∂ δe e e e

                 (11)

где Т — кинетическая энергия элемента ГС, Дж;

2
0 0

1 1 ,
2 2

l lT
lT r r dp J dpβ= ρ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅β ⋅∫ ∫
 

          (12)

где ρl — линейная плотность материала ГС, кг/м; U — 
потенциальная энергия деформации элемента ГС, 
Дж; δW — виртуальная работа активных сил, Дж;

0 0
,

l lT T
lW r g dp r F dpδ = δ ⋅ρ ⋅ ⋅ + δ ⋅ ⋅∫ ∫



         (13)

где g — вектор ускорения силы тяжести, м/с2; F — век-
тор активных (внешних) сил, действующих на ГС, Н.

Вектор обобщённых координат в абсолютной 
системе координат [6, 24] не требует пересчёта ко-
ординат узлов ГС между ней и вспомогательными 
системами координат, а также при этом отсутствует 
необходимость учёта присоединённых масс жидко-
сти к ГС, если при определении гидродинамических 
сил сопротивления ГС использовать коэффициенты, 
установленные эмпирическим путём [15]. Таким об-
разом, метод абсолютных координат [6, 16, 24] имеет 
существенные преимущества по сравнению с други-
ми методами [4, 5, 15].

После подстановки производных по време-
ни радиуса-вектора r S e= ⋅

 

   (1) и его вариации 
r S eδ = ⋅δ
   в (11) уравнения движения в матричной 

форме принимают вид:

,e g FM e Q Q Q⋅ + = +
  





                 (14)

куда входят постоянные матрица масс (М) и столбец 
обобщённых сил тяжести (Qg), а также вектор внеш-
них активных сил (QF) и реакций упругого деформи-
рования ГС (Qe). 

Рис. 3. Поворот концевого поперечного сечения элемента 
ГС относительно нормали репера Френе осевой линии,  
состоящего из вектора касательной t, нормали n и бинор-
мали b
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Матрица масс рассчитывается по формуле:
2

0
,

l T
lT

TM S S dp const
e e
∂

= = ρ ⋅ =
∂ ∂ ∫ 

        
 (15)

а столбец обобщённых сил тяжести — по выраже-
нию:

0
.

g lg T
l

WQ S g dp const
e

∂
= = ρ ⋅ ⋅ ⋅ =

∂ ∫






     (16)

Уравнение (14) записано без учёта жёсткости из-
гиба и кручения, которые будут приняты во внимание 
при дальнейшем совершенствовании математической 
модели ГС в составе МПС.

Элементы вектора обобщённых упругих сил мож-
но описать так:

 .e UQ
e

∂
=
∂





                            (17)

Потенциальная энергия внутренних сил упругих 
деформаций элемента ГС определяется по формуле:

2 2 2 2
1 1 2 20

1 ( ) ,
2

l
U EA EJ EJ GJ dpβ= ε + χ + χ + τ∫  

 (18)

где Е — модуль Юнга материала ГС, Па; G — модуль 
сдвига материала ГС, Па; А — площадь поперечного 
сечения ГС, м2; J1, J2 — моменты инерции попереч-
ного сечения ГС относительно его главных осей, м4; 
Jβ — полярный момент инерции поперечного сечения 
ГС, м4; ε — продольная деформация осевой линии ГС 
с продольной жёсткостью Е · А:

2 2 2

11 ( 1)
2

1 1 .
2

T Tr r r r

x y z
p p p

′ ′ ′ ′ε = − ≈ − =

      ∂ ∂ ∂ = + + −     ∂ ∂ ∂       

 

         

(19)

Простейшая модель продольных сил получена 
в работе [16] с использованием следующего способа 
осреднения продольной деформации:

0 1 3 1 3( ) ( )
1 1.

T
lr r e e e e

l l
− − −

ε ≈ − = −
   

     (20)

В этом случае продольные силы можно опреде-
лить по формуле:

0
4 4

11

1 1
,

l

i
i i

ik k ik k
k k

Q EA dp
e e

E A S e K e

              

(21)

где ikK ε  — матрица продольной жёсткости ГС.
Силы реакции изгиба ГС находятся таким обра-

зом:

0

.
l

i
i i

Q E J dp
e e

Кривизны χ1 и χ2 осевой линии по отношению 
к главным осям инерции площади поперечного сече-
ния с изгибными жёсткостями EJ1, EJ2 и кривизной 
осевой линии [16] вычисляются следующим образом:

0 3 ,
r r

r

′ ′′×
χ =

′

 

                            (22)

1 0 cos ,χ = χ ⋅ β  2 0 sin ,χ = χ ⋅ β            (23)

Силы реакции кручения ГС можно определить по 
формуле:

0

.
l

i
i i

Q GJ dp
e e

              (24)

Относительный угол закручивания поперечного 
сечения ГС [26] равен:

/ ,                           (25)

где χτ — кручение (вторая кривизна) осевой линии с 
жёсткостью на кручение GJτ:

2
( , , ) .r r r

r r
τ

′ ′′ ′′′
χ =

′ ′′×                            
 (26)

Для расчета элементов матрицы масс по формуле 
(15) необходимо выполнить замену переменной инте-
грирования:

0 0

1

0
, , [1;4].

l lT T
ij l i j l i j

T
l i j

pM s s dp l s s d
l

l s s d i j

= ρ ⋅ = ρ ⋅ ⋅ =

= ρ ⋅ ⋅ ξ ∈

∫ ∫

∫

        (27)

В данной статье элементы матрицы не приве-
дены по причине ограничения ее объёма. Анало-
гичным образом вычислены остальные элементы 
матрицы М, в результате которых она приобретает  
вид (28). 

Матрица (28) симметрична относительно главной 
диагонали. 

2 2

2 2

1313 1314

1413 1414

420
156 22 54 13 0 0

22 4 13 3 0 0
54 13 156 22 0 0

.
13 3 22 4 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

l l

l l

l l l l
l l

l l l l
M M

M M

ρ ⋅
= ×

−

−
−

×
− − −

M

I I I I

I I I I
I I I I

I I I I

   

(28)

Элементы матрицы масс, связанные с кручением 
ГС (М13 13, М13 14, М14 13, М14 14), получаются в результа-
те преобразования второго слагаемого кинетической 
энергии элемента ГС (12):
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2
0

1 .
2

l
T J dpτ β= β ⋅∫                         (29)

Из аппроксимации угла кручения (2) следует:

0 (1 / ) / ,lp l p lβ = β ⋅ − +β ⋅                 (30)

тогда

2
00

1 [ (1 / ) / ] .
2

l
lT J p l p l dpτ β= β ⋅ − +β ⋅ ⋅∫  

   
 (31)

Элементы матрицы масс кручения элемента ГС 
можно определить из первого слагаемого уравнения 
Лагранжа II рода (11):

00
0

1 2[ (1 / ) / ](1 / ) ,
2

l
l

Td J p l p l p l dp
dt

 



 (32)

00
1

1 2[ (1 / ) / ] / .
2

l
l

Td J p l p l l dp
dt

 



   
(33)

Для нахождения ikK ε  — матрицы продольной 
жёсткости элементов ГС — необходимо вычислить 
составляющие её элементов. Элементы матрицы 11

ikS  
симметричны относительно главной диагонали:

4
11

1
4

0
1

, .

i ik k
k

ik k
k

Q E A S e

K e K e K K

ε

=

ε ε ε ε

=

= ⋅ ⋅ ε ⋅ ⋅ =

= ⋅ = ⋅ = ⋅ ε

∑

∑ 

        (34)

Подставив функции Эрмита (3)–(6) в формулу для 
элемента матрицы М22, получим:

11 0
,

lg
lQ g s dp= ρ ⋅ ⋅ ⋅∫



                      (35)

22 0
,

lg
lQ g s dp= ρ ⋅ ⋅ ⋅∫



                      (40)

33 0
,

lg
lQ g s dp= ρ ⋅ ⋅ ⋅∫



                      (41)

44 0
.

lg
lQ g s dp= ρ ⋅ ⋅ ⋅∫



                      (42)

ВЫВОДЫ. Анализ существующих моделей ди-
намики ГС МПС показал, что в большинстве моде-
лей элемента ГС в МПС рассматривают динамику ГС 
при относительно малых перемещениях и изгибах, 
что свидетельствует об актуальности разработки дан-
ной математической модели динамики элемента ГС, 
позволяющей учитывать большие перемещения ГС 
в составе МПС. Получены уравнения динамики эле-
мента ГС МПС, которые дают возможность описы-
вать значительные величины его перемещений.
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Abstract. Selection of the criterion of optimization of the passenger ship with outriggers at initial stages of its designing 
has been presented. The Net Present Value is considered as a target function of the problem of optimization of the prin-
cipal elements of the ship. For the passenger ship with outriggers, this criterion is connected both to the economic effi-
ciency of the underway ship (profit) and to the costs of its construction and operation (structural cost, operating costs).
Keywords: selection of optimization criterion; principal ship elements; passenger ship with outriggers.

Аннотация. Приведен выбор критерия оптимизации для пассажирского судна с аутригерами на начальных 
стадиях его проектирования, в качестве целевой функции задачи оптимизации главных элементов судна рас-
сматривается критерий чистой текущей стоимости. Для пассажирского судна с аутригерами этот критерий 
связан как с экономической эффективностью будущего судна (прибыль), так и с затратами на постройку и экс-
плуатацию судна (строительная стоимость судна, эксплуатационные расходы).  
Ключевые слова: выбор критерия оптимизации; главные элементы судна; пассажирское судно с аутри-
герами.

Анотація. Наведено вибір критерію оптимізації для пасажирського судна з аутригерами на початкових стадіях 
його проектування, як цільова функція задачі оптимізації головних елементів судна розглядається критерій 
чистої поточної вартості. Для пасажирського судна з аутригерами цей критерій пов’язаний як з економічною 
ефективністю майбутнього судна (прибуток), так і з витратами на будівництво й експлуатацію судна (будівель-
на вартість судна, експлуатаційні витрати).
Ключові слова: вибір критерію оптимізації; головні елементи судна; пасажирське судно з аутригерами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В начале ХХI ст. началось широкое использо-
вание многокорпусных судов, что определяется их 
спецификой. 

Возможность обеспечения практически любой 
нужной начальной поперечной остойчивости, что 
крайне важно при проектировании пассажирских 
и грузопассажирских судов, и большой водонепрони-
цаемый объем надводной платформы, соединяющей 
корпуса, делает суда с аутригерами (САР) намного 
более безопасным и соответственно предпочтитель-
ным типом судов для перевозки пассажиров, чем 
однокорпусные. Практически любое необходимое 
удлинение корпусов гарантирует САР энергетиче-
ские преимущества при достаточно высоких от-
носительных скоростях в сравнении с однокорпус-
ными судами. Наиболее перспективной конструк-
цией пассажирского судна САР является тримаран 
[5, 6].

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — решение задачи выбора крите-
рия оптимизации пассажирского судна с аутригерами. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Современные экономические условия характе-
ризуются все более жесткой конкуренцией на рынке 
морских пассажирских перевозок, что ставит перед 
проектантами и судовладельцами новые проблемы, 
к числу которых можно отнести: создание экономи-
чески выгодных судов, позволяющих получать наи-
большую прибыль; повышение качества проектиро-
вания и постройки судна; снижение затрат, связанных 
с созданием и эксплуатацией судна; ограниченность 
времени постройки и ввода его в эксплуатацию.

Основной фактор, определяющий конкурентоспо-
собность судна или иного морского объекта — эконо-
мическая эффективность работы. 

В качестве целевой функции задачи оптимизации 
главных элементов судна обычно используется крите-
рий чистой текущей стоимости KNPV.

Обоснование критерия KNPV проходит через три 
уровня показателей судна: технических, эксплуатаци-
онных (или эксплуатационно-технических) и эконо-
мических (или технико-экономических).

В общем случае, при определении строительной 
стоимости судов применяют различные по своей при-
роде показатели в зависимости от этапа работы над 
проектом. При этом приоритет принадлежит техни-
ческим показателям, так как необходимо сопостав-
лять экономические и эксплуатационные свойства 
тех вариантов судов, которые не удовлетворяют тех-
ническим требованиям, предъявляемым к судну как 
плавучему сооружению. Обычно расчетная схема 
строится таким образом, чтобы к моменту оценки 

экономической эффективности варианты, непригод-
ные с технической точки зрения, выпали из расчета. 
Технические показатели характеризуют массу, объ-
ем, ходкость, остойчивость, непотопляемость, ма-
невренность. Эти показатели, рассматриваемые изо-
лированно или в какой-то комбинации, могут быть 
абсолютными или относительными, размерными или 
безразмерными. Все они служат лишь для отбора 
судна-претендента с целью дальнейшей оптимизации 
проектного решения. В результате анализа техниче-
ских показателей можно обосновать рациональные 
границы их изменения у оптимизируемого судна, 
правильно оценить значения некоторых измерителей 
и удельных показателей.

Следующие, по приоритетности, — эксплуата-
ционные показатели (объем перевозок, грузооборот, 
т. е. количество тонно-миль, выполненных судном за 
год и т. д.), которые находят широкое применение при 
оценке вариантов судов ввиду того, что они являются 
той основой, на которой базируются расчеты эконо-
мических показателей. Эксплуатационные показате-
ли вічисляются с той же точностью, что и техниче-
ские, чего нельзя сказать о показателях, связанных 
с денежными единицами измерения. Необходимо 
отметить то, что без эксплуатационных показателей 
невозможно говорить о перспективах использования 
будущего судна.

Таким образом, и технические, и эксплуатацион-
ные показатели необходимы в процессе обоснования 
проекта судна, но ни один из них и никакая комбина-
ция этих показателей не может служить единствен-
ным критерием, гарантирующим ресурсную опти-
мальность принимаемого решения. Суть в том, что 
техническое совершенство — не самоцель, а только 
средство достижения экономической эффективности. 
По классической трактовке, техническое совершен-
ство представляет собой нечто иное, чем использова-
ние имеющихся ресурсов для достижения возможно 
наибольшей выгоды. Формализовать это положение 
можно по-разному, что в условиях рыночной эконо-
мики вполне естественно. 

Для пассажирского судна с аутригерами таким 
показателем может быть лишь критерий, связан-
ный как с экономической эффективностью будуще-
го судна (прибыль), так и с затратами на постройку 
и эксплуатацию судна (строительная стоимость, 
эксплуатационные расходы). Таким образом, эф-
фективность выполнения судном поставленных 
задач определяется по критерию чистой текущей  
стоимости KNPV.

Критерий чистой текущей стоимости пока-
зывает чистые доходы или чистые убытки инве-
стора от помещения денег в проект по сравнению  

[9] MSFO: Teoriya i praktika [IFRS: Theory and Practice]. Available at: http://msfo-dipifr.ru/formula-rascheta-npv-
investitsionnogo-proekta-eto-prosto.
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с хранением денег в банке. Если NPV > 0, то можно 
считать, что инвестиция приумножит прибыль пред-
приятия, т. е. ее следует осуществлять. При NPV < 0 
доходы от предложенной инвестиции недостаточно 
высоки, чтобы компенсировать риск, присущий дан-
ному проекту (или, с точки зрения цены капитала, 
недостаточно средств на выплату дивидендов и про-
центов по кредитам), и инвестиционное предложение 
должно быть отклонено.

Критерий KNPV отражает чистую текущую стои-
мость и рассчитывается как разность между инвести-
циями и будущими доходами, выраженная в денежной 
величине, приведенной к началу реализации проекта, 
т. е. с учетом ставки дисконтирования.

Метод чистой текущей стоимости NPV состоит 
в следующем.

1. Определяется текущая стоимость затрат IC, т. е. 
решается вопрос, сколько инвестиций нужно зарезер-
вировать для проекта.

2. Рассчитывается текущая стоимость будущих 
денежных поступлений от проекта, для чего доходы 
за каждый год CFt приводятся к текущей дате.

Для нахождения KNPV необходимо вычислить те-
кущую стоимость будущих оттоков и притоков де-
нежных средств. При заданной норме дисконта её 
можно определить на протяжении всего жизненного 
цикла проекта, а также сопоставить приведенные 
суммы друг с другом.

Текущая стоимость инвестиционных затрат IC 
сравнивается с текущей стоимостью доходов PV. Раз-
ность между ними составляет чистую текущую стои-
мость KNPV:

KNPV = PV – IC,                            (1)

где стоимость текущих доходов PV выражается в сле-
дующей формуле:
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где CF — приток денежных средств в период t лет; 
t — количество лет; i — ставка дисконтирования.

В таком же виде представляем текущую стои-
мость инвестиционных затрат IC:

0
,

(1 )

n
t

t
t

IC
IC

i=
=

+
∑                            (3)

где ICt — сумма инвестиций (затраты) в t лет; t — ко-
личество лет; i — ставка дисконтирования.

Общая формула расчета чистой текущей стоимо-
сти KNPV выглядит следующим образом:
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Для расчета KNPV необходимо будет сделать про-
гноз будущей прибыли, что невероятно трудно, по-
скольку он основывается на оценке общего состояния 
экономики, эластичности спроса (зависимости уров-
ня спроса от цены услуг по перевозке пассажиров мо-
рем), потенциального эффекта от рекламы, предпо-
чтений потенциальных пассажиров, а также реакции 
конкурентов (рис. 1).

Кроме того, необходимо будет спрогнозировать 
операционные расходы (платежи), а для этого — оце-
нить на несколько лет вперед будущую строительную 
стоимость, зарплату работников, коммунальные услу-
ги, изменения ставок аренды, тенденции в изменении 
курсов валют, покупку необходимого оборудования 
только за границей и т. д. [7].

Прибыль CF выступает как превышение дохо-
дов от продажи услуг над произведенными затрата-
ми (капиталом). С развитием рыночных отношений 

Рис. 1. Кумулята прибыли за период жизни пассажирского судна:
1 — период проектирования и постройки; 2 — отпускная цена пассажирского судна; 3 — период окупаемости пассажир-
ского судна; 4 — упущенная прибыль и стоимость первого ремонта; 5 — стоимость второго ремонта; 6 — прибыль от 
утилизации; 7 — период первого ремонта; 8 — период второго ремонта; 9 — кратный возраст стоимости пассажирского 
судна (и инвестиции) от эксплуатации за период службы; 10 — период службы пассажирского судна; 11 — период оценки 
средней интенсивности воспроизводства [4]
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происходит расширение традиционного понимания 
прибыли, сводившегося к разнице между доходами 
и издержками, т. е., кроме бухгалтерской, определяют 
и экономическую прибыль. В бухгалтерских расче-
тах прибыль представляет часть доходов, остающих-
ся после возмещения текущих затрат и процентов 
по краткосрочным кредитам банков; в самом общем 
виде ее можно записать так:

П = Д – И,                                (5)

где П — прибыль; Д — доходы; И — издержки про-
изводства.

Прибыль от эксплуатации пассажирского судна 
(реализации услуг) находится как разница между вы-
ручкой от реализации услуг (без налога на добавоч-
ную стоимость) и затратами на производство и реали-
зацию, включаемыми в себестоимость продукции:

Прп = Вд – НДС – И,                        (6)

где Вд — выручка от реализации услуг; НДС — налог 
на добавочную стоимость; И — затраты на производ-
ство и реализацию продукции (услуг) [3].

К расходам IC можно отнести затраты на строи-
тельную стоимость и суммарные затраты на эксплуа-
тацию. Строительная стоимость — важнейшая ха-
рактеристика судна как при планировании ресурсов 
на его создание, так и при оценке экономической эф-
фективности в процессе выбора вариантов проекта, 
поскольку она входит в расчет ряда составляющих 
приведенных затрат.

Расчеты строительной стоимости — от предвари-
тельных оценок на начальной стадии проекта до под-
робных калькуляционных расчетов — выполняются 
на всех этапах разработки проекта судна как состав-
ляющей технического проекта, последующего уточ-
нения в рабочем проекте и корректировки цены по 
результатам постройки головного судна.

C переходом страны к рыночной экономике во-
просы ценообразования, в частности оценки строи-
тельной стоимости судов, существенно усложнились. 
Это связано с многократными изменениями налого-
вой системы, договорными ценами на комплектую-
щие изделия, инфляционными процессами. Вслед-
ствие этого ранее широко применяемые на начальных 
этапах проектирования методы расчета строительной 
стоимости по укрупненным измерителям прототипа 
(стоимость 1 т корпуса, 1 т механизмов и т. д.) не мо-
гут использоваться [1].

Строительная стоимость судна (судна установив-
шейся серии) рассчитывается по следующей зависи-
мости:

Kс = K (1 + Р/100),                          (7)

где K — полная производственная себестоимость по-
стройки судна; Р — норматив рентабельности в про-
центах.

Выражение для определения производственной 
себестоимости строительства судна имеет такой вид:
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где q1 — экспертный коэффициент; φ — общий при-
веденный процент налогов НДС для судостроитель-
ного предприятия.

K1 — суммарная стоимость материалов, полуфаб-
рикатов, комплектующих изделий и оборудования на 
строительство судна вычисляется в зависимости от 
стоимости 1 т чистого веса и массы соответствующей 
статьи нагрузки масс:
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где k > 1 — экспертный коэффициент, определяю-
щий норматив материальных затрат, учитывающий 
освоение производства; Рi — масса i-й составляю-
щей нагрузки масс; Цi — стоимость 1 т чистого ма-
териала или оборудования, дол./т; K2 — транспортно-
заготовительные расходы, в процентах от K1; K3 — 
основная заработная плата производственных ра-
бочих, которая может быть найдена по следующей 
формуле:
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где q2 — среднечасовая тарифная ставка работ; kd — 
коэффициент прочих доплат; kr — коэффициент, учи-
тывающий доплаты по районным коэффициентам; 
kc — коэффициент серийности; εi — нормативы 
трудоемкости по i-й составляющей нагрузки масс, 
чел. час / т.

K4 — дополнительная заработная плата производ-
ственных рабочих; K5 — единый социальный налог; 
K6 — отчисления на социальное страхование; K7 —  
общезаводские расходы; K8 — цеховые расходы; 
K9 — расходы на содержание и эксплуатацию обору-
дования; K10 — прочие расходы.

Расчет эксплуатационных затрат судна произво-
дится следующим образом [8].

Суммарные затраты C при эксплуатации судна за 
год рассчитываются так: 
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+ Стоп. и смаз. + Сремонт + Спро,                 (11)

где Cэ — расходы на оплату труда экипажа; Cфонд — от-
числение во внебюджетные фонды; Cпитание — расходы 
на питание экипажа и пассажиров; Cохр.труд — расходы 
на охрану труда; Cтоп. и смаз. — затраты на топливо и сма- 
зочные материалы; Cремонт — затраты на ремонт судна; 
Cпро — прочие расходы.
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Расходы на оплату труда экипажа:

Сэ = nэ
 · Сср.зарплата

 · Тэ + nэ
 · С'ср.зарплата (365 – Тэ),   (12)

где nэ — численность экипажа, которая в первом при-
ближении может быть принята равной 8; Сср.зарплата — 
средняя зарплата одного члена экипажа в сутки при 
эксплуатации, долл. США/сут; С'ср.зарплата — средняя 
зарплата одного члена экипажа в сутки при неэксплу-
атации, долл. США/сут, которая принята равной 70% 
от средней зарплаты одного члена экипажа в сутки 
при эксплуатации; Тэ — время эксплуатации судна 
в год.

Отчисления во внебюджетные фонды Cфонд со-
ставляют 30% от расходов на оплату экипажа:

Сфонд = 0,3 · Сэ.                                (13)

Расходы на питание можно представить в виде за-
висимости:

Спитание = Kнорма
 · nэ

 · Тэ + K'норма
 · nэ (365 – Тэ),    (14)

где Kнорма — суточная норма питания на одного чело-
века во время рейса долл. США/сут; K'норма — суточная 
норма питания на одного человека в нерейсовое вре-
мя долл. США/сут. Расходы на охрану труда Сохр.труда 
составляют 1,6% от суммы расходов на оплату труда 
экипажа и отчисления во внебюджетные фонды:

Сохр. труд = 0,016 · Сэ + Сфонд.                (15)

Затраты на топливо и смазочные материалы будут 
составлять:

Стоп. и смаз. = (Pтоп. + 0,05 · Pсмаз.) Qтоп.,           (16)

где Qтоп. — годовой расход топлива, т; Pтоп. — цена 
одной тонны топлива, долл. США/т; Pсмаз. — цена 
одной тонны смазочного масла, долл. США /т.

Годовой расход топлива спасательного судна мож-
но определить по формуле:

Qтоп. = Qсв.х. + Qмакс. + Qобл.,                (17) 

где Qсв.х. — годовой расход топлива в режиме свобод-
ного хода; Qмакс. — годовой расход топлива в режиме 
аварийности; Qобл. — годовой расход топлива в режи-
ме обслуживания (подготовка к рейсу, рейс, малый 
ремонт).

Годовой расход топлива в режимах хода находит-
ся следующим образом:

1 2
1

,
k

j ij ej
i

Q k k T p N               (18)

где k1 — коэффициент морского запаса; k2 — коэффи-
циент, учитывающий увеличение расхода топлива на 
работы вспомогательных механизмов, на запасы 

смазки и питательной воды и стояночные режимы; 
Nej — мощность пассажирского судна при j-м режиме 

хода; k — количество задач; 
1

k

ij
i

T
=
∑  — суммарная про-

должительность эксплуатации спасательного судна 
при j-м режиме хода; pт — удельный расход топлива, 
на 1 кВт в час, кг/(кВт· ч).

Затраты на ремонт судна описывает следующее 
выражение:

Cремонт = Cремонт · Kср.р,                     (19)
где Kср.р — строительная стоимость пассажирского 
судна; Cремонт — норматив ремонта.

Для пассажирского судна прочие расходы прини-
маются в размере 7% от суммы всех вышеперечис-
ленных затрат. Тогда, годовые затраты при эксплуата-
ции судна С равны [2]:

C = 1,07 (Cэ’ + Cфонд + Cпитание + 

+ Cохр. труд + Cтоп. и смаз. + Cремонт).            (20)

Ставка дисконтирования i в формуле расчета 
KNPV — это стоимость капитала (cost of capital) для 
инвестора. Другими словами, это ставка процента, по 
которой компания-инвестор может привлечь финан-
совые ресурсы.

В общем случае компания может получить фи-
нансирование из трех источников:

1) взять в долг (обычно у банка);
2) продать свои акции;
3) использовать внутренние ресурсы (нераспреде-

ленную прибыль).
Данные финансовые ресурсы имеют свою стои-

мость. Наиболее понятна стоимость долговых обя-
зательств. Это либо процент по долгосрочным кре-
дитам, который требуют банки, либо процент по 
долгосрочным облигациям, если компания может вы-
пустить свои долговые инструменты на финансовом 
рынке. По мнению специалистов Всемирного Банка, 
ставка дисконтирования, которая рекомендована для 
стран ЕС находиться в диапазоне от 2 % до 4 %. Если 
брать в расчет Украину, то ставка дисконтирования 
будет составлять значение ≈ 3 % [9].

ВЫВОДЫ. 1. В качестве критерия оптимизации 
принят критерий чистой текущей стоимости. 

2. Показателем расходов IC выбраны — строитель-
ная стоимость, отнесенная к сроку службы (15 лет),  
и эксплуатационные расходы сроком на один год.

3. Показателем СF денежного потока принима-
ется прибыль от эксплуатации пассажирского судна 
сроком на один год. 

4. Для пересчёта будущих потоков доходов в еди-
ную величину текущей стоимости используется став-
ка дисконтирования i.
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Abstract. There has been done the overview of the researches carried out by the world’s leading scientists since 1995 
in the course of implementation of the glider into scientific, military and commercial fields. The diagram including the 
timeline shows the cases and facts of implementation of the glider before and after the patent US 3204596A was is-
sued. The false statement on the priority in case of invention of the glider is refuted. The real inventor of the method of 
underwater navigation, which is currently implemented in modern gliders, is given precedence. The twelve-year his-
tory of the inventor’s work on the project and his attempts to apply it are thoroughly studied. The main characteristics 
of the submarine glider are given, as well as the list of the main chapters of the monograph by V. P. Kreminskiy «Notes 
about Underwater Navigation and Submarine Device Capabilities», which was published in the publishing house of 
the Odessa military district in 1892. There is also given a list of international and national scientific and historical, 
scientific and technical conferences, seminars and other events, where the author’s investigations were tested. The 
scheme of the historiography of Kreminskiy’s concept is established, namely: its historical, geographical and mental 
backgrounds, origin, formation, development and finally implementation of the concept at present.
Keywords: glider; submarine; the concept of underwater navigation; priority of the invention.

Анотація. Опрацьовано хронологію винаходів, що як передували патенту US 3204596А, так і посилались на 
нього у вигляді діаграми; спростовано хибну думку про першість винаходу глайдера; встановлено пріоритет 
справжнього винахідника способу руху під водою, що реалізований у сучасних глайдерах; сформовано 
концептуальні засади праць Володимира Панасовича Кремінського щодо розвитку підводного мореплавства.
Ключові слова: глайдер; підводний човен; концепція підводного мореплавства; пріоритет винаходу. 

Аннотация. Обработана хронология изобретений, которые были как до патента US 3204596А, так и ссылки 
на него в виде диаграммы; упразднено ложное утверждение о первенстве изобретения глайдера; установлен 
приоритет настоящего изобретателя способа движения под водой, реализованного в современных глайдерах; 
сформированы концептуальные основы работ Владимира Афанасьевича Креминского по развитию подводно-
го мореплавания.
Ключевые слова: глайдер; подводная лодка; концепция подводного мореплавания; приоритет изобретения.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Океанографічне управління ВМС США (Naval 

Oceanographic Office (NAVOCEANO) ініціювало за-
мовлення на тему глайдерів у 1995 р. на базі лабо-
раторії прикладної фізики Вашингтонського універ-
ситету (APL / University of Washington), провідними 
спеціалістами якої є д-р Дж. Беллінхем (Dr. James 
G. Bellingham) і професор океанографії цього ж 
університету д-р Ч. Еріксен (Dr. Charles C. Eriksen). 
Перші масштабні випробування проводилися влітку 
2000 р. в затоці Монтерей. «Манта» UUV –дослідний 
зразок, який є прототипом перспективного бойового 
глайдера «Mothership», контракт на створення якого 
укладено 20 листопада 2011 р. в Сан-Дієго між Управ-
лінням військово-морських досліджень в Арлінгтоні 
(США) й компанією SAIC — Science Applicational 
Corp. (Лінгвуд, штат Вашингтон) [13].

Незважаючи на те, що Великобританія (На-
ціональний океанографічний центр, Саутгемптон) 
і Франція (наприклад, «SeaExplorer» фірми ACSA, 

менеджер з маркетингу П. Пла (Patrice Pla)) мають 
свої національні програми з впровадження глайдерів, 
з 2012 р. основні дослідження щодо глайдерів у Єв-
ропі акумулювались у Центрі морських досліджень 
й експериментів НАТО — ЦМДЕ (CMRE — Centre 
for Marine Research and Experimentation). Провідними 
спеціалістами цього Центру були: проф. Ж.-Г. Фон-
тен (Jean-Guy Fontaine) — голова дослідницького 
відділу; Ж. Алвес (Joao Alves) — провідний науко-
вець з морського зв’язку й мереж; д-р С. Дагелай 
(Samanta Dugelay) — керівник проекту з автоном-
них контрмінних можливостей використання висо-
кочастотного SAS (synthetic aperture sonar — син-
тетичний гідролокатор спрямованої дії); д-р К. Ле-
Пеж (Kevin LePage) — співкерівник програми ASW 
(anti-submarine warfare — протичовнова війна); д-р 
Дж. Ослер (John Osler) — менеджер з охорони навко-
лишньої інформації й оперативної ефективності про-
грами, куратор розробки хвильового глайдера [13]. 
Не залишилась осторонь і наукова спільнота країн  

invented underwater vehicle for studying the depths of the seabed]. Sprava Odeskogo vіddіlennya іmperatorskogo 
rosіyskogo tekhnіchnogo tovaristva [Case of the Odessa branch of the Imperial Russian Technical Society]. Der-
zhavnyi arkhіv Odeskoi oblastі [State Archive of the Odesa region]. F.333 Op.1 Spr.330. 23 p.

[5] Zaklyucheniye komissii otdeleniya i perepiska o rassmotrenii izobretennogo Kreminskim sposoba rozyska i po-
dema zatonuvshikh sudov [Conclusion of the commission of the department and the correspondence on the con-
sideration of the method invented by Kreminsky for the search and recovery of sunken ships]. Sprava Odeskogo 
vіddіlennya іmperatorskogo rosіyskogo tekhnіchnogo tovaristva [Case of the Odessa branch of the Imperial 
Russian Technical Society]. Derzhavnyi arkhіv Odeskoi oblastі [State Archive of the Odesa region]. F.333 Op.1 
Spr.290. 6 p.

[6] Opisaniye, chertezhi, perepiska o ledorezakh, izobretennykh V. A. Kreminskim, Kh. S. Breto [Description, draw-
ings, correspondence on ice-cutters invented by V. A. Kreminsky, H. S. Brato]. Sprava Odeskogo vіddіlennya 
іmperatorskogo rosіyskogo tekhnіchnogo tovaristva [Case of the Odessa branch of the Imperial Russian Techni-
cal Society]. Derzhavnyi arkhіv Odeskoi oblastі [State Archive of the Odesa region]. F.333 Op.1 Spr.139. 10 p.

[7] Kalinichenko O. O., Syniavska O. O. V. P. Kreminskyi — Tsiolkovskyi pidvodnoho svitu [V. P. Kreminskyi is the 
Tsiolkovsky of underwater navigation]. Odesa, KP OMD Publ., 2012. 40 p.

[8] Kalinichenko O. O., Sokoliuk S. M. Vid pershoho vitchyznianoho proektu pidvodnoho aparatu do suchasnykh 
hlaideriv [From the first domestic project of the underwater vehicle to modern gliders]. Materialy mizhvuzivs-
koho naukovo-praktychnoho seminaru 21 travnia 2015 roku «Dosvid zastosuvannia zbroinykh syl u svitovykh 
viinakh i voiennykh konfliktakh XX — pochatku XXI st.: tendentsii ta zakonomirnosti» [Proceedings of the In-
teruniversity Scientific and Practical Seminar dated May 21, 2015 «Experience of the armed forces in the world 
wars and military conflicts of the XX — beginning of the XXI century: Trends and patterns»]. Kyiv, 2015. 
pp. 183–190.

[9] Kreminskiy V. A. Zametki o podvodnom plavanii i vozmozhnosti postroyki podvodnogo sudna [Notes about 
Underwater Navigation and Submarine Device Capabilities]. Odessa, Tipografia Odesskogo voyennogo okruga 
Publ., 1892. 24 p.

[10] Taran A. Robot-planer proplaval rekordnyye devyat mesyatsev [Robot glider has sailed for a record nine months]. 
Available at: http://www.membrana.ru/particle/3341/.

[11] Bekker Cajus. Und Liebten Doch Das Leben. Hannover, 1956.
[12] Ewan S.Fallon. Hydroglider. Patent US, no. 3204596, 1965.
[13] Keeping a cutting edge: new threats, technologies, and business models for NATO underwater research. HIS 

Jane’s Navy International, June 2014. pp. 10–16. 
[14] Wunsch Carl. Henry Stommel. National Academy of Sciences. Biographical Memoirs V. 72. Washington, DC: 

The National Academies Press, 1997. pp. 331–348.
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Далекого Сходу, зокрема Ю. Донглянг / Yuan 
Dongliang, (Shenyang Institute of Automation, China) 
і д-р М. Аріма / Masakazu Arima (Osaka University, 
Japan).

У Російській Федерації майже тридцять років над 
глайдерами працює д-р техн. наук Г. Ю. Ілларіонов (Ін-
ститут проблем морських технологій Далеко-східного 
відділення РАН); Р. В. Красильников; І. В. Кожем’якін, 
Ю. П. Потєхін, К. В. Різдвяний, В. А. Рижов,  
А. В. Смольников, І. В. Ткаченко, А. І. Фрумен (Санкт-
Петербурзький державний морський технічний уні-
верситет), канд. техн. наук Б. Гайкович (ЗАТ «НПП 
ПТ Океанос»), проф. Є. Татаренко (Самарський дер-
жавний технічний університет) та ін.

Провідним спеціалістом з глайдерів в Україні 
є д-р техн. наук В. С. Блінцов (Національний універ-
ситет кораблебудування імені адмірала Макарова). 

Світова наукова спільнота переконана в тому, 
що винахідником способу руху під водою, який за-
раз використовується в класичних глайдерах, є проф. 
Г. Стоммел / Henry M. Stommel (27.09.1920, Вілмінг-
тон, США — 17.01.1992, Бостон, США). Особливо 
цю думку підтримують російські масс-медіа, зокрема 
Г. Антонов [2], Б. Н. Голдовський [3], А. Таран [10] та 
багато ін.

Науковий доробок Г. М. Стоммела нараховує 
12 монографій, 25 наукових звітів, 40 інших науко-
вих праць і 140 наукових статей. У квітні 1989 р. до-
слідник запропонував впровадити як інструмент ви-

вчення океану автономні безпілотні підводні апарати, 
зокрема глайдери, замість довготривалих океаногра-
фічних експедицій, спираючись на винаходи інжене-
ра Д. Уебба / Douglas C. Webb [14]. На практиці у кін-
ці Другої світової війни використання спеціальної 
гідродинамічної форми в комплексі з конструкціями 
полегшеного типу забезпечувалися розробками но-
вітніх німецьких штурмових засобів з’єднання «К» 
віце-адмірала Г. Гейє, наприклад, типу «Дельфін» (за-
нурення на великій швидкості без використання ба-
ластних цистерн) [11, с. 222–223].

Поза увагою прихильників пріоритету Г. М. Стом-
мела залишилося те, що патент US 3204596А (див. 
рис. 1) на винахід апарату зі способом руху під водою 
шляхом «паріння», застосовуючи силу гравітації в ци-
клі «вниз» і силу Архімеда в циклі «вгору», отримав 
12 жовтня 1960 р. (публікація 07.09.1965) І. Феллон 
(Ewan S. Fallon). Таким чином, пріоритет шановного 
океанографа разом з його другом-інженером є безпід-
ставним.

У патентному бюро США після І. Феллона пе-
ребувають на обліку винахідники способу руху під 
водою без застосування механічних рушіїв лише  
з 1960 р. до ХХІ ст., а попередників І. Феллона можна 
простежити лише до 1910 р. Окрім цього, патентне 
бюро США провело опрацювання подібних патентів 
в інших країнах, зокрема Великобританії та Італії 
[12]. Тому доцільно дослідити, що ж передувало па-
тенту І. Феллона та його попередників до 1910 р. 

Рис. 1. Патент на винахід апарату US 3204596А (витяг)
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

3 серпня 1953 р. ст. наук. співроб. Є. А. Яковлєв 
вперше поцікавився монографією В. П. Кремінського 
в державному архіві Одеської області.

Невідомі пошуковці залишили свої записи на об-
ліковій картці зі справи В. П. Кремінського 18 берез-
ня 1969 р. і 22 грудня 1987 р.

У 2006 р. про В. П. Кремінського згадував д-р техн. 
наук В. В. Александров, президент ЦП НТО суднобу-
дівників ім. академіка О. М. Крилова, генеральний ди-
ректор ФГУП «Адмиралтейские верфи» [1].

Під час архівної практики влітку 2009 р. автор 
вперше долучився до напрацювань В. П. Кремінсько-
го [9], [4], [5], [6], опублікувавши статтю «Ціолков-
ський підводного світу — Володимир Кремінський» 
у часописі «Одеський університет», № 9 (2068) лис-
топад 2009, Одеса. З того часу цією темою побіжно 
цікавилися у співавторстві канд. істор. наук О. О. Си-
нявська [7] та канд. істор. наук С. М. Соколюк [8].

МЕТА СТАТТІ — акцентувати увагу світової 
спільноти на монографії Володимира Панасовича 
Кремінського «Заметки по подводному плаванию 
и возможности устройства подводного судна» [9] як 
першої наукової праці нашого співвітчизника, де ге-
ніально передбачено напрями подальшого розвитку 
підводної справи у світовому масштабі й здійснено 
винахід способу руху під водою без застосування 
будь-яких механічних рушіїв.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Володимир Панасович Кремінський винайшов 
підводне судно 1883 р., під час проходження служби 
рядовим Чорноморської мінної роти, де власноруч 
ознайомився з недоліками підводного човна 3-ї моде-
лі С. К. Джевецького. У 1885 р. він здійснив свою пер-
шу спробу зацікавити своїм винаходом Імператорське 
Російське технічне товариство в Санкт-Петербурзі. 
Спроба виявилася невдалою, і винахідник вирішив 
опрацювати теорію підводного плавання. В. П. Кре-
мінський підійшов до розв’язання проблеми підвод-
ного мореплавства комплексно:

1) з 18 до 26 січня 1889 р. в Одеському відділенні 
Імператорського Російського технічного товариства 
(ОВІРТТ) розглядався спільний проект В. П. Кремін-
ського та Х. С. Брето про кригорізи для забезпечення 
підйому підводного човна в зимових умовах;

2) 20 серпня 1892 р. В. П. Кремінський видає в ти-
пографії Одеського військового округу монографію 
«Замітки про підводне плавання та можливість вла-
штування підводного судна» (див. рис. 2);

3) з 13 червня до 22 вересня 1895 р. в ОВІРТТ роз-
глядався його проект щодо апарата, призначеного для 
пошуку затонулих суден;

4) 11 грудня 1897 р., напередодні виїзду до Санкт-
Петербурга, винахідник востаннє звертається до но-

вого керівництва ОВІРТТ з проханням віднайти мож-
ливість ознайомитися з проектом підводного судна.

В. П. Кремінський відмовився від застосування 
механічних рушіїв (гвинта, гребного колеса, водоме-
та) і теоретично обґрунтував можливість «підводного 
паріння», тобто руху лише за допомогою Архімедо-
вої сили й сили гравітації з використанням ефекту 
 «підводного крила». Підводний човен характери-
зувався такими параметрами: діаметр корпусу — 
7,25 футів; довжина — 84,5 футів; товщина оболонки — 
1,5 дюймів; вага судна — 4067,594 пудів; об’ємна во-
дотоннажність — 2994,9166 куб. футів, що відповідає 
ваговій водотоннажності 5244 пудів (83,9 т). Мож-
на зауважити, що лінійні розміри підводного човна 
В. П. Кремінського дивним чином відповідають роз-
мірам козацької «чайки», що свідчить про спадковість 
в опануванні підводною безоднею.

Опис винаходу складався з таких розділів: 1. Пе-
редмова. 2. Основні вимоги. Необхідні якості. Двигун. 
3. Досліди. 4. Порівняння способів руху. 5. Дихання. 
Противаги переміщенню вантажів. Внутрішнє та зо-
внішнє освітлення. Опалення. Вимірювач швидкості. 
6. Керування. Найважливіші вимоги в облаштуванні 
судна. 7. Післямова. 8. Додатки до методу підводного 
плавання В. П. Кремінського (7 рисунків і креслень). 
9. Помічені помилки під час друку [9].

Суть винаходу сам автор визначає таким чином: 
«Занимаясь по вопросу подводного плавання опытами 
с моделями подводных аппаратов, я прихожу к полно-
му убеждению в положительной возможности пла-
вать под водою, в самом широком смысле этих слов, 
а также в том, — что в будущем это плавание полу-
чит самое широкое применение как для научных, так 
и чисто специальных, например, военных и даже ком-
мерческих целей. К этому убеждению приводят меня 
опыты, давшие мне идею возможности устройства 

Рис. 2. Обкладинка монографії Володимира Панасовича 
Кремінського
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такого судна, которое может находиться и двигаться 
под водою без электрического двигателя и без по-
средства винта или колес сравнительно долгое время 
и на различной глубине на основании самых простых, 
известных физических законов» [9].

Дослідним шляхом винахідник отримав опти-
мальний кут диферента під час занурення та вири-
нання в 5 градусів, крім цього, винайдено оптимальне 
співвідношення довжини до діаметра підводного апа-
рата, що дорівнює 12, у процесі опрацювання модель-
ки з коефіцієнтом у 5, 6 – 20. 

Застосовуючи хронологічний і статистичний ме-
тоди історичного дослідження, за допомогою інфор-
мації з патенту US 3204596А на винахід апарата зі 
способом руху під водою шляхом «паріння», відобра-
зимо на графіку в хронологічній послідовності кіль-
кісний склад пов’язаних з цим патентом винаходів, 
що або передували І. Феллону, або спиралися в по-
дальшому на його винахід (див. рис. 3). 

З огляду на отриманий науковий результат, ми ро-
бимо висновок, що справжнім винахідником способу 
руху під водою, який використовується зараз у кла-
сичних глайдерах, був В. П. Кремінський.

Основному винаходу В. П. Кремінського й глай-
дерам, де його винахід застосовується, присвячені до-
повіді автора на численних заходах у 2015–2016 рр., 
а саме:

1) зустрічі-лекції «Перспективи розвитку ВМС ЗС 
України» Командувача ВМС України віце-адмірала 
С. Гайдука перед особовим складом факультету ВМС 
Одеської національної морської академії, 24 березня 
2015 р., м. Одеса;

2) V-й Міжнародній науковій конференції «Пів-
день України: етноісторичний, мовний, культурний 
та релігійний виміри», 24–25 квітня 2015 р., м. Одеса, 
Одеський національний морський університет;

3) І-й Всеукраїнській науковій конференції 
«Кочубіїв — Хаджибей — Одеса», присвяченій 
600-річчю міста, 28–29 травня 2015 р., м. Одеса, 
Одеський національний політехнічний університет;

4) ІІ-й студії Чорноморсько-Балтійського форуму 
безпеки і співпраці «Архітектура сучасної безпеки 

країн басейну Чорного моря та роль НАТО в її збе-
реженні», 2 червня 2015 р., м. Одеса, Інститут стра-
тегічних досліджень і прогнозів трансатлантичних 
процесів;

5) ІІ-й Міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Архів. Історія. Сучасність», 3–4 верес-
ня 2015 р., м. Одеса, Державний архів Одеської 
області;

6) науково-технічній конференції «Проблемні 
питання розвитку озброєння і військової техніки», 
14–18 грудня 2015 р., м. Київ, Центральний науково-
дослідний інститут озброєння й військової техніки 
Збройних сил України;

7) V-й Міжнародній науково-практичній конфе-
ренції «Музей. Історія. Одеса», 28–29 квітня 2016 р., 
м. Одеса, Одеський історико-краєзнавчий музей;

8) VІ-й Всеукраїнській науково-технічній кон-
ференції з міжнародною участю «Підводна техніка 
і технологія, ПТТ-2016», 15–16 грудня 2016 р., м. Ми-
колаїв, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова.

Історіографія концепції підводного плавання 
В. П. Кремінського потребує окремого історичного до-
слідження на предмет вивчення її підґрунтя, зароджен-
ня, становлення та подальшого розвитку (див. рис. 4). 

В. П. Кремінський, окрім свого основного вина-
ходу — руху підводного апарата в підводному середо-
вищі способом «паріння», як планер у повітрі, — пе-
редбачив необхідність впровадження на підводних 
апаратах певних технічних вимог, які дозволяли б роз-
ширити завдання щодо їхнього використання, а саме:

1) необхідності збільшення екіпажу підводного 
апарата як мінімум до 15 осіб [4, арк. 15], що дає змо-
гу організувати управління ним черговими змінами;

2) потреби стаціонарної системи регенерації по-
вітря;

3) збільшення автономності підводного апарата 
за рахунок можливості відпочинку частини екіпа-
жу, який не на чергуванні. «Люди должны иметь на 
продолжительное время вполне годный для дыхания 
воздух обыкновенного атмосферного давления неза-
висимо от подъема и опускания судна; они не должны 

Рис. 3. Динаміка впровадження основного винаходу В. П. Кремінського
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представлять там собою машину, а иметь свободу, 
простор. Для управления различными частями судо-
вого механизма и для ухода за ними людей должно 
быть несколько смен» [4, арк. 9]; 

4) можливості довготривалого вивчення підвод-
ної безодні з науковою метою; 

5) використання підводного апарата для дослі-
дження морського дна. «Устраивая судно для такого 
плавання, делать его должно не иначе, как с целью 
изучения той среды, в которой мы хотим двигаться 
и ознакомиться с состоянием его дна» [4, арк. 9];

6) можливості застосування підводного апарата 
з комерційною метою [4, арк. 19];

7) вимоги забезпечення десятикратного запасу 
міцності корпусу підводного апарата [4, арк. 14] для 
його безпечної експлуатації в певному діапазоні гли-
бин (до 400 морських саженів) [5, арк. 4];

8) забезпечення засобами саморятування. «На-
конец, все находящиеся в судне должны быть вполне 
уверены в том, что даже при совершеннейшей порче 
подъемного механизма, для судна есть все-таки воз-
можность подняться на поверхность воды, на какой 

Рис. 4. Історіографія концепції В. П. Кремінського з підводного мореплавства
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бы глубине оно не находилось, и без всякой посто-
ронней помощи» [4, арк. 9];

9) здатності підйому підводного човна на поверх-
ню серед криги [6, арк. 1–10];

10) можливості сполучення підводного апарата 
з рятувальним судном шлангами для подачі повітря 
й кабелями для постачання електроенергії [5, арк. 4];

11) застосування підводного апарата в пошуково-
рятувальних операціях і забезпечення підйому за-
тонулих об’єктів за допомогою механічних захватів 
[4, арк. 4]; 

12) ведення маневренного бою підводним апара-
том із застосуванням безконтактних (дистанційних) 
засобів ураження супротивника. «Мое же подводное 
судно как миноносец по своим большим размерам мо-
жет быть само приспособлено к метанию взрывных 
снарядов, и кроме того, обладая такою способнос-
тью, это судно может само вести правильную атаку 
броненосца, … опускаясь под воду; после чего такой 
миноносец может совершенно неожиданно для про-
тивника появиться с другой стороны и т. п. Словом, 
подобный миноносец имеет полный перевес перед 
броненосцем и в способе маневрирования и ведения 
атаки» [4, арк. 19];

13) будівництва підводних апаратів, починаючи 
з дослідних екземплярів для усунення недоліків по-
передньої конструкції в обмеженому обсязі (натяк на 
серію 50 підводних човнів С. К. Джевецького);

14) необхідності запровадження єдиного спеціа-
лізованого органу для реалізації ідеї опанування мор-
ською безоднею [4, арк. 6, 8];

15) залучення до фінансування підводних апа-
ратів інвесторів. «Итак — цель чисто научного раз-
решения вопроса подводного плавания, соединение 
всех тружеников этого дела одним руководящим на-
чалом и сочувствие этому делу людей капитала — вот 
что необходимо для скорого и полного разрешения 
вопроса подводного плавания» [4, арк. 8].

ВИСНОВКИ. 1. Доведено пріоритет В. П. Кре-
мінського у винаході способу плавання під водою, 
що використовується в сучасних глайдерах, а його 
п’ятнадцять геніальних передбачень знайшли своє 
практичне втілення протягом ХХ–ХХІ ст. окрім п. 8, 
який ще чекає на своє остаточне вирішення.

2. Сформовано концептуальні засади праць 
В. П. Кремінського щодо можливості підводного мо-
реплавства. 
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Abstract. The influence of the combined deformation on the thermal stability of the polygonization substructure of the 
technically pure iron, nickel and carbon steels has been shown in the article. So, the aim of the work is to increase the 
thermal stability of the polygonization substructure, which provides maximum values of the hardness of iron, nickel, 
steel 20 and steel 45. The hardness after deformation and pre-recrystallization heat treatment, the influence of the mag-
nitude of deformation, and influence of the concentration of carbon on the physical and mechanical properties and size 
of coherent scattering are experimentally investigated. The possibility of the thermal stability of the polygonization 
substructure during the pre-recrystallization heat treatment of the Fe, Ni and steels by using combined deformation 
is stated. The influence of the carbon concentration in steels on their hardness is studied. The magnification of the 
carbon concentration, which leads to decreasing of the hardness growth after the pre-recrystallization heat treatment 
of the deformed steels, is detected. The decrease of the ranges of coherent scattering for the values of the physical and 
mechanical properties, such as hardness, is proved. The combined deformation allows using this method for machine 
parts and appliances.
Keywords: technically pure iron; carbon steels; combined deformation; pre-recrystallization heat treatment; 
substruсture elements; hardness.

Анотація. Розглянуто вплив комбінованої деформації на термічну стабільність заліза, нікелю і вуглецевих 
сталей. Запропоновано встановлення термічної стабільності полігонізаційної субструктури, яка забезпечує 
максимальну твердість технічно чистих заліза та нікелю, сталей 20; 45 шляхом комбінованого деформування. 
Експериментально досліджено твердість, вплив концентрації вуглецю й розміру областей когерентного роз-
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сіювання на фізико-механічні властивості Fe, Ni, сталей 20; 45. З’ясовано можливість термічної стабільності 
полігонізаційної субструктури в процесі передрекристалізаційної термічної обробки після попередньої ком-
бінованої деформації.
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Аннотация. Рассматривается влияние комбинированого деформирования на термическую стабильность 
полигонизационной субструктуры железа, никеля и углеродистых сталей. Предлагается установление тер-
мической стабильности полигонизционной субструктуры, которая обеспечивает максимальную твердость 
технически чистых железа и никеля, сталей 20; 45 путем комбинированного деформирования. Эксперимен-
тально исследованы твердость, влияние количества углерода и размера областей когерентного рассеивания 
на физико-механические свойства Fe, Ni, сталей 20; 45. Выявлена возможность термической стабильности по-
лигонизационной субструктуры в процессе передрекристаллизационной термической обработки после пред-
варительной комбинированной деформации.
Ключевые слова: технически чистое железо; комбинированное деформирование; передрекристаллизацонная 
термическая обработка; субструктурные элементы; твердость.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемою сучасного машинобудування є під-

вищення надійності й ресурсу роботи деталей ма-
шин і механізмів. Це вимагає постійного їхнього 
вдосконалення, застосування нових матеріалів. Екс-
плуатаційні характеристики деталей машин, загалом 
їх ресурс роботи визначаються переважно фізико-
механічними властивостями металів і сплавів, з яких 
вони виготовляються. Для вирішення цієї проблеми 
використовують здебільшого сталі й сплави з підви-
щеними показниками міцності, зокрема твердості. 
Посилення фізико-механічних показників можливе за 
рахунок передрекристалізаційної термічної обробки, 
яка забезпечує формування здрібненої субструктури 
і наноструктури включно. Для розв’язання цього пи-
тання запропоновано спосіб деформаційної й терміч-
ної обробки металів і сплавів, що включає попередню 
деформацію металу або сплаву з наступною терміч-
ною обробкою. Метали або сплави деформують зі 
ступенем обтискування більше 70 % за температури 
навколишнього середовища, нагрівають до темпера-
тури початку рекристалізації, витримують протягом 
0,5…10 хв. з наступним охолодженням до температу-
ри навколишнього середовища зі швидкістю, яка не 
викликає росту рекристалізаційних зерен [12]. Однак 
цей спосіб має недолік, пов’язаний з малим часом ви-
тримки (до 10 хв.), під час якого забезпечуються мак-
симальні значення твердості матеріалу, що усклад-
нює, а в деяких випадках й унеможливлює його за-
стосування, особливо для масивних деталей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки досягнуто значних успіхів у ство-
ренні наноструктурних матеріалів. Особливу увагу 
приділяють методам інтенсивної пластичної дефор-
мації (ІПД). Ця група методів отримання матеріалів 
базується на проведенні великоступеневої пластичної 
деформації при високих прикладених тисків за від-
носно низьких температур [2]. У таких умовах дефор-
мування відбувається подріблення мікроструктурних 
елементів у металах і сплавах до наномасштабного 

розміру. Методи ІПД дозволяють одержувати об’ємні 
безпористі металеві наноструктурні матеріали. Однак 
діапазон розмірів субзерен наноматеріалів, як прави-
ло, складає більше 100 нм. Структура, отримана під 
час ІПД, відрізняється великою нерівноважністю че-
рез малу щільність вільних дислокацій і переважно 
висококутового характеру границь субзерен [1]. 

Через те, що методи ІПД характеризуються ви-
сокою вартістю, трудомісткістю й складністю облад-
нання й придатні тільки для деталей малого перері-
зу (до 10 мм), то одним із напрямів вирішення цієї 
проблеми може стати застосування передрекристалі-
заційної термічної обробки матеріалів, сутність якої 
полягає у фіксації  полігонізаційної субструктури 
охолодженням матеріалу покриття на етапі форму-
вання субзерен наномасштабного розміру [2]. Як було 
встановлено в роботах [4, 12], передрекристалізацій-
на термічна обробка деформованих зразків на 75% зі 
сталі У8 і технічно чистого заліза за температури, яка 
відповідає температурному порогу рекристалізації, 
призводить до посилення твердості за рахунок фор-
мування здрібненої полігонізаційної субструктури, 
максимальне значення якої спостерігається під час 
тривалості витримки 2 хв. Фізико-механічні власти-
вості змінюються, наприклад, твердість зменшується 
в разі нарощування часу витримки через збільшення 
розміру субзерен, що свідчить про нестабільність 
субструктури за підвищеної температури. 

МЕТА РОБОТИ — установити термічну ста-
більність полігонізаційної субструктури, яка забез-
печує максимальну твердість технічно чистих заліза, 
нікелю та сталей 20; 45 шляхом комбінованої дефор-
мації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки залізо є основою сталей і чавунів, які 

на сьогодні складають приблизно 90% з усіх кон-
струкційних матеріалів, що застосовують у техніці 
й побуті, в подальших дослідженнях застосовували 
технічно чисте залізо марки Э12 (ГОСТ 3836-83). 
Для порівняння впливу типу кристалічних ґраток 
(ОЦК і ГЦК) на ефект підвищення фізико-механічних 

substructure of the 12Cr18BNi10C steel after the pre-recrystallization heat treatment]. Zb. nauk. prats NUK — 
Collection of scientific publications of NUOS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2015, issue 2, pp. 45–50.

[10] Zhdanov O. O. Zakonomirnosti vplyvu peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na fizyko-mekhanichni 
vlastyvosti deformovanykh stalei. Avtoreferat Diss. [Patterns of the influence of the pre-recrystallization heat 
treatment on the physical and mechanical properties of deformed steel]. Kherson, 2015. 24 p.

[11] Konovalov A. V., Smirnov A. S. Vliyaniye dinamicheskogo deformatsionnogo stareniya splava AMg6 na sopro-
tivlenie deformatsii [Influence of the dynamic strain aging of the AMg6 alloy on the resistance to deformation]. 
Fiziko-khimicheskaya kinetika v gazovoy dinamike [Physical and chemical kinetics in gas dynamics]. Available 
at: http://chemphys.edu.ru/media/published/012_S7AaFz5.pdf.

[12] Dubovyi O. M., Yankovts T. A., Lebedeva N. Yu., Kazymyrenko Yu. O., Zhdanov O. O., Bobrov M. M. Sposib 
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властивостей обрано технічно чистий нікель Н1У 
(ГОСТ 849-97). Відпалені за температури 800 °С 
протягом 1 год. зразки із заліза розміром 6×6×8 мм 
і з нікелю — 4×10×10 мм піддавали холодній і гаря-
чій динамічній деформації. Динамічну деформацію 
проводили шляхом ударної циклічної дії до заданої 
величини цього процесу. Після охолодження зраз-
ків до кімнатної температури виконували статич-
ну деформацію за допомогою гідравлічного пресу 
LosenHousenWLRK (Dusseldorf, 35 т) з навантажен-
ням 20 т. Термічну обробку зразків здійснювали в ла-
бораторній електричній печі СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1. 
Твердість HV5 визначали на приладі типу «Ві-
ккерс» у разі навантаження на індентор 5 кг (ДСТУ  
ISO 6507-4:2008), для кожної експериментальної 
точки проводили 10 вимірів. Аналіз структури де-
формованих і термооброблених зразків виконували 
за допомогою оптичного металографічного мікроско-
пу. Знімки мікроструктур отримували на оптичному 
металографічному мікроскопі ММУ-3 за допомогою 
цифрової камери DeltaOpticalHDCE-20C, що укомп-
лектована програмним забезпеченням для обробки 
зображень ScopeImage 9.0, та сканувального елек-
тронного мікроскопу ZEISS GeminiSEM 500. Розмір 
областей когерентного розсіювання рентгенівських 
променів (ОКР) визначали за формулою Шеррера. 
Зйомку дифрактограм проводили за відображенням 
[110] на приладі ДРОН-3.0.

Твердість зразків після відпалу складала: техніч-
но чистого заліза — 1,11 ГПа, технічно чистого ніке-
лю — 0,79 ГПа.

Спочатку здійснювали холодну динамічну де-
формацію на 30%, потім — статичну деформацію 
на 30%, далі навпаки, спочатку — гарячу динамічну 
деформацію зразків на 30%, після чого — статичну 
деформацію на 30%. Гарячу динамічну деформацію 
проводили за температури зразків 880 °С. Сумарна 
величина деформації в обох випадках дорівнювала 
60%. Для порівняння виконали статичну деформацію 
на 60%. Значення твердості зразків після деформації 
наведено в табл. 1.

Аналіз даних показує, що твердість після холод-
ної динамічної деформації більша, ніж після гарячої 
динамічної деформації на 21% для технічно чистого 

заліза і на 35% для технічно чистого нікелю. Проте 
значення твердості після додаткової статичної дефор-
мації в обох випадках майже однакові, перебувають в 
межах 5-відсоткової похибки. 

За великих ступенів деформації виникає переваж-
на орієнтація кристалографічних площин і напрямів 
у зернах. Як приклад на рис. 1 показано мікрострук-
туру технічно чистого заліза після холодної динаміч-
ної й наступної статичної деформації.

З рис. 1 видно, що в деформованому технічно чи-
стому залізі спостерігається текстура деформації, яка 
пов’язана зі збільшенням дефектів кристалічної будо-
ви й пояснює підвищення твердості після деформації 
відносно відпаленого стану.

Отримані зразки після комбінованого дефор-
мування нагрівали в печі до температури початку 
первинної рекристалізації: технічно чисте залізо — 
500 °С, а нікель — 480 °С [6, 8]. Результати дослі-
дження впливу тривалості витримки на твердість 
представлено на рис. 2.

Дані рис. 2, а свідчать про термічну стабілі-
зацію полігонізаційної субструктури, оскільки 
твердість залишається на одному рівні: для тех-
нічно чистого заліза за витримки від 20 хв. до 
70 хв.; для технічно чистого нікелю — від 10 до  
60 хв.

З рис. 2, б випливає, що стабілізація субструкту-
ри відбувається лише для нікелю в межах від 5 хв. 
до 25 хв. Твердість для обох дослідів знижується по-
рівняно з максимальною, але залишається суттєво 
вищою, ніж після деформації. Стабілізація субструк-
тури здійснюється за рахунок додаткової деформації 
матеріалу, що проводили до передрекристалізаційної 
термічної обробки. Вона сприяє гальмуванню дисло-
кацій шляхом утворення дислокаційних перехрещень 
(потрійних вузлів) [11].

Максимальна твердість статично деформованого 
на 60% зразка технічно чистого заліза після передре-
кристалізаційної термічної обробки (температура — 
500 °С, тривалість витримки — 1,5 хв.) становить 
2,47 ГПа, що на 15% більше максимальної твердості 
зразка термообробленого стану після комбінованої 
(холодної динамічної й наступної статичної) дефор-
мації (див. табл. 1, дослід 3).

Таблиця 1. Залежність значень твердості технічно чистих заліза й нікелю від величини й виду деформації

Номер 
досліду Деформація

Твердість, ГПа
технічно чисте 

залізо
технічно чистий 

нікель
1 Холодна динамічна деформація на 30% 1,65 1,54

Холодна динамічна деформація на 30% + статична деформація на 30% 2,02 1,86
2 Гаряча динамічна деформація на 30% 1,29 1,00

Гаряча динамічна деформація на 30% + статична деформація на 30% 2,06 1,92
3 Статична деформація на 60% 2,20 1,34



43

№ 1 n  2017ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Для визначення впливу збільшення величини де-
формації зробили дослід 4: проведено холодну дина-
мічну деформацію технічно чистого заліза на 40% 
й наступну статичну деформацію на 40%. Твердість 
деформованого зразка склала 2,10 ГПа. Після ком-

бінованої деформації здійснювали передрекриста-
лізаційну термічну обробку за температури 500 °С. 
На рис. 3 відображено залежність твердості від часу 
витримки за передрекристалізаційної термічної об-
робки.

Рис. 1. Фотографія мікроструктури технічно чистого заліза після холодної динамічної та наступної  статичної деформації, 
×250

Рис. 2. Залежність твердості від тривалості витримки за передрекристалізаційної термічної обробки деформованих  
зразків:
а) дослід 1; б) дослід 2:

 — технічно чисте залізо;  — технічно чистий нікель

а)

б)
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З рис. 3 випливає, що стабілізація субструктури 
спостерігається в межах від 10 хв. до 30 хв. 

Максимальна твердість статично деформованого 
на 80% зразка технічно чистого заліза після передре-
кристалізаційної термічної обробки (температура —  
500 °С, тривалість витримки — 0,5 хв) дорівнює  
3,05 ГПа, що на 25% більше максимальної твердості 
зразка термообробленого стану після холодної дина-
мічної й наступної статичної деформацій. Комбінуван-
ня шляхом статичного, потім холодного динамічного 
деформування не спричиняє подібної стабілізації.

Для дослідження впливу вуглецю на субструктуру 
й твердість після передрекристалізаційної термічної 
обробки проведено аналогічне дослідження для сталей 
20 і 45. Попередньо здійснювали відпал зразків за тем-
ператури 800 °С протягом 1 год. Далі їх динамічно де-
формували на 30%, після чого статично деформували 
на 30% і піддавали наступній передрекристалізаційній 
термічній обробці за температури 500 °С [4]. Результа-
ти дослідження наведено на рис. 4.

З рис. 4 видно, що збільшення концентрації вуг-
лецю сприяє підвищенню твердості. Чим більше 
вуглецю, тим більше в сталі твердого цементиту, що 
зумовлює зростання твердості. Тривалість витримки 
для отримання максимальних показників твердості 
скорочується. Крім цього, підвищення термічної ста-
більності полігонізаційної субструктури технічно чи-
стого заліза, сталей 20 і 45 можливе комбінуванням 
динамічної й статичної деформації сумарно на 60% і за 
наступної передрекристалізаційної термічної обробки 
відповідно до 20…70 хв., 10…60 хв., 5…60 хв.

Визначено приріст значень твердості зразків тех-
нічно чистого заліза, сталей 20 і 45, результати наве-
дено на рис. 5.

З рис. 5 випливає, що твердість після деформуван-
ня й тривалої витримки за передрекристалізаційної 
термічної обробки дещо зменшується порівняно з мак-
симальними значеннями твердості, але все ще суттєво 
вища, ніж після деформації. Особливо значний приріст 
після витримки 60 хв спостерігається у сталей 20; 45.

Рис. 4. Залежність твердості технічно чистого заліза, сталей 20 і 45 від тривалості витримки передрекристалізаційної 
термічної обробки:

 — технічно чисте залізо;  — сталь 20;  — сталь 45
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Рис. 3. Залежність твердості технічно чистого заліза від тривалості витримки за передрекристалізаційної термічної  
(дослід 4)
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Таким чином, комбінована деформація зразків, 
яка полягає в попередній холодній динамічній де-
формації й наступній статичній деформації, ймовір-
но, сприяє утворенню середньокутових субграниць. 
Очевидно, що додаткова статична деформація збіль-
шує кількість структурних недосконалостей у вигляді 
дислокаційних перехрещень. 

Відомо, наприклад [5], що руху дислокацій пере-
шкоджають границі субзерен, частинки іншої фази, 
концентраційні неоднорідності, структурні недоско-
налості (дислокації), флуктуації в ґратці, пов’язані 
з нерівномірним розподілом енергії й домішок.  

Дислокації, які були введенні за деформації, бло-
куються домішковими атомами, тому під час наступ-
ного навантаження ці дислокації не братимуть участі в 
ковзанні; вони гальмують новоутворені дислокації або 
частини дислокацій, які розблоковуються після дефор-
маційного навантаження [7]. Атоми проникнення в ме-
талах з ОЦК-ґратками викликають більшу тетрагональ-
ність і призводять до різкого підвищення міцності. 

Отже, стабілізація субструктури технічно чистих 
заліза, нікелю й вуглецевих сталей полягає в зменшен-

ні рухомості границь субзерен за рахунок утворення 
потрійних вузлів (перехрещень) дислокацій і гальму-
вання дислокацій домішковими атомами, переважно 
тими, що розчинені шляхом проникнення (у технічно 
чистому залізі — 0,009% С, у технічно чистому ніке-
лі — 0,01% С).

Падіння твердості в разі використання гарячої 
динамічної деформації й наступної передрекристалі-
заційної термічної обробки більш значне, ніж під час 
застосування холодної динамічної деформації, що, 
очевидно, пов’язано з протіканням процесів динаміч-
ної полігонізації.

Аналіз структури, який здійснювали на оптично-
му металографічному мікроскопі показав, що струк-
тура всіх зразків після передрекристалізаційної тер-
мічної обробки не змінювалась порівняно з дефор-
мованим станом. Зображення субструктури технічно 
чистого заліза, отримані за допомогою сканувального 
електронного мікроскопу, наведено на рис. 6.

Рис. 6 показує, що відбувається здрібнення суб-
структурних елементів після передрекристалізацій-
ної термічної обробки щодо деформованого стану, 

Рис. 6. Субструктура технічно чистого заліза:
а — після комбінованого деформування; б — після комбінованого деформування та термічної обробки (10 хв.); в — після 
комбінованого деформування та термічної обробки (60 хв.)

а) б) в)

Рис. 5. Значення приросту твердості зразків відносно комбіновано деформованого стану: 
а) технічно чисте залізо; б) сталь 20; в) сталь 45:
1 — після комбінованої деформації та термічної обробки (максимальне значення твердості); 2 — після комбінованої де-
формації та термічної обробки протягом 60 хв

а) б) в)
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що підтверджують визначені розміри ОКР методами 
рентгеноструктурного аналізу (див. табл. 2), згідно 
з якими відбувається їхнє зменшення після передре-
кристалізаційної термічної обробки відносно дефор-
мованого стану. Це є прямим доказом здрібнення суб-
структури пластично деформованого технічно чисто-
го заліза в процесі передрекристалізаційної термічної 
обробки. 

Наступним етапом експерименту став аналіз впли-
ву величини субструктурних елементів у технічно чи-
стому залізі й вуглецевих сталях на твердість за оцін-
кою розмірів областей когерентного розсіювання, які 
визначали на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3 
у випромінюванні міді Mo  (λ = 0,071069 нм). 
Оскільки ОКР відповідає внутрішній впорядкованій 
області субзерна і до його складу не входять спотворені 
границі, розмір ОКР ототожнюють із середнім розміром 
субзерен. Результати досліджень наведено в табл. 2.

З табл. 2 випливає, що розмір ОКР технічно чи-
стого заліза, сталей 20; 45 після передрекристаліза-
ційної термічної обробки, яка забезпечує максималь-
ну твердість, зменшується порівняно зі станом після 
деформації й набуває практично наномасштабного 
розміру. Після комбінованої деформації в процесі пе-
редрекристалізаційної термічної обробки відбуваєть-
ся більш інтенсивне зростання субзерен. Неоднорід-
ність деформації (особливо для вуглецевих сталей) 
призводить до неоднорідності здрібнення субструк-
турних елементів, у результаті чого зменшується при-
ріст твердості після передрекристалізаційної терміч-
ної обробки комбіновано деформованих зразків.

ВИСНОВКИ. 1. Встановлено можливість тер-
мічної стабілізації полігонізаційної субструктури 
в процесі передрекристалізаційної термічної обробки 
технічно чистих заліза й нікелю впродовж  20…70 хв. 

і 10…60 хв. відповідно, який полягає в проведенні 
холодної динамічної деформації й наступної статич-
ної деформації й передрекристалізаційної термічної 
обробки. 2. З’ясовано, що підвищення термічної ста-
більності полігонізаційної субструктури сталей 20 
і 45 можливе комбінуванням динамічної й статичної 
деформації сумарно на 60% і наступною передре-
кристалізаційною термічною обробкою відповідно в 
межах до 10…60 хв. і 5…60 хв., при цьому твердість 
дещо зменшується, але залишається вищою порівня-
но зі станом після деформації на 14 і 27% відповідно.  
3. Доведено, що підвищення твердості технічно чи-
стого заліза й вуглецевих сталей порівняно з комбіно-
вано деформованим станом за тривалої витримки до 
60…70 хв, забезпечує здрібнена субструктура, розмір 
ОКР якої становить менше 187 нм.
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Таблиця 2. Вплив комбінованого деформування (сумарно 
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Abstract. The surfacing process with the use of external mechanical vibrations of low frequency has been presented 
as a periodic one. In its first semiperiod, a drop is formed, and in the second one, a short circuit of the arc gap takes 
place. The developed mathematical model of the process allows for a change of the arc gap length in a set periodic 
law. Analytically, the dependencies of the force of current on the arc gap length and the density of current on the arc 
bridge length are determined.
Keywords: periodic influence, surfacing, distribution of current, length of arc interval, length of bridge. 

Аннотация. Процесс наплавки с применением внешних низкочастотных механических колебаний представ-
лен как периодический, в котором в первом полупериоде формируется капля, а во втором — происходит корот-
кое замыкание дугового промежутка. Разработанная математическая модель процесса учитывает изменение 
длины дугового промежутка по заданному периодическому закону. Аналитически установлены зависимости 
силы тока от длины дугового промежутка и плотности тока от длины дуговой перемычки. 
Ключевые слова: периодическое воздействие; наплавка; распределение тока; длина дугового промежутка; 
длина перемычки.

Анотація. Процес наплавлення із застосуванням зовнішніх низькочастотних механічних коливань представ-
лено як періодичний, у якому в першому півперіоді формується крапля, а в другому — відбувається корот-
ке замикання дугового проміжку. Розроблена математична модель процесу враховує зміну довжини дугового 
проміжку за заданим періодичним законом. Аналітично встановлено залежності сили струму від довжини 
дугового проміжку й густини струму від довжини дугової перемички. 
Ключові слова: періодичний вплив; наплавлення; розподіл струму; довжина дугового проміжку; довжина 
перемички.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Процессы дуговой сварки и наплавки по-

прежнему являются одними из ведущих технологий 
при создании различных металлоконструкций, при-
дании им необходимых служебных свойств, восста-
новлении изношенных узлов и деталей.

Для повышения технологической прочности в на-
стоящее время широко применяются различные спосо-
бы сварки и наплавки с периодическим тепловым или 
механическим воздействием на расплав сварочной ван-
ны, к числу которых относятся способы с механически-
ми колебаниями ванны жидкого металла. Из множества 
известных способов периодического влияния можно 
выделить контактные способы ввода возмущения в 
ванну, которые предусматривают использование уль-
тразвуковых высокочастотных колебаний сварочной 
ванны, изделия или электрода, либо механических низ-
кочастотных колебаний изделия или электрода [8, 13].

Для изучения действия характеристик механиче-
ских колебаний ванны на свойства наплавленных вали-
ков в ИЭС им. Патона НАН Украины разработана уста-
новка (рис. 1), позволяющая создавать механические 
колебания сварочной ванны в двух плоскостях. Приве-
денная на рис.2 схема поясняет принцип колебания ван-
ны расплавленного металла путем колебания изделия.

Осуществляя процесс наплавки на данной уста-
новке, можно добиться не только формирования же-
лательной структуры металла шва, но и обеспечить 
необходимую ширину шва с минимальной глубиной 
проплавления основного металла.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Вследствие изменения длины дугового промежут-
ка при механических колебаниях обрабатываемой де-
тали, и, следовательно, сварочной ванны или свароч-
ного инструмента меняются сила и плотность тока в 
дуговом промежутке, определяющие тепловложение 
в сварочную ванну, что влечет за собой модифика-
цию структуры металла, размеров шва, остаточных 
деформаций и напряжений в зоне сварки или наплав-
ки [2, 9, 15]. Однако в литературе отсутствуют сведе-
ния о зависимостях, позволяющих установить связь 
между силой тока и длиной дугового промежутка, и 
плотностью тока и длиной дуговой перемычки при 
воздействии внешних механических колебаний.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка математической 
модели процесса дуговой наплавки с внешними низ-
кочастотными механическими колебаниями с управ-
ляемыми параметрами, прикладываемыми к свароч-
ному инструменту или обрабатываемой детали, для 
установления зависимости силы тока дугового про-
цесса от длины дугового промежутка и плотности 
тока от длины дуговой перемычки. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Как известно [10, 11], процесс наплавки пред-

ставляет собой перенос металла сварочной прово-
локи посредством периодических замыканий между 
электродом и сварочной ванной. Параметры процесса 
наплавки — скорость и устойчивость — определяют-

[3] Dyurgerov N. G. O razryve peremychki mezhdu elektrodom i svarochnoy vannoy [On the break of the bridge between the 
electrode and the weld pool]. Welding manufacture, 1972, issue 3, pp. 4–6.
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The Paton Welding Journal, 1970, issue 3, pp. 14–18.
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wire on the properties of the surfaced layer for automatic surfacing under flux]. Hardening and coating technology magazine, 
2016, issue 5, pp. 17–21.

[7] Leskov G. I. Elektricheskaya svarochnaya duga [Electric welding arc]. Мoscow, Mashinostroyeniye Publ, 1970. 335 p.
[8] Morozov V. P. Analiz usloviy formirovaniya izmelchennoy struktury pri kristallizatsii metalla svarochnoy vanny s nalo-

zheniyem vneshnikh periodicheskikh vozmushcheniy [Analysis of the conditions for the formation of the ground structure at 
crystallization of the weld pool metal under external periodic disturbances]. Proceedings of the universities magazine, 2006, 
issue 8, pp 41–54.

[9] Morozov V. P. Vliyaniye vneshnego pulsiruyushchego istochnika tepla na rasplavlennyy metall svarnogo shva v protsesse 
yego kristallizatsii s tselyu effektivnogo upravleniya strukturoobrazovaniyem [Influence of an external pulsing heat source 
on the molten weld metal during its crystallization with the purpose of effective control of the structure formation]. Science 
and Education Electronic Journal, 2010, issue 10. Mode of access: http://technomag.edu.ru.

[10] Potapyevskiy A. G. Svarka v zashchitnykh gazakh plavyashchimsya elektrodom. Chast 1. Svarka v aktivnykh gazakh. Iz-
daniye 2-ye, pererabotannoye. [Welding in shielding gases with a consumable electrode. Part 1. Welding in active gases]. 
Кyiv, Ekotechnology Publ., 2007.192 p.

[11] Ryabtsev I. A. Naplavka detaley mashin i mekhanizmov [Surfacing of machine parts and mechanisms]. Кyiv, Ekotechnology 
Publ., 2004. 160 p.

[12] Tikhonov A. N., Samarskiy A. A. Uravneniya matematicheskoy fiziki [Equations of mathematical physics]. Мoscow, Scince 
Publ., 1977. 735 p.

[13] Tewari S. P. Effekts of Oscillation on Impact Property of Weldments. ISIJ International. 1999, vol. 39 (8), pp. 809–812.



50

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1 n  2017

ся скоростью формирования и плавления перемыч-
ки между электродом и сварочной ванны. Величину 
этой скорости можно найти, исходя из зависимости 
силы тока от длины дуги. 

В случае колебаний сварочной ванны по схеме на 
рис. 2 формированием капли можно управлять при 
увеличении длины дуги выше некоторого предель-
ного значения (например, для наплавки в CO2 это 
значение равно 4 мм), когда запускается механизм 
саморегулирования длины дуги, т. е. увеличиваются 
скоростной и энергетический режимы подачи и плав-
ления электродной проволоки.

Рассмотрим процесс наплавки с изменяющейся 
длиной дугового промежутка. Пусть сварочная ванна 
движется по дуге вокруг точки А (рис. 3) по некото-
рому периодическому, наперёд заданному закону — 
ψ(t). Расстояние от центра сварочной ванны до точки 
А также известно и равно а. Тогда изменение длины 
дугового промежутка Δlд рассчитывается выражени-
ем [7]: 

,
t

l e                              (1)

где δ — величина превышения предельной длины 
дуги, равной 4 мм; tд — время горения дуги в про-
цессе саморегулирования; θ — постоянная саморегу-
лирования дуги.

Величина ( )a tg tδ = ⋅ ψ  задаётся через частотные 
характеристики колебания ванны, а θ — определяется 
вольт-амперной характеристикой источника питания 
и интенсивностью плавления электродной проволо-
ки. Чем меньше величина θ, тем быстрее дуга восста-
навливает свою первоначальную длину. 

Закон распределения тока по длине дуги до образо-
вания перемычки можно охарактеризовать, принимая 
модель дуги в виде цилиндра радиусом r, а изменение 
напряжённости — происходящим только вдоль дуги. 
Тогда, значение напряженности электрического поля 
дуги определится из известного уравнения Гаусса, за-
писанного в цилиндрической системе координат:
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где tд — время горения дуги, c; ε0 ≈ 8,85 · 10–12 — элек-
трическая постоянная, Кл / В∙м. Производная по вре-
мени от обеих частей равенства (2) преобразует его 
к виду:
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Считая, что дуга горит при атмосферном давле-
нии, напряжённость поля можно рассчитать по фор-
муле [7]:
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8
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2,05 10 ,i eU g
E

I

 

                       

(4)

где Ui — потенциал ионизации атомов газа, эВ; 
χ — отношение статистических весов ионов и атомов; 
ge — сечение столкновения частиц с электронами 
(рамзауэровское сечение), м2. Тогда, учитывая, что 
сила тока является функцией времени и длины дуги, 
можно составить систему уравнений: 

Рис. 1. Схема установки для наплавки с подвижной стани-
ной: 
1 — пульт управления перемещением горелки; 2 — горел-
ка; 3 — станина; 4 — наплавляемая деталь; 5 — двигатель, 
сообщающий колебания станине; 6 — блок питания пульта 
управления поз. 1; 7 — индикатор скорости перемещения 
горелки; 8 — блок питания двигателя поз. 5; 9 — програм-
мируемый пульт управления режимом работы двигателя 
поз. 5

Рис. 3. К определению изменения длины дуги по уравне-
нию (1)

Рис. 2. Принципиальная схема перемещения станины (поз. 3 
на рис. 1) в процессе колебаний
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(5)

Принимая характеристики данной дуговой плаз-
мы Ui, χ

 , ge величинами постоянными, введем неко-

торую константу 

129
312

8
1
3

2,05 10 i eU g
G = ⋅

χ

. Ее значение 

при наплавке стальной проволокой в CO2  
составляет G ≈ 148,95. (Здесь принято: Ui = 14,3 эВ;  
gе = 25∙10–20 м2 [7]; χFe = 1,55). Тогда система уравне-
ний (5) преобразуется в следующее дифференциаль-
ное уравнение:
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или с учётом 
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(7)

В приведенном виде уравнение (7) запишем так:
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Решение этого уравнения, определяющим зави-

симость ,
I l
l t

  найдем в виде: 
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 (9)

или, выражая его через функцию гиперболического 
котангенса, 
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(10)

Учитывая, что значения функции гиперболиче-
ского котангенса при значениях аргумента в пределах 
1…2 стремятся к 1, а в промежутке 2…∞  — всегда 
равны 1 (в промежутке 2…–∞  равны — 1), выраже-
ние (10) преобразуем к виду:
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(12)

В полученной формуле первое слагаемое под ра-
дикалом характеризует изменение тока в зависимо-
сти от длины дугового промежутка за время роста 
капли. На этом основании зависимость силы тока от 
длины дугового промежутка определим из следую-
щего уравнения:

3 .
8

I I
l l

 
                        

(13)

Отсюда
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3
8 ,I I D l                         (14)

где Iкз — ток короткого замыкания, А; Δlд — изме-
нение длины дугового промежутка, м (см. уравнение 
(1)); D — коэффициент пропорциональности, А/м, 
полученный экспериментально в зависимости от 
силы тока сварки. 

Второе слагаемое в (12), представляющее собой 
величину производной в момент электрического 
взрыва (газодинамического удара) металлической 
перемычки, позволяет определить соответствующую 
величину тока Iэв из уравнения:
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Отсюда
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где tраз — момент разрыва перемычки (электрического 
взрыва), lраз — длина дугового промежутка в момент 
электрического взрыва перемычки, H — поправоч-
ный коэффициент, учитывающий размерность.

Анализ выражения (16) показывает, что в мо-
мент взрыва ток будет равен 0, хотя по данным рабо-
ты [5] в момент времени, предшествующий взрыву, 
плотность тока через перемычку достигает значения 
(1…5)∙107 А /см2. 

Следует отметить, что при этом максимальное 

значение скорости изменения тока 
I
t

  описыва-
ется уравнением [4]:

max

,cI k V
t R

                      (17)

где kд — градиент потенциала в столбе дуги, В/м; 

1 )c
l

V V k   — скорость сокращения ду-

гового промежутка, м/с; kфк = (0,2…0,4) — коэффици-
ент формы капли, R — эквивалентное сопротивление 
системы, В/А; Δlд — изменение длины дуги, опреде-
ляемое уравнением (1), м. 

Формула (17) служит для расчета сопротивления 
системы в зависимости от частотных характеристик 
процесса.

Зависимость между силой тока, протекающе-
го через жидкую стальную перемычку, и ее длиной 
выявили при следующих допущениях [3]: 1) форма 

перемычки — цилиндр; 2) электрод и сварочная ван-
на неподвижны; 3) физические свойства нагреваемо-
го металла неизменны. 

В отсутствии дуги нагрев перемычки как стержня 
цилиндрической формы осуществляется за счет джо-
улева тепла. Тогда уравнение теплового баланса для 
единицы длины перемычки записывается в виде [1]:

2 ,dTc F j F
dt

 ρ = ϕ⋅ 
                         

 (18)

где сρ — объёмная теплоёмкость стали, Дж/м3∙К; 
F — площадь поперечного сечения перемычки, м2; 

φ — удельное электросопротивление, Ом · м; dT
dt

 — 

скорость изменения температуры, К/с; j — плотность 
тока, A/м2. 

Так как удельное сопротивление проводника яв-
ляется функцией температуры, выразим его посред-
ством закона Видемана — Франца и, принимая ма-
териал перемычки изотропным, уравнение (18) пре-
образуем к: 

22
2 ,

3
T k Tc j
t e

∂ π   ρ =   ∂ λ   
                 (19)

где k — постоянная Больцмана, Дж / К; λ — коэффи-
циент теплопроводности, Вт / (м · К); е — заряд элек-
трона, Кл. 

Температуру и её производную по времени на-
ходим из уравнения теплопроводности для стержня 
[1]:

( )
2

2 ,c
T T b T T
t c l

  ∂ λ ∂
= − −   ∂ ρ ∂  

            (20)

где b — коэффициент эффективной теплоотдачи,  
Вт/м2 · К. 

Принимая во внимание, что время существова-
ния перемычки составляет (0,5…2,75) · 10–3 с [3], по-
терями на теплоотдачу в окружающую среду можно 
пренебречь. С учетом предельного условия, уравне-
ние (20) примет вид:

2

2 ,T T
t c l

  ∂ λ ∂
=    ∂ ρ ∂  

                     (21)

где (0 < t ≤ tк.з), tкз — время короткого замыкания, с; 
(0 < l < lп), lп — длина перемычки, определяемая вы-
ражением: 

.
t

l l e                              (22)

Решением уравнения (21) будет формула [12]:
2

sin ,
n t
l c

n
nT C e l
l

                 (23)
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а производная будет иметь вид:
2

2

sin ,
n t
l c

n
T n nC e l
t l l

    (24)

где n — любое натуральное число, Cn — константа. 
Подставляя (23) и (24) в (19), после преобразова-

ний получим зависимость плотности тока j, протека-
ющего через перемычку, от её длины lп, рассчитывае-
мой уравнением (22): 

3 ,nej
l k                            

 (25)

Величина n вообще является функцией времени 
и будет увеличиваться по мере роста j, т. е. по степе-
ни утонения перемычки в процессе ее плавления. 

Покажем на примере использование разработан-
ной математической модели для расчета силы тока по 
уравнению (14) и плотности тока по выражению (25).

Пример. Дано: а = 20 мм, ω = 50 Гц, ψ(t) = ωtд. 
Уравнение (1) для значений tд ≈ 7,78 · 10–4 с  

и θ ≈ 2 · 10–3 с принимает вид: 

4

3
7,78 10

4 2 100,02 (100 7,78 10 ) ,l tg e  
4

3
7,78 10

4 2 100,02 (100 7,78 10 ) ,l tg e   откуда 3,4l    мм. 
Тогда при Iкз = 500 А, D = 168 А/м. По уравнению (14): 

3
8500 168 0,0034 480I   А. 

При длине дуги 4l   мм и 32 10t   c длина 
перемычки составит 

3

3
2 10

3 2 100,02 (100 2 10 ) 9l l tg e   

3

3
2 10

3 2 100,02 (100 2 10 ) 9l l tg e   мм. Таким образом, по выражению (25), 
плотность тока через перемычку в начальный мо-
мент (при n = 1, e = 1,6022 · 10–19 Кл,k = 1,3807 · 10−23 

Дж / К, λ ≈ 50 Вт / м · К) 
19

7
23

1,6022 10 503 1,12 10
0,009 1,3807 10

j   
19

7
23

1,6022 10 503 1,12 10
0,009 1,3807 10

j
 
А / м2.

ВЫВОДЫ. 1. Процесс наплавки с наложением 
внешних механических колебаний может быть эф-
фективно управляемым на стадии формирования 
капли посредством изменения силы тока при регули-
ровании длины дугового промежутка с помощью ча-
стотных параметров процесса колебания сварочной 
ванны. Указанная возможность реализуется при уд-
линении дуги, обеспечивающего действие механизма 
саморегулирования дуги.

2. Разработана математическая модель процесса 
электродуговой наплавки с введением внешних низ-
кочастотных механических колебаний в сварочную 
ванну. С помощью модели показано, что сила тока 
дуги пропорциональна изменению длины дугового 
промежутка, а плотность тока, протекающего через 
металлическую перемычку, обратно пропорциональ-
на длине перемычки.

3. Полученные аналитические зависимости мо-
гут быть положены в основу разработки технологии 
и оборудования для контроля формирования струк-
турных составляющих и размера кристаллитов в ме-
талле наплавляемого валика с применением внешних 
низкочастотных механических колебаний с управля-
емыми параметрами.
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FORMATION OF VERTEX FLOW IN THE ROTATING CHANNEL  
AND INFLUENCE OF OPERATION FACTORS ON ITS INTENSITY

ОБРАЗОВАНИЕ ВИХРЕВОГО ТЕЧЕНИЯ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ  
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Abstract. The paper considers the analysis of the secondary flow intensity and pattern in a rotating channel which 
simulates a cooling channel of the rotating blade of the gas turbine engine. As a basic variant, a circle cross-section 
channel with the diameter of 6 mm and the length of 80 mm was chosen. The calculations of the air flow structure 
in the rotating channel in various geometric and operation conditions were carried out, which allowed assessing the 
influence of air pressure, temperature and air flow on the secondary flow intensity. The calculations were performed by 
solving the Reynolds-averaged Navier-Stokes equations (the RANS method) using the SST (Shear Stress Transport) 
turbulence model. The numerical grids were tetrahedron. The air ideal gas was used as the working medium.
Keywords: secondary flow; vertex flow; rotating channel.

Аннотация. Выполнен анализ интенсивности и характера вторичных течений во вращающемся канале, мо-
делирующем охлаждающий  канал рабочей лопатки газотурбинного двигателя. В качестве базового варианта 
выбран канал круглого сечения диаметром 6 мм и длиной 80 мм. Проведены расчеты структуры течения воз-
духа во вращающихся каналах при различных геометрических и режимных параметрах, которые позволили 
оценить влияние изменения давления, температуры и расхода воздуха на интенсивность вторичных течений.
Ключевые слова: вторичные течения; вихревое течение; вращающийся канал.

Анотація. Виконано аналіз інтенсивності й характеру вторинних течій у каналі, що обертається, який моделює 
охолоджуючий канал робочої лопатки газотурбінного двигуна. Як базовий варіант було обрано канал круглого 
перерізу діаметром 6 мм і довжиною 80 мм. Автор здійснив розрахунки структури течії повітря в каналі, що 
обертається, за різних режимних параметрів, які дозволили оцінити вплив зміни тиску, температури й витрати 
повітря на інтенсивність вторинних течій.
Ключові слова: вторинні течії; вихрова течія; канал, що обертається.
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gow, UK, Paper GT2010-22190.

ЕНЕРГЕТИКА



56

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1 n  2017

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Повышение температуры газа перед турбиной 

остается главным направлением повышения эко-
номичности газотурбинных двигателей. Поскольку 
темп усиления жаропрочности материалов для из-
готовления газовых турбин отстает от темпа роста 
температуры газа перед турбиной, совершенствова-
ние систем охлаждения является одним из основных 
методов увеличения КПД газотурбинного двигателя 
(ГТД).

Увеличение расхода охладителя, необходимого 
для поддержания температуры лопаток в допустимых 
пределах, сложность и высокая стоимость технологи-
ческого процесса изготовления охлаждаемых лопаток 
диктуют необходимость разработки новых способов 
охлаждения с высокой степенью интенсификации 
теплообмена при существенном снижении расхода 
охладителя.

Как известно, интенсификации теплообмена в ло-
патке газовой турбины можно достичь за счет фор-
мирования в охлаждающем канале лопатки вихревого 
течения. 

Перспективными считаются системы охлаждения 
лопаток газовых турбин, в которых вихревые течения 
образуются не путем разрушения структуры потока и, 
как следствие, существенного повышения гидравличе-
ского сопротивления охлаждающего канала, а за счет 
действия естественных сил, что определяет актуаль-
ность исследований подобных систем охлаждения.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

При течении воздуха во вращающемся канале 
охлаждаемой рабочей лопатки турбины в радиальном 
направлении в канале под действием сил Кориолиса 
возникает движение воздуха в направлении, перпен-
дикулярном к движению основного потока. Это при-
водит к формированию вихревых явлений в канале. 
На сегодняшний день данное явление мало изучено.

Дж. Вагнер [7, 4] и Б. Джонсон [3] провели экс-
периментальные исследования влияния плавучести 
и силы Кориолиса на теплопередачу в многоходо-
вом внутреннем охлаждающем канале с гладкими  
стенками, наклонными и нормальными ребрами. По-
лученные результаты показали сильное влияние пла-
вучести и силы Кориолиса на структуру потока и рас-
пределение коэффициента теплопередачи. Сила Ко-
риолиса вызывает вторичное течение, направленное 
от передней стенки к задней в центре канала, а так-
же в противоположном направлении около боковых 
стенок. Это приводит к увеличению коэффициента 
теплопередачи на задней и боковых стенках кана-
ла. В то же время коэффициент теплопередачи на 
передней стенке уменьшается. В радиальном потоке,  
направленном от центра, силы плавучести вызывают 
увеличение коэффициента теплопередачи на задней 
стенке и уменьшение коэффициента теплопередачи 
на передней. С другой стороны, в радиальном потоке, 
направленном к центру, эти силы стремятся уровнять 
скорость и коэффициент теплопередачи.

М. Элферт [6] провел численное исследование 
течения воздуха и теплопередачи в двухходовом вну-
треннем охлаждающем канале с поворотом на 180°. 
Расчеты осуществлялись для стационарного и вра-
щающегося канала, а также для канала с гладкими 
стенками и канала с наклонными ребрами при угле 
наклона ребер 45°. В результате эксперимента уста-
новили, что в стационарном канале с гладкими стен-
ками  наибольшие влияние на структуру потока и теп-
лопередачу оказывают вихри Дина, образующиеся 
при повороте канала на 180°. После поворота со сто-
роны разделительной стенки наблюдается большая 
разделительная зона, приводящая к асимметричности 
потока в выходном канале. В случае вращающегося 
канала с гладкими стенками сила Кориолиса суще-
ственно влияет на формирование вторичного тече-
ния. Вторичное течение возникает путем наложения  
вихрей Дина и вихрей, вызванных действием силы 

[3] Johnson B. V., Wagner J. H., Steuber G. D., Yeh F. C. Heat Transfer in Rotating Serpentine Passages with Trips 
Skewed to the Flow. ASME J. of Turbomachinery, 1994, Vol. 116, pp. 113–123.

[4] Lei J., Han J.C., Huh M. Effect of rib spacing on heat transfer in two pass rectangular channel (AR = 2:1) at high ro- Lei J., Han J.C., Huh M. Effect of rib spacing on heat transfer in two pass rectangular channel (AR = 2:1) at high ro-Lei J., Han J.C., Huh M. Effect of rib spacing on heat transfer in two pass rectangular channel (AR = 2:1) at high ro- = 2:1) at high ro-= 2:1) at high ro- 2:1) at high ro-2:1) at high ro-
tation number. ASME Turbo Expo, June 6-10, 2011, Vancouver, British Columbia, Canada Paper GT2011-45926.

[5] Schroll M., Lange L., Elfert M. Investigation of the effect of rotation on the flow in a two-pass cooling system 
with smooth and ribbed walls using PIV. ASME Turbo Expo, June 6–10, 2011, Vancouver, British Columbia, 
Canada, Paper GT2011-46427.

[6] Sch�ler M., Dreher H.-M., Neumann S. O., Weigand B., Elfert M. Numerical Predictions of the Effect of Rota- Sch�ler M., Dreher H.-M., Neumann S. O., Weigand B., Elfert M. Numerical Predictions of the Effect of Rota-Sch�ler M., Dreher H.-M., Neumann S. O., Weigand B., Elfert M. Numerical Predictions of the Effect of Rota-
tion on Fluid Flow and Heat Transfer in an Engine-Similar Two-Pass Internal Cooling Channel with Smooth and 
Ribbed Walls. ASME Turbo Expo, June 14–18, 2010, Glasgow, UK, Paper 2010-22870.

[7] Wagner J. H., Johnson B. V., Kopper F. C. Heat Transfer in Rotating Serpentine Passages with Smooth Walls. 
ASME J. of Turbomachinery, 1991, Vol. 113, pp. 321–330. 

[8] Wagner J. H., Johnson B. V., Graziani R. A., Yeh F. C. Heat Transfer in Rotating Serpentine Passages with Trips 
Normal to the Flow. ASME J. of Turbomachinery, 1992, Vol. 114, pp. 847–857. 
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Кориолиса. Вращение вызывает увеличение скорости 
потока около задней стенки до поворота и рост ско-
рости потока около передней стенки после поворота, 
а также интенсификацию теплообмена около этих 
стенок. В канале с оребрением наибольшие влия-
ние на структуру потока и теплопередачу оказывает 
вторичное течение, вызванное ребрами. Во вращаю-
щемся канале воздействие силы Кориолиса на струк-
туру потока и теплопередачу практически не наблю-
дается.

Впоследствии М. Элферт провел эксперимен-
тальное исследование структуры потока в двуххо-
довом внутреннем охлаждающем канале с поворо-
том на 180°. Ученый использовал тестовые модели, 
которые точно повторяют геометрию расчетных 
моделей в [6]. Целью его работы стало определе-
ние опытным путем структур основного потока [5] 
и структуры вторичного течения [1]. Замер скорости 
осуществлялся с помощью метода цифровой трас-
серной визуализации (Particle Image Velocimetry) 
на специализированном экспериментальном стенде. 
Результаты опытных исследований, проведенных 
в [1, 5], подтвердили корректность результатов чис-
ленного моделирования в [6].

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — численное исследование вих-
ревого течения во вращающемся канале и выявление 
влияния режимных факторов на структуру этого те-
чения.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Объектом исследования является охлаждающий 

канал рабочей лопатки газотурбинного двигателя. 
Геометрические параметры модели вращающего-
ся канала представлены на рис. 1. Для расчетов вы-
бран канал круглого сечения диаметром 6 мм, длиной 
80 мм. Ось вращения находится на расстоянии 490 мм 
от корневого сечения канала. С целью минимизации 
влияния на структуру потока входного и выходного 
сечения, вход в канал и выход из него был выполнен 
в виде конуса с начальным диаметром 20 мм. 

Для проведения соответствующих числен-
ных расчетов с помощью современных систем вы-
числительной гидродинамики (CFD) построена 
конечно-разностная сетка. Для выбора расчетной 
сетки применялось шесть различных вариантов: два 
с гексаэдрическими и четыре с тетраэдрическими  
элементами. 

Каждая сетка имела различное количество эле-
ментов, узлов и пограничных слоев. Для каждого ва-
рианта сетки был осуществлен тестовый расчет и по-
строены графики зависимости изменения скорости 
потока, статического давления и относительной тан-
генциальной скорости потока на расстоянии 0,1 мм от 
стенки канала (vt /

 v) от относительной длины канала 
(y/d) (рис. 2). 

После анализа данных зависимостей принято ре-
шение использовать для дальнейших расчетов сетку 
с тетраэдрическими элементами. Количество элемен-

Рис. 1. Модель вращающегося канала
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тов составило 1,7е+6, количество узлов — 6,9е+5, ко-
личество пограничных слоев — 30.

Вращение канала моделировалось путём вра-
щения домена. Частота вращения — 7400 оборотов 
в минуту. Ось вращения находится на расстоянии 
0,49 м от корневого сечения канала. На входе в канал 
задавалось полное давление P = 1040000 Па и темпе-
ратура Т = 733 К. Граничные условия на входе в канал 
накладывались на нижнюю поверхность конуса. На 
выходе из канала устанавливался расход охлаждаю-
щего воздуха G = 0,02 кг/с.

На стенке были приняты следующие граничные 
условия: гладкая стенка, температура стенки 900 K. 
В качестве рабочей среды (рабочего тела) использо-
вался идеальный газ — воздух. Модель турбулентно-
сти — SST (Shear Stress Transport). Расчет проводили 
с учетом эффекта плавучести. 

Для проверки корректности выбранной расчет-
ной модели был произведен тестовый расчет модели 
охлаждающего канала, в котором осуществлялись 
экспериментальные исследования вторичных тече-
ний [1] (рис. 3). 

Граничные условия на входе и выходе из канала 
задавались таким образом, чтобы параметры потока 
при расчете в точности соответствовали параметру 
потока в эксперименте.

На рис. 4 сравнены результаты тестового расчета 
и эксперимента, из чего следует, что характер вто-
ричного течения в потоке, полученный расчетами, 
совпадает с особенностями вторичного течения, на-
блюдаемыми при экспериментальных исследовани-
ях, описанных в работе [1].

В результате проведенного теоретического анализа 
выявлено, что вектор скорости воздуха во вращающем-
ся канале направлен не строго параллельно стенкам ка-
нала, а имеет тангенциальную составляющую. Данное 
явление объясняется действием на поток воздуха силы 
Кориолиса (Fк = –2ρω × v). Вектор действия силы на-
правлен противоположно вектору окружной скорости.

На рис. 5 показано распределение тангенциаль-
ной составляющей скорости на расстоянии 60 мм 
от корневого сечения. Можно увидеть явно выра-
женное вихревое течение воздуха во вращающемся  
канале.

Рис. 2. Зависимости скорости потока, статического давления и относительной тангенциальной скорости на расстоянии 
0,1 мм от стенки канала от относительной длины канала
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Рис. 4. Сравнение результатов и расчетов экспериментального исследования вторичных течений во вращающемся канале

Расчет

Рис. 3. Экспериментальный охлаждающий канал

Эксперимент
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Наибольшие величины тангенциальной скорости 
присутствуют вблизи стенок канала, что обусловлено 
замедлением скорости основного потока в присте-
ночной области (пограничном слое).

Для определения влияния данного явления на поток 
охлаждающего воздуха в канале построен график изме-
нения относительной тангенциальной скорости вблизи 
стенки (vт.отн = vт/vср) от относительной длины канала 
(lотн = y / d). Вычисления тангенциальной скорости осу-
ществлялись на расстоянии 0,1 мм от стенки канала.

На графике (рис. 6) видно, что во вращающемся 
канале величина тангенциальной скорости равномер-
но возрастает, что объясняется непрерывным воздей-
ствием на поток силы Кориолиса.

Кроме того, выполнен ряд расчетов для определе-
ния влияния различных факторов (давление на вхо-
де, частота вращения канала, температура воздуха на 
входе в канал) на интенсивность вихревого течения, 
формирующегося под действием силы Кориолиса. 
Для каждого фактора проведено по два дополнитель-
ных расчета, после чего сравнены структуры вихре-
вых течений.

Влияние давления воздуха на входе в канал 
на интенсивность вихревого течения. Заданы до-
полнительно следующие давления на входе в канал:  
P2 = 0,7 МПа и P3 = 1,2 МПа. 

На рис. 7, а показано изменение относительной 
тангенциальной скорости около стенки канала от от-

Рис. 5. Тангенциальная составляющая скорости в поперечном сечении канала (y = 60 мм)

Рис. 6. Зависимость относительной тангенциальной скорости от относительной длины канала
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Рис. 7. Зависимости относительной тангенциальной скорости от относительной длины канала при различных давлениях 
(а), температурах (б) и расходах воздуха (в) 

б)

а)

в)
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носительной длины канала для каждого варианта. 
Видно, что с ростом давления на входе в канал по-
вышается интенсивность вихревого течения, т. е. 
величина относительной тангенциальной скорости 
увеличивается. Это обусловлено тем, что с ростом 
давления на входе средняя скорость течения в кана-
ле уменьшается, что приводит к снижению импульса 
потока воздуха в радиальном направлении и увеличе-
нию влияния на поток силы Кориолиса, направлен-
ной противоположно окружной скорости канала.

Нужно отметить, что в случае изменения дав-
ления воздуха на входе в канал увеличивается либо 
уменьшается интенсивность вихревого течения в ка-
нале, при этом величина изменения интенсивности 
вторичных течений прямо пропорциональна величи-
не изменения давления на любом его участке.

Влияние температуры воздуха на входе в ка-
нал на интенсивность вихревого течения. Допол-
нительно заданы следующие температуры на входе 
в канал: Т2 = 600 К и Т3 = 900 К. Из рис. 7, б видно, что 
с увеличением температуры воздуха на входе в канал 
интенсивность вихревого течения падает. Это, как 
и в предыдущем случае, связано с увеличением сред-
ней скорости в канале при повышении температуры 
воздуха. При этом возрастание скорости вторичных 
течений по длине канала на начальном участке канала 
y/d = 0,8 – 4,0 происходит с разной интенсивностью. 
Также при температуре на входе в канал Т2 = 600 К 
и его относительной длине y/d = 11 наблюдается мак-
симальная интенсивность вихревых течений, после 
чего происходит снижение относительной скорости 
вторичных течений.

Влияние расхода воздуха через канал на ин-
тенсивность вихревого течения. Заданы допол-
нительные значения расхода воздуха через канал: 
G2 = 0,01 кг/с и G3 = 0,03 кг/с. Из рис. 7, следует, что 
с увеличением расхода воздуха через канал интен-
сивность вихревого течения падает. Это также свя-
зано с увеличением средней скорости в канале при 
повышении расхода воздуха. При расходах воздуха 
G = 0,02 и 0,03 кг/с интенсивность вихревых течений 
возрастает практически равномерно по всей длине 
канала. При расходе воздуха G2 = 0,01 кг/с увеличе-
ние тангенциальной скорости потока на начальном  
участке канала y/d = 0,8 – 8,0 происходит значитель-
но более интенсивно. На относительной длине вра-
щающегося канала y/d = 8 достигается максимальное 
значение относительной тангенциальной скорости, 
после чего происходит ее снижение.

ВЫВОДЫ. 1. Проведен теоретический анализ 
структуры течения воздуха во вращающихся кана-
лах, моделирующих каналы охлаждения рабочих 
лопаток газотурбинных двигателей, при различных 
геометрических и режимных параметрах. 2. Характер 
вторичных течений в потоке, полученный с помощью 
систем вычислительной гидродинамики, повторяет 
особенности течений, наблюдаемых в эксперименте.  
3. Увеличение давления рабочего тела, уменьшение 
его температуры и расхода приводят к возрастанию 
интенсивности вторичных течений в каналах охлаж-
даемых лопаток.
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Abstract. The study of gas dynamics and precipitation coefficients of the separation profile has been performed. The 
three-dimensional model of operating channels of the ship systems for cleaning air from condensed moisture is de-
veloped. The distribution of velocity, static pressure, dynamic pressure, turbulence kinetic energy, and precipitation 
coefficients for the flow rates of 5, 10, 15, 20 m/s in separating profiles with the radii of 5, 10, 15, 20, 25 mm. The 
condensed moisture precipitation coefficient is 99.9%. Designs of the ship systems for cleaning air from condensed 
moisture are developed for the air flow from 20 to 2000 m3/hour.
Keywords: separator; air cleaning systems; moisture separator; 3D modeling.

Анотація. Виконано дослідження газодинаміки та коефіцієнтів осадження сепараційного профілю. Розробле-
но тривимірні моделі робочих каналів суднових систем очищення повітря від краплинної вологи. Отримано 
розподіл швидкості, статичного тиску, динамічного тиску, кінетичної енергії турбулентності та коефіцієнтів 
осадження для швидкостей потоку 5, 10, 15, 20 м/с у сепаруючих профілях з радіусами 5, 10, 15, 20, 25 мм. 
Розроблено конструктивні рішення суднових систем очищення повітря від краплинної вологи для витрат по-
вітря від 20 до 2000 м3/год.
Ключові слова: сепаратор; системи очищення повітря; вологовіддільник; 3D моделювання.

Аннотация. Выполнены исследования газодинамики и коэффициентов осаждения сепарационного профи-
ля. Разработаны трехмерные модели рабочих каналов судновых систем очистки воздуха от капельной влаги. 
Получено распределение скорости, статического давления, динамического давления, кинетической энергии 
турбулентности и коэффициентов осаждения для скоростей потока 5, 10, 15, 20 м/с в сепарирующих профилях 
с радиусами 5, 10, 15, 20, 25 мм. Разработаны конструктивные решения судовых систем очистки воздуха от 
капельной влаги для расхода воздуха от 20 до 2000 м3/ч.
Ключевые слова: сепаратор; системы очистки воздуха; влагоотделитель; 3D моделирование.

REFERENCES
[1] Belousov V. V. Teoreticheskiye osnovy protsessov gazoochistki [Theoretical foundations of gas cleaning 

processes]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1988. 256 p.
[2] Ryzhkov S. S., Basok B. I. Ekologicheskiye resursosberegayushchiye tekhnologii dlya promyshlennoy 

teplotekhniki na osnove dispersnykh dvukhfaznykh sred [Ecological resource-saving technologies for industrial 
heat engineering based on dispersed two-phase media]. Promyshlennaya teplotekhnika — Industrial heat 
engineering, 2001, no. 4–5, pp. 141–145. 

[3] Van-Dayka M. Techeniye zhidkosti i gaza [Liquid and gas flow]. Moscow, Mir Publ., 1986. 114 p.
[4] Rayst P. Aerozoli. Vvedeniye v teoriyu [Aerosols. Introduction to the theory]. Moscow, Mir Publ., 1987, pp. 34–40.
[5] Mednikov Ye. P. Turbulentnyy perenos i osazhdeniye aerozoley [Turbulent transfer and deposition of aerosols]. 

Moscow, Nauka Publ., 1981. 176 p.
[6] Kalvert S., Inglund G. M. Zashchita atmosfery ot promyshlennykh zagryazneniy: Spravochnik Ch. 1 [Protection 

of the atmosphere from industrial pollution: Handbook Ch 1]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1988. 760 p.
[7] Ryzhkov S. S., Kharytonov Yu. M., Blahodatnyi V. V. Metody ochyshchennia povitrianoho seredovyshcha vid 

zabrudnen [Methods for cleaning the air environment from pollution]. Mykolaiv, UDMTU Publ., 2002. 56 p.



64

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1 n  2017

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення комфортних умов у житлових і служ-

бових приміщеннях судна, а також підтримання необ-
хідних технологічних параметрів у виробничих при-
міщеннях вимагає очищення повітря від краплинної 
вологи. Надходження краплинної вологи в повітро-
провід викликає появу вогкості в кондиціонованих 
приміщеннях, інтенсивну корозію обладнання, що 
може призвести до скупчення вологи в окремих міс-
цях і т. д. Для збільшення ефективності й зменшен-
ня габаритів суднових систем очищення повітря від 
краплинної вологи доцільно розробляти конструкції 
з найбільш ефективними поверхнями осадження за 
рахунок сепараційних градієнтних аерозольних тех-
нологій. Розробка моделей і методів дослідження, 
які дозволять здійснити розрахунки газодинаміки 
в робочих каналах систем очищення й розрахувати 
коефіцієнти осадження для всього робочого діапа-
зону обладнання, створить основу для проектування 
суднових систем очищення повітря від краплинної  
вологи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У даний час застосовуються сепаратори інер-
ційного типу, сепаруючі елементи яких мають кра-
плевідбійні планки, або є порожніми з внутрішнім 
дренуванням краплинної вологи [1]. Випробування 
краплевловлювачів, що описані в [2], показали їх не-
достатню сепаруючу здатність, підвищений аероди-
намічний опір. Крім того, виготовлення таких сепа-
руючих елементів характеризується великим обсягом 
робіт, що не піддаються механізації. Одним з напря-
мів їх вирішення є розробка високоефективних гра-
дієнтних сепараторів аерозольних середовищ для 
суднових енергетичних установок. Створення техно-
логій з розділення аерозольних середовищ з викорис-
танням нових методів уловлювання фаз є значним ре-
зервом енерго-збереження. Має перспективу розроб-
ка інноваційних методів з використанням градієнтної 
інтенсифікації процесів переносу в прикордонних 
шарах багатофункційних поверхонь для енергетич-
них установок. До багатофункційних поверхонь на-
лежать поверхні з коефіцієнтом компактності більше 
ніж 2000 м2/м3, які мають підвищені теплообмінні та 
сепаруючі властивості. Використання методів і спо-
собів проектування й впровадження фільтрів на осно-
ві градієнтних технологій дозволить підвищити на-
дійність, ресурс суднового енергетичного обладнання 
та його елементів. Це поліпшить створення високо-
ефективних енергоресурсозберігаючих технологій 
й ефективних конструктивних рішень для широкого 
класу градієнтних сепараторів суднових енергетич-
них установок [5].

МЕТА СТАТТІ — розробка суднових систем 
очищення повітря від краплинної вологи. 

Мета досягається за умови вирішення таких  
задач: 

1) виконання математичного моделювання про-
цесів при початкових швидкостях 5, 10, 15, 20 м/с на 
основі сепараційних градієнтних аерозольних техно-
логій за різних швидкостей потоку в сепаруючих про-
філях з радіусами 5, 10, 15, 20, 25 мм; 

2) розрахунок розподілу швидкості, статичного 
тиску, динамічного тиску, кінетичної енергії турбу-
лентності та коефіцієнтів осадження на основі се-
параційних градієнтних аерозольних технологій для 
швидкостей потоку 5, 10, 15, 20 м/с у сепаруючих 
профілях з радіусами 5, 10, 15, 20, 25 мм; 

3) визначення коефіцієнта осадження краплинної 
вологи для швидкостей потоку 5, 10, 15, 20 м/с в сепа-
руючих профілях з радіусами 5, 10, 15, 20, 25 мм;

4) розробки конструктивних рішеннь суднових 
систем очищення повітря від краплинної вологи для 
витрат повітря від 20 до 2000 м3/год; 

5) розробки та затвердження кресленнь для мо-
дельного ряду суднових систем очищення повітря від 
краплинної вологи;

6) розробки та затвердження стандарту підприєм-
ства для модельного ряду суднових систем очищення 
повітря від краплинної вологи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Математичні моделі процесів. Рівняння транс-

порту напружень Рейнольдса, ,i ju u′ ′ρ  можуть бути за-
писані у вигляді:

, , ,

i j ij

T ij L ij ij ij ij ij ij user

u u C
t

D D P G F S      (1)

де i ju u
t

 — часткова похідна часу; ij k i j
k

u u u
x

 

ij k i j
k

u u u
x  — конвективна складова;  , ( )T ij i j k kj i ik j

k
D u u u p u u

x

, ( )T ij i j k kj i ik j
k

D u u u p u u
x

 — турбулентна дифузія; 

,L ij i j
k k

D u u
x x

 — ламінарна дифузія; 

j j
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P u u u u

x x
∂ ∂ 

′ ′ ′ ′≡ −ρ + 
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 — утворення напруже-

ності; ij i j j iG g u g u  — утворення виштов-

хуючої сили; ji
ij

j i

uu
p

x x

′ ∂′∂
ϕ ≡ +  ∂ ∂ 

 — напруження тис-

ку; 2 ji
ij

k k

uu
x x

′∂′∂
ε ≡ µ

∂ ∂
 — дисипація; 2ij k j m ikm i m jkmF u u u u

2ij k j m ikm i m jkmF u u u u  — утворення обертання систе-

ми; userS  — член, що задається користувачем. 
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Рівняння енергії, що отримане на базі цієї теорії 
має вигляд:

,
Pr

i
i

p t
i ij eff

j t j

E u E p
t x

c Tk u
x x

   

        (2)

де Е — повна енергія; 2
3

j i k
ij eff eff ijeff

i j k

u u u
x x x

 
2
3

j i k
ij eff eff ijeff

i j k

u u u
x x x

 — девіаторний тензор напружень.

Рівняння турбулентного масопереносу моделю-
ється шляхом заміни в рівнянні (2) ентальпії на кон-
центрацію часток дисперсного багатофазного потоку:

( ) ( )

( ) .
Pr

i
i

t
i ij eff

j jt D

C u C
t x

CD u
x x

∂ ∂
ρ + ρ =  ∂ ∂

  µ∂ ∂
= + + τ   ∂ ∂ρ   

      (3)

Рівняння нерозривності для потоку без джерел 
часток за постійної щільності рідини має вигляд:

0.i

i

u
x
∂

=
∂

                                 (4)

Рівняння динаміки руху частинок у газовому по-
тоці записувалось таким чином:

1 2 3 4 .p
D

t

u
F F F F F

x
∂

= + + + +
∂

               (5)

У рівнянні руху (5) xt — величина часу, сили на 
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 — опору, 

де Pw  — значення тиску на стінці, p — тиск потоку, 
dP — діаметр частинки, ρP — густина частинки, υP — 
швидкість частинки, ρ — густина багатофазних сумі-
шей палив підвищеного тиску, υ — швидкість газу, 

dij — тензор деформації, K — 2,594, Re P
P

u u
d

−
= ρ

µ
 — 

число Рейнольдса, u — початкова швидкість потоку; 

up — швидкість частинки; μ — молекулярна в’язкість 
потоку; ρ — густина потоку; ρp — густина частинки; 
dp — діаметр частинки, коефіцієнт опору: 

2 3
1

4

Re24 1 Re ,
Re Re

b
D

b
C b

b
            (6)

b — поліноміальні коефіцієнти, що задаються.
З наведених вище виразів ,ijC  , ,L ijD  ijP  і ijF  роз-

раховується безпосередньо, а , ,T ijD  ,ijG  ,ijϕ  ijε  мо-
делюються у формі, яка дозволяє замкнути систему 
рівнянь. Способи, які використовувалися при їх мо-
делювання детально наведено в [8 – 10].

Обчислення інтенсивності процесу очищення за 
результатами рішення виконується за масовим — Km, 
гідродинамічним — Kг і енергетичним — Ke коефі-
цієнтами інтенсифікації осадження. Принципи ви-
значення цих коефіцієнтів базуються на максимізації 
маси осаджених частинок і мінімізації геометричного 
об’єму процесів і механічної роботи перенесення час-
ток відносно затрат внутрішньої й зовнішньої енер-
гій. На підставі цих принципів комплексний показник 
інтенсивності процесу очищення КIO дорівнює:

КIO = 1 – (1 – Km)(1 – Kг)(1 – Ke),            (7)

де

Km = (ΣMiвх – ΣΜiвих) / ΣMiвх,          (8),

Kг = (ΣVi – ΣViз)/ΣVi,                     (9),

Ke = 1 – (A + L)/(Eв + Eз),                  (10)

ΣMiвх, ΣΜiвих — відповідно сумарна маса часток 
розміром і на вході й виході ділянки; ΣVi, ΣViз — від-
повідно сумарний об’єм, де відбувається очищення і 
де воно відсутнє; A = ΣlF — сумарна робота перене-
сення часток на ділянці довжиною l під впливом сил 
F; L = G[Δ (pv) + Δ(w2 / 2) + gΔh] + Lt + Lf — робота, 
що здійснюється потоком витратою G; Eв — Δ(cvtGτ) 
витрати внутрішньої енергії потоку і Eз — витрати зо-
внішньої енергії. 

Результати дослідження. Для розробки судно-
вих систем очищення повітря від краплинної воло-
ги досліджено сепаруючий профіль (рис. 1) з таки-
ми параметрами: R1 = (0,05÷0,5) ⋅ L; h = (0,5÷5) ⋅ R1;  
R2 = (0,01÷1,0) ⋅ L. 

Розглянуто профіль довжиною — 80 мм, кількість 
відвідних канавок — дві зверху профілю й дві знизу 
профілю (розмір канавки: довжина — 3 мм та висота 
2 мм), проаналізовано й обрано радіус кривизни про-
філю — 5, 10, 15, 20, 25. Для вивчення сепаруючих 
профілів побудовано розрахункові сітки у тривимір-
ній постановці (рис. 2). 

На основі математичної моделі процесів для роз-
рахунку системою рівнянь визначено початкові й 
граничні умови, які дозволили здійснити розрахунок 
основних параметрів сепаруючого профілю. Для точ-
ності розрахунків використовувався критерій збігу 



66

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1 n  2017

Рис. 2. Розрахункова сітка в тривимірній постановці робочої геометрії сепаруючого профілю: 
1) R1 = 60 мм, R2 = 5 мм, h = 15 мм, L = 80 мм; 2) R1 = 25 мм, R2 = 10 мм, h = 15 мм, L = 80 мм; 3) R1 = 12 мм, R2 = 15 мм,  
h = 15 мм, L = 80 мм; 4) R1 = 4 мм, R2 = 20 мм, h = 15 мм, L = 80 мм; 5) R1 = 1 мм, R2 = 25 мм, h = 15 мм, L = 80 мм;  
6) a = 2 мм, b = 3 мм, c = 5 мм, d = 14 мм
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Рис. 1. Схема побудови сепаруючих профілей з різними радіусами кривизни й розмірами:
R1 = (0,05÷0,5) ⋅ L; h = (0,5÷5) ⋅ R1; R2 = (0,01÷1,0) ⋅ L; 1 — вхід у профіль; 2 — зона R1; 3 — зона R2; 4 — зона R1; 5 — зона 
уловлювання
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розрахунку 10–4 для перемінних швидкості, вимог не-
розривності потоку, кінетичної енергії турбулентнос-
ті й напружень Рейнольду.

У процесі розрахунку задавались такі пара- 
метри: 

– тривимірна геометрія побудована в реальному 
масштабі (довжина 80 мм та висота 5...25 мм);

– розрахункова сітка має трикутникові сегменти  
площею S = 30×10–8 м2;

– параметри середовища — нормальні умови;
– густина газу ρг = 1,225 кг/м3;
– в’язкість µг = 1,79×10–5кг/(м×с);
– матеріал стінки каналу — алюміній з шерохова-

тістю 0,1 мм та густина ρал = 2690 кг/м3;
– мінімальний діаметр частинок — 3 мкм;
– середній діаметр частинок — 100 мкм;
– максимальний діаметр частинок — 150 мкм;
– концентрація рідкої фази (H2O) — 5, 10, 15, 

20 %;
– діапазон швидкостей — 5, 10, 15, 20 м/с.
На рис. 3 – 10 представлено розподіл швидкості, 

кінетичної енергії тубулентності, статичного й ди-
намічного тиску для радіусу каналу — 5; 10; 15; 20; 
25 мм при U = 5…20 м/с. Установлено, що найбільш 
ефективні гідродинамічні характеристкики має канал 
довжиною 80 мм з радіусом 15 мм. 

Здійснено розрахунок осадження (таблиця 1) в се-
паруючому профілі за діаметра частинок 1...3 мкм, 
концентрації рідкої фази (H2O) — 5, 10, 15, 20 % і діа-
пазоні швидкостей — 5, 10, 15, 20 м/с. Для отримання 
рішення розв’язано задачі в нестаціонарних умовах 
з фінальним кроком у часі для досягнення траєкто-
рії руху частинок методом Raising Rambler поверхонь 
осадження — стінок профіля або площі виходу у роз-
рахунковій сітці. Під час розрахунку брали до уваги, 
що у випадку збігання траєкторії руху частинок, вони 
об’єднуються, й частинка вважається вловленою 
в разі, якщо її траєкторія руху збігається зі стінкою 
каналу. 

При швидкостях 5...10 м/с коефіцієнт осад-ження 
для профіля з радіусом 5 мм складає 36,1...30,2 %. 
За умови збільшення швидкості потоку до  
20 м/с спостерігається зрив рідкої фази й коефіці-
єнт осадження падає до 20,8 %. При швидкостях до 
5...10 м/с коефіцієнт осадження для профіля з радіу-
сом 10 мм дорівнює 91,9...90,4 %. У разі збільшення 
швидкості потоку до 20 м/с простежується зрив рідкої 
фази й коефіцієнт осадження зменшується до 51,9 %. 
При швидкостях до 5...10 м/с коефіцієнт осадження 
для профіля з радіусом 15 мм складає 99,9...99,1 %. 
За умови збільшення швидкості потоку до 20 м/с спо-
стерігається зрив рідкої фази й коефіцієнт осадження 
падає до 74,9 %. При швидкостях до 5...10 м/с коефі-
цієнт осадження для профіля з радіусом 20 мм дорів-
нює 85,6...72,9 %. У разі збільшення швидкості потоку 
до 20 м/с відбувається зрив рідкої фази й коефіцієнт 

осадження зменшується до 50,5 %. При швидкостях до  
5...10 м/с коефіцієнт осадження для профіля з радіусом 
25 мм складає 42,5...31,3 %. У разі збільшення швидко-
сті потоку до 20 м/с спостерігається зрив рідкої фази 
й коефіцієнт осадження знижується до 15,9 %. 

У результаті розрахунку встановлено, що най-
більш ефективним каналом осадження є канал з раді-
усом 15 мм й найбільш ефективний діапазон швидко-
стей 1...10 м/с.

У процесі дослідження найбільш ефективного 
радіусу сепаруючого профілю й визначення робо-
чих швидкостей у каналі розроблено загальну схему 
суднових систем очищення повітря від краплинної 
вологи й створено тривимірну модель сепаратора  
1000×500×116 мм (рис. 11 – 12). На її основі подано 
розрахункову сітку з такими параметрами:

– тривимірна геометрія побудована у реальному 
масштабі — 1000×500×116 мм

– розрахункова сітка складається з трикутникових 
сегментів площею S = 30×10–8 м2;

– параметри середовища — нормальні умови;
– густина газу ρг = 1,225 кг/м3;
– в’язкість µг = 1,79 × 10–5кг/(м × с);
– матеріал стінки каналу — алюміній з шерохова-

тістю 0,1 мм й густиною ρал = 2690 кг/м3;
– мінімальний діаметр частинок dmin — 3 мкм;
– середній діаметр частинок dmid — 100 мкм;
– максимальний діаметр частинок dmax — 

150 мкм;
– концентрація рідкої фази (H2O) — 5, 10, 15, 20%;
– діапазон швидкостей — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 м/с.
Процеси в суднових системах очищення повітря 

від краплинної вологи підпорядковані двом голо-
вним завданням: осадженню краплин на поверхні  
сепаруючих профілів і відводу вловленої води 
в збірник-піддон без пошкодження плівки води, 
що утворилася, тобто без вторинного обвод-
нення потоку. У криволінійному каналі крапли-
ни води, що транспортуються повітряним по-
током під дією інерційних сил, осаджуються як 
на випуклій (лобовій), так і на вигнутій частині  
каналу. 

У суднових кондиціонерах швидкість повітря на 
вході знаходиться у межах 2...10 м/с, концентрація 
краплинної вологи досягає 30 г/кг, середній ваговий 
діаметр краплин при розпорошені води механічними 
форсунками дорівнює 100–150 мкм, при зриві плівки 
з крайок — 200 мкм.

У результаті експериментальних досліджень 
на дослідному стенді у вигляді аеродинамічної 
труби відкритого типу процесів осадження кра-
плинної вологи за початкової швидкості в кана-
лі U = 1...10 м/с встановлено максимальну кон-
центрацію рідкої фази для сепаруючого профілю  
(табл. 2 – 3). 
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Рис. 3. Розрахунок розподілу швидкості й статичного тиску для радіуса каналу 5, 10, 15, 20, 25 мм при U = 5 м/с

Таблиця 1. Розрахунок коефіцієнта осадження в сепаруючому профілі 

R 
(мм)

U = 5 м/с U = 10 м/с U = 15 м/с U = 20 м/с
5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20%

5 35,7 34,7 35,8 36,1 31,3 31,2 31,4 30,2 25,9 24,8 25,7 26,4 20,8 20,6 20,4 20,2
10 91,6 91,4 91,3 91,9 94,8 92,8 91,3 90,4 70,9 69,4 68,2 68,3 51,9 50,3 50,5 49,4
15 99,9 99,9 99,9 99,9 99,6 99,3 99,4 99,1 82,3 82,4 83,5 84,9 74,9 73,5 74,1 73,8
20 84,3 85,1 85,6 85,5 82,0 78,9 74,4 72,9 61,3 61,6 60,8 60,3 50,5 50,4 49,7 48,4
25 42,5 42,1 41,9 41,2 32,0 32,5 31,3 31,4 22,7 22,4 21,8 21,4 15,4 15,1 15,9 14,6
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Рис. 4. Розрахункок розподілу кінетичної енергії турбулентності й динамічного тиску для радіуса каналу 5, 10, 15, 20, 
25 мм при U = 5 м/с

Таблиця 2. Результати розрахункових досліджень коефіцієнта осадження для сепаратора 1000 × 500 × 116 мм 

U,
м/с

Концентрація рідкої фази в потоці
5% 10% 15% 20%

(dmin) (dmid) (dmax) (dmin) (dmid) (dmax) (dmin) (dmid) (dmax) (dmin) (dmid) (dmax)
1 90,1 99,9 100 85,9 99,9 100 83,9 99,9 100 82,8 99,9 100
2 90,3 99,9 100 85,6 99,9 100 83,6 99,9 100 82,2 99,9 100
3 90,6 99,9 100 85,2 99,9 100 83,3 99,9 100 81,9 99,9 100
4 90,0 99,9 100 85,4 99,9 100 83,2 99,9 100 81,6 99,9 100
5 90,4 99,9 100 85,1 99,9 100 83,1 99,9 100 81,2 99,9 100
6 90,1 99,9 100 84,5 99,9 100 82,7 99,9 100 80,8 99,9 100
7 90,2 99,9 100 84,1 99,9 100 82,3 99,9 100 80,4 99,9 100
8 89,9 99,9 100 83,9 99,9 100 81,9 99,9 100 80,2 99,9 100
9 89,4 99,9 100 83,6 99,9 100 81,5 99,9 100 79,8 99,9 100
10 89,1 99,9 100 83,1 99,9 100 81,1 99,9 100 79,1 99,9 100
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Рис. 5. Розрахунок розподілу швидкості й статичного тиску для радіуса каналу 5, 10, 15, 20, 25 мм при U = 10 м/с

Таблиця 3. Результати експериментальних досліджень коефіцієнта осадження для сепаратора 1000 × 500 × 116 мм 

U,
м/с

Концентрація рідкої фази у потоці
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

1 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 94,9 91,4 90,6 81,1 79,2 75,0 71,9 67,8 61,7 55,4 53,1
2 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 94,1 91,9 91,3 81,8 78,4 75,1 71,2 66,4 62,9 55,4 51,9
3 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 95,9 91,0 91,6 81,9 79,3 74,8 70,9 67,7 63,8 54,2 50,4
4 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 95,4 91,1 91,2 81,3 78,9 74,1 69,0 68,5 62,3 55,2 51,1
5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 95,1 91,9 90,2 80,3 79,6 73,0 68,8 69,4 61,3 54,2 51,9
6 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 90,1 84,8 89,9 78,9 71,9 68,9 61,9 63,2 54,1 49,9 45,9
7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 82,9 82,5 82,2 74,1 69,2 62,1 57,1 53,9 49,4 44,1 39,9
8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 80,3 79,3 74,9 70,7 64,3 57,8 52,0 47,3 41,6 37,8 32,9
9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 78,2 77,1 71,2 66,4 59,9 51,2 45,7 41,2 36,7 32,5 26,9
10 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 83,9 75,9 69,9 61,9 54,9 46,9 41,8 35,9 31,9 28,2 24,9
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Рис. 6. Розрахунок розподілу кінетичної енергії турбулентності й динамічного тиску для радіуса каналу 5, 10, 15, 20, 25 мм 
при U = 10 м/с
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Рис. 7. Розрахунок розподілу швидкості й статичного тиску для радіуса каналу 5, 10, 15, 20, 25 при мм  
U = 15 м/с
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Рис. 8. Розрахунок розподілу кінетичної енергії турбулентності й динамічного тиску для радіуса каналу 5, 10, 15, 20, 25 мм 
при U =15 м/с
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Рис. 9. Розрахунок розподілу швидкості й статичного тиску для радіуса каналу 5, 10, 15, 20, 25 мм при U = 20 м/с
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Рис. 10. Розрахунок розподілу кінетичної енергії турбулентності й динамічного тиску для радіуса каналу 5, 10, 15, 20, 
25 мм при U = 20 м/с
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Дисперсна повітряно-водяна суміш готувалася 
в камері змішувача за допомогою механічних і пнев-
матичних форсунок. Дисперсність визначалася ме-
тодом дотику, тобто шляхом нанесення крапель на 
дзеркальні пластини з подальшим фотографуван-
ням. Сепаруюча здатність визначалася трьома спо-
собами: матеріальним балансом, методами доти-
ку і фільтрації за допомогою аналітичних фільтрів  
Петрянова.

Проведений аналіз показав, що в сепараційних 
каналах краплі осаджуються на випуклій і вигну-
тій частинах профілю в порівнювальних кількостях. 
Внаслідок цього, на сепаруючих профілях для запо-
бігання вторинного обводнення потоку необхідно 
встановлювати двобічні водовідвідні елементи. Ха-
рактерною особливістю розроблених сепаруючих 
профілів є поєднання хвилеподібної частини з плас-
кими вхідними й вихідними ділянками. У зборі сепа-
руючі профілі утворюють криволінійні канали з низ-
кою послідовних конфузорних і дифузорних ділянок. 

У дифузорних ділянках виникають відривні зони 
із зворотною течією газу. Плівка рідини, яка вини-
кає внаслідок осадження крапель, потрапляючи в ці 
зони, схильна до впливу вихорів, які протидіють руху  
плівки в напрямку основного потоку і сприяють її 
стоку під дією сили тяжіння.

Вихрові зони забезпечують повне відведення 
вловленої води з поверхні гладкого профілю до пев-
ної швидкості — 5 м/с. Перевищення цієї швидкості, 
призводить до виносу частини води з вихрових зон. 
Для запобігання вторинного обводнення потоку на 
плоских ділянках сепаруючого профілю, передбачені 
водовідвідні елементі. 

У системах кондиціонування з поверхневими 
теплообмінниками головним джерелом краплинної 
вологи є повітроохолоджувачі. Конденсатна плівка 
зривається повітряним потоком з кромок теплооб-
мінної поверхні, утворюючи краплини. У системах 
з контактними апаратами оброблюване повітря на-
сичується краплинами води у форсункових каме-

Рис. 12. Розрахункова сітка й розрахунок швидкості для моделі сепаратора 1000 × 500 × 116 мм
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Рис. 13. Тривимірний вид конструкції суднової системи очищення повітря від краплинної вологи: 
а — 500 × 250 × 116 мм, б — 1000 × 500 × 116 мм, в — 2000 × 1000 × 116 мм

в)а) б)

Таблиця 4. Класифікація віддільників води

Типи 
віддільників 

води
Загальне призначення

ВВМ Віддільники магістральні для відокремлення води від повітря в системах кондиціонування і вентиляції
ВВМ1 Віддільники магістральні для відокремлення води від повітря в системах машинної вентиляції
ВВК Віддільники центральних кондиціонерів для відокремлення води від повітря в системах кондиціонування

Таблиця 5. Перелік віддільників води за об’ємною витратою 

Умовне 
позначення

Об’ємна витрата 
повітря, м3/год

Аеродинамічний опір, 
ПА (мм.вод.ст.)

Робоче навантаження 
вологи, г/кг сухого повітря

Відокремлююча властивість, % 
(граничне відхилення –1,0)

ВВМ 6,3 630–1600 40–250

20 100

ВВМ 10,0 1000–2500 55–315
ВВМ 16,0 1600–4000 40–250
ВВМ 25,0 2500–6300 40–250
ВВМ 40,0 4000–10000 45–315
ВВМ 63,0 6300–16000 40–250
ВВМ1 100,0 10000–16000 60–155
ВВМ1 160 16000–25000 65–150
ВВМ1 250,0 25000–40000 92–235
ВВМ1 400,0 30000–40000 100–160
ВВК 16,0 1600–4000 20–100
ВВК 25,0 2500–6300 25–125
ВВК 40,0 4000–10000 20–100
ВВК 63,0 6300–16000 20–155
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рах, плівкових апаратах та ін. Розміри крапель за-
лежать від розпилу, умов відриву частинок води від 
поверхні, а також характеру взаємодії частинок, які 
відірвалися, з повітряним потоком. Під впливом ае-
родинамічних сил великі краплини можуть подріб-
нюватися. Теоретичні й експериментальні дослі-
дження показують, що розпад крапелин під дією ае-
родинамічних сил визначається числом Вебера. Коли  
число Вебера більше 14, то всі краплини подрібню-
ються, причому краплини, які утворюються, тим мен-
ші, чим більше число Вебера.

На основі виконаних теоретичних й експеримен-
тальних досліджень розроблено й затверджено крес-
лення для модельного ряду суднових систем очищен-
ня повітря від краплинної вологи й підготовлено й 
затверджено стандарт підприємства для модельного 
ряду суднових систем очищення повітря від краплин-
ної вологи (таблиця 4 – 5).

На рис. 13 показано типову конструкцію судно-
вої системи очищення повітря від краплинної воло-
ги з однорядним пакетом сепаруючих профілів з па-
раметрами 500 × 250 × 116 мм; 1000 × 500 × 116 мм; 
2000 × 1000 × 116 мм, для яких розроблено конструк-
торську документацію й створено робочі зразки об-
ладнання.

Випробування цих водовіддільників показали, що 
коефіцієнт уловлювання за водності до 50 г/кг і швид-
кості повітря на вході до 10 м/сек практично дорівню-

вав 100 %. Результати дослідження аеродинамічного 
опору свідчать, що аеродинамічний опір за швидкості 
5 м/сек складає 50 Н/м2.

ВИСНОВКИ. 1. Здійснено математичне моде-
лювання процесів за початкової швидкості 5, 10, 15, 
20 м/с на основі сепараційних градієнтних аерозоль-
них технологій у різних швидкостях потоку в сепару-
ючих профілях з радіусами 5, 10, 15, 20, 25 мм. 

2. Розраховано розподіл швидкості, статичного 
тиску, динамічного тиску, кінетичної енергії турбу-
лентності й коефіцієнтів осадження на основі сепа-
раційних градієнтних аерозольних технологій для 
швидкостей потоку 5, 10, 15, 20 м/с в сепаруючих 
профілях з радіусами 5, 10, 15, 20, 25 мм. Обчислено 
коефіцієнт осадження краплинної вологи для швид-
костей потоку 5, 10, 15, 20 м/с в сепаруючих профілях 
з радіусами 5, 10, 15, 20, 25 мм.

3. Запропоновано конструктивні рішення судно-
вих систем очищення повітря від краплинної вологи 
для витрат повітря від 20 до 2000 м3/год. 

4. Розроблено креслення для модельного ряду 
суднових систем очищення повітря від краплинної 
вологи.

5. Підготовлено стандарт підприємства для мо-
дельного ряду суднових систем очищення повітря від 
краплинної вологи.
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DESIGN FEATURES OF THE FREQUENCY CONVERTER  
FOR THE ELECTRIC PROPULSION MOTOR OF AN UNDERWATER VEHICLE

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ  
ДЛЯ ГРЕБНОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПІДВОДНОГО АПАРАТА
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Abstract. Special features of the characteristics of the frequency converter for the electric propulsion motor of an 
underwater vehicle have been described. A typical circuit of such a converter is developed, and the methods for im-
proving its characteristics are substantiated.
Keywords: separator; frequency converter; asynchronous motor; underwater vehicle.

Анотація. Описаны особенности характеристик преобразователя частоты для гребного электродвигателя по-
дводного аппарата, разработана типовая схема такого преобразователя, обоснованы способы улучшения ее 
характеристик.
Ключевые слова: преобразователь частоты; асинхронный двигатель; подводный аппарат

Аннотация. Описано особливості характеристик перетворювача частоти для гребного електродвигуна 
підводного апарату, розроблено типову схему такого перетворювача, обгрунтовані способи поліпшення її ха-
рактеристик.
Ключові слова: перетворювач частоти; асинхронний двигун; підводний апарат.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Структура перетворювача частоти для асинхрон-

ного двигуна на сьогодні загалом усталилася, про що 
свідчать численні публікації й аналіз серійних виро-
бів [1 – 5]. Наукові дослідження йдуть в основному 
в напряму оптимізації структури й вдосконалення 
законів управління. Зусилля з оптимізації структури 
потрібні, в першу чергу, для тих спеціальних галузей 
застосування, до яких належать і електродвигуни під-
водних апаратів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У роботах [1, 2] показано, що будь-який сучасний 
перетворювач частоти являє собою трифазний авто-
номний інвертор з колом постійного струму, викона-
ний на IGBT-транзисторах. Головними елементами та-
кого пристрою є випрямляч, інвертор, асинхронний чи 
синхронний двигун і програмований мікроконтролер. 
Крім цього, використовуються індуктивності і ємності 
для стабілізації напруги виходу випрямляча й змен-
шення рівня вищих гармонік [3]. У публікаціях [4, 5] 
наведено приклади реалізації таких перетворювачів.

МЕТОЮ РОБОТИ є уточнення структури пе-
ретворювача частоти з урахуванням високих вимог 
щодо габаритів і високої питомої потужності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основні вимоги до всього електроустаткування 

підводного апарата — малі габарити, що пов’язано 
з необхідністю розміщення обладнання в міцних кор-
пусах, які потребують блоків плавучості для компен-

сації негативної плавучості, що впливає на загальний 
розмір підводного апарата, його гідродинамічний опір 
і приєднані маси води. Оскільки в прив’язних підвод-
них апаратів гідродинамічний опір істотно залежить 
від гідродинамічного опору кабелю, навіть для мало-
габаритних підводних апаратів необхідна значна по-
тужність пропульсивної установки, що спричиняє по-
требу отримання високої питомої потужності. У той 
же час для гребного електродвигуна не обов’язкові 
висока точність підтримки частоти обертання (на-
вантаження гребного двигуна має вентиляторний 
характер), а також високий момент на валу за ма-
лих частот обертання. Ці особливості дозволяють 
застосувати перетворювач частоти зі скалярним  
управлінням.

Загальна структура перетворювача частоти для 
регулювання швидкості обертання асинхронного 
двигуна [3] складається з таких компонентів: силовий 
випрямляч, фільтр, інвертор, управляючий мікрокон-
тролер, сенсори напруги й струму. Перед перетворю-
вачем частоти й після нього можуть встановлюватися 
фільтри, що перешкоджають випромінюванню пере-
шкод у мережу й захищають двигун від перенапруг. 
Силовим елементом перетворювача частоти є інвер-
тор, який має 6 IGBT транзисторів і спеціалізований 
підсилювач для управління затворами транзисто-
рів — драйвер. У даний час значного поширення на-
були інтелектуальні силові модулі (IPM) — пристрої, 
які поєднують в собі силові транзистори, драйвер, 
певні ланцюги захисту. Хоч інтелектуальний модуль 
коштує дорожче, ніж дискретні транзистори і драй-
вер, його використання має ряд переваг:
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– апаратно реалізовані функції захисту (зі струму, 
температури, зниження напруги в ланцюгах живлен-
ня, від наскрізних струмів тощо);

– менші габарити;
– готова силова частина схеми з мінімальними па-

разитними індуктивностями.
Вибір транзисторів зі струму для роботи в пере-

творювачі частоти — досить нетривіальне завдання, 
оскільки в транзисторів нормується припустимий по-
стійний струм, а не вихідний струм інвертора. Слід 
брати до уваги такі фактори:

– у роботі на низьких швидкостях обертання тре-
ба враховувати теплову інерційність напівпровідни-
ків, тому обчислення варто проводити не для діючого 
значення струму, а для амплітудного;

– транзистори працюють у режимі з модуляцією, 
тому необхідно зважати не тільки на статичні, а й на 
динамічні втрати;

– можливе непередбачуване збільшення струму 
двигуна, пов’язане з моментом на валу.

Для спрощення вибору модуля в документації 
вказано діапазон потужностей двигунів і забезпечено 
значний запас зі струму в транзисторів.

Обираючи управляючий мікроконтролер для пе-
ретворювача частоти, в першу чергу, треба враховува-
ти питання електромагнітної сумісності й надійності. 
З точки зору електромагнітної сумісності перетво-
рювач частоти має силовий блок, який є джерелом 
сильних індуктивних перешкод; аналоговий вимірю-
вальний блок, що є реципієнтом перешкод; цифро-
вий управляючий блок, який може як генерувати, так 
і сприймати перешкоди. Багато питань електромагніт-
ної сумісності може бути розв’язано конструктивно 
й схемотехнічно, але й сам мікроконтролер повинен 
бути стійкий до перешкод. У цьому аспекті інтерес 
являють собою мікроконтролери фірми Microchip 
Technology, які мають високий опір до електромаг-
нітних перешкод, можливість до розширеного темпе-
ратурного діапазону. Щорічно видається так званий 
reliability report — документ, який вміщує результа-
ти випробувань інтенсивності відмов компонентів 
у складних умовах.

Microchip Technology випускає чотири сімейства 
8-розрядних мікроконтролерів, 16-розрядні сигналь-
ні контролери, 32-розрядні контролери. Для завдань 
простого скалярного управління оптимальним ви-
бором є мікроконтролери серії PIC18Fхх31, напри-
клад PIC18F2431, який спеціально призначений для 
управління електродвигунами, крім традиційних, 
для розширеного сімейства Microchip; має апаратний 
6-канальний 3-фазний модулятор з блоком апаратно-
го захисту, швидкий 10-бітний АЦП, інтерфейс енко-
дера. Висока надійність в умовах електромагнітних 
перешкод забезпечена не тільки особливостями на-
півпровідникової технології, але й додатковими апа-
ратними блоками:

– сторожовий таймер, який перезапускає мікро-
контролер у разі збою програми;

– монітор збоїв генератора, що автоматично пере-
микається на резервний RC генератор за умови збою 
основного;

– помножувач частоти з ФАПЧ (фазова автопід-
строювання частоти).

Помножувач частоти з ФАПЧ — додатковий апа-
ратний блок, який встановлений між тактовим гене-
ратором і рештою частини мікроконтролера, містить 
генератор, керований напругою, фазовий детектор, 
дільник частоти. Особливість роботи ФАПЧ у тому, 
що вихідний сигнал плавно підлаштовується під час-
тоту й фазу вхідного. Якщо вхідний сигнал матиме 
поодинокі пропущені або зайві імпульси, то вихідний 
сигнал залишатиметься періодичним з незмінною 
формою.

Під час розробки схеми використано рекоменда-
ції щодо застосування AN-900 [6]. Схема електрична 
принципова показана на рис 1. Пристрій підключа-
ється до двох джерел живлення постійного струму, 
силового 300 В і стабілізованого 15 В для кіл управ-
ління.

Розглянемо призначення елементів:
DA5 — інтелектуальний силовий модуль, осно-

вний елемент силової схеми; DD1 — мікроконтролер, 
який реалізує закони управління й захисту;

R1, R2, R6, R7, R8, C6, C7, C8 — додаткові філь-
три на аналогових входах мікроконтролера;

R9, C3 — фільтр живлення аналогових модулів 
мікроконтролера;

VD1, VD2 — світлодіоди індикації режимів «ро-
бота» і «аварія»;

DA1 — стабілізатор 5 В для живлення мікрокон-
тролера;

DA2 — компаратор, що гарантує відсічення зі 
струму;

DA3 — компаратор, що забезпечує апаратний за-
хист від перенапруг;

DA4 — підсилювач струму;
DA5 — підсилювач напруги;
DA6 — драйвер послідовного інтерфейсу CAN;
C23 ... C28 — бустрепні конденсатори.
Температурний захист інтелектуального модуля 

створюється внутрішніми терморезистором і ком-
паратором. Для вибору порогу спрацьовування слід 
встановити резистор R17 між виводом модуля й за-
гальним проводом. У технічній документації реко-
мендовано величину цього резистора 6,8 кОм, що від-
повідає порогу спрацьовування близько 100 градусів. 
Сигнал з цього резистора подається на аналоговий 
вхід мікроконтролера, де може додатково відстежу-
ватися температура модуля. Виводи емітерів катодної 
групи транзисторів не під’єднано до мінусової шини 
модуля, а виведено назовні, що дає можливість вста-
новити між емітерами й мінусом джерела живлення 
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шунт R24, оцінювати режим роботи перетворювача 
з падіння напруги на ньому.

Напруга з шунта R24 підключається до компарато-
ра DA2, з виходу якого сигнал подається на вхід апарат-
ного захисту мікроконтролера. У разі спрацьовування 
компаратора всі транзистори модуля будуть переведені 
в неактивний стан. Транзистори модуля витримують 
металеве коротке замикання за напруги 300 В протя-
гом 10 мкс, зазначене коло повинне забезпечити спра-
цьовування відсічення за менший час. Крім того, сиг-
нал з шунта передається в підсилювач DA7, з виходу 
якого посилена напруга подається на аналоговий вхід 
мікроконтролера. Підсилювач поєднує в собі функції 
фільтра, що створює придушення пульсацій на часто-
ті несучої. Аналогічно організовано захист з напруги. 
Сигнал з високовольтного дільника підключається 
до підсилювача й компаратора. Вихід компаратора 
об’єднаний з виходом токового компаратора за прин-
ципом «монтажне І», а вихід підсилювача подається на 
один з аналогових входів мікроконтролера.

Мікроконтролер DD1 програмно реалізує основні 
функції управління силовою частиною перетворюва-

ча частоти: формування за допомогою ШІМ трифаз-
ного вихідного напруги, розгін-гальмування двигуна, 
інформаційний обмін з дистанційним постом управ-
ління, контроль параметрів силового модуля, обслу-
говування аварійних ситуацій [6].

Використовуючи описаний підхід, отримуємо 
найменші можливі на сьогодні габарити активних 
компонентів перетворювача частоти: малогабаритний 
мікроконтролер, інтегральний силовий модуль, дві 
восьмививодні мікросхеми з компараторами й опера-
ційними підсилювачами. Значні габарити матимуть 
конденсатор силового випрямляча й тепловідвід си-
лового модуля. Подальша мінімізація габаритів мож-
лива за умови зменшення тепловиділення й необхід-
ної ємності конденсатора.

Для зниження тепловиділення можна застосувати 
метод формування фазних напруг, описаний у літера-
турі [7] (див. рис. 2), який зумовлює на 33 % динаміч-
ні витрати. Формування вихідних напруг інвертора 
будемо виконувати методом прямого цифрового син-
тезу. Розділимо весь діапазон фазного кута на кінцеву 
кількість секторів, що має бути кратною 3, обирає-

Рис. 1. Перетворювач частоти. Схема електрична принципова
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мо 96. Складемо вираз для трьох синусоїд, зміщених 
на 120 град. з областю визначення 0, 1:
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Запишемо вираз для коригуючої функції:
D(α) = if [(B(α) < A(α)) ∙ (B(α) < C(α)), B(α),  
if [A(α) < B(α) ∙ (A(α) < C(α)), A(α), C(α)]];

задамо дискретний час:

і = 0..95; 
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сформуємо скориговані вихідні сигнали з урахуван-
ням поправочного коефіцієнта 0,866:
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Для зменшення необхідної ємності конденсато-
ра розглянемо функції, які виконує ємнісний фільтр 
у перетворювачі частоти [8].

1. Згладжування пульсацій випрямленої напруги. 
Під час використання випрямляча за схемою Ларіоно-
ва пульсації невеликі й несуттєво впливають на роботу 
перетворювача, тому за трифазного живлення функцію 
згладжування пульсацій можна не враховувати.

2. Джерело реактивної потужності. За умови ро-
боти перетворювача частоти на активноіндуктивне 
навантаження конденсатор фільтра є джерелом реак-
тивної потужності. Відсутність конденсатора може 
викликати аварійні перенапруги в колі постійного 
струму.

3. Обмеження комутаційних викидів. Ця функція 
важлива для безаварійної роботи перетворювача, але 
ємність, необхідна для обмеження викидів, незначна 
й несуттєво впливає на габарити загалом.

4. Прийом енергії за частотного гальмування. 
Функції 1 і 3 не потребують значної ємності конден-
сатора фільтра, вимоги до ємності функцій 2 і 4 мо-
жуть бути знижені вибором режиму роботи двигуна. 
Як відомо, коефіцієнт потужності асинхронного дви-
гуна залежить від навантаження, який в номінально-
му режимі максимальний, на холостому ходу харак-
тер навантаження прямує до чисто індуктивного. Для 
зменшення необхідної ємності конденсатора силово-
го фільтра слід знижувати напругу на виході перетво-
рювача частоти за мінімізації навантаження. Енергое-
фективне управління асинхронним двигуном за таких 
умов навантаження докладно описано в літературі, 
наприклад [9]. За частотного гальмування уникнути 
дозаряда конденсатора можна в разі використання 
комбінованого гальмування [10]. З точки зору мінімі-
зації ємності конденсатора фільтра треба знати амплі-
туду, величину пульсацій і напрямок струму в колі по-
стійного струму. Розглянемо результати моделювання 
залежності форми струму від коефіцієнта потужності. 
Прийнято припущення — форма струму синусоїдаль-
на, форма напруги прямокутна. Нижче подано графі-
ки струму в мінусовій шині кола постійного струму 
перетворювача за активного, активноіндуктивного, 
індуктивного навантаження і в генераторному режимі 
(див. рис. 3). Як видно з графіків, під час зменшення 
коефіцієнта потужності навантаження збільшується 
змінна складова струму, при переході навантаження в 
генераторний режим змінюється середнє значення.

 Роботу перетворювача з вираженим активноін-
дуктивним навантаженням можна виключити зни-
женням напруги на двигуні, генераторний режим —  
переходом у режим комбінованого гальмування. У та-

Рис. 2. Розрахунок фазних напруг
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кому випадку послаблюються вимоги до конденсато-
ра фільтра силового випрямляча, зменшення змінної 
складової струму допускає зниження необхідної єм-
ності й реактивної потужності.

ВИСНОВКИ. Перетворювач частоти для гребного 
двигуна підводного апарата повинен мати малі габа-
рити й високу питому потужність. Такі властивості 

досягаються застосуванням інтелектуального сило-
вого модуля з управляючим мікроконтролером, який 
реалізує скалярне управління. Габарити пристрою 
також можна знизити завдяки вибору оригінального 
методу формування фазних напруг, використанню 
комбінованого гальмування, контролю над напругою 
двигуна з урахуванням коефіцієнта потужності.

в) г)

а) б)

Рис. 3. Графіки струму в мінусовій шині кола постійного струму: а — активне навантаження, б — активноіндуктивне на-
вантаження, в — індуктивне навантаження, г — генераторний режим
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с которыми сталкиваются руково-
дители проектов, лучшие украин-

ауд. 236, просп.  Героев Украины, 9, г. Николаев, Украина, 54001
Телефон: +38(0512) 42-42-11   E-mail: pm@nuos.edu.ua   www.nuos.edu.ua



89

DOI 10.15589/jnn20170111
УДК 65.012:629.58
 Б12

PLANNING AND ORGANIZATION OF WORKS  
IN THE PROJECT-ORIENTED ENTERPRISE FOR HYDRO-CONCRETING 

OF THE UNDERWATER POTENTIALLY DANGEROUS OBJECTS

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПРОЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПО ГИДРОБЕТОНИРОВАНИЮ 

ПОДВОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

Volodymyr R. Slyvnitsyn В. Р. Сливницын 
ya.vslivnicin@yandex.ua инж.
ORCID: 0000-0002-4515-683X

International Classical University of P. Orlik, Mykolaiv
Международный классический университет имени П. Орлика, г. Николаев

Abstract. The stages of the life cycle of the project of the disposal of potentially dangerous underwater objects have 
been singled out. Segmentation of the works on the project according to the stages of the life cycle is carried out. On 
the basis of the analysis of the most significant factors affecting the progress in the works of the disposal of potentially 
dangerous underwater objects, the list of knowledge-intensive problems optimizing the performance of such works is 
formed. The main stages of the project are determined by the nature of works and personnel. The human resourcing 
is planned.
Key words: organizational units; project-oriented enterprise; underwater potentially dangerous objects; search; dis-
posal.

Аннотация. Рассмотрены этапы жизненного цикла проекта, определён основной состав наукоёмких работ, 
произведено планирование  кадрового обеспечения в проектно-ориентированном предприятии, занятого по-
иском с последующим обезвреживанием подводных потенциально опасных объектов с помощью подводного 
гидробетонирования.
Ключевые слова: организационные подразделения; проектно-ориентированное предприятие; подводный по-
тенциально опасный объект; поиск; обезвреживание.

Анотація. Розглянуто етапи життєвого циклу проекту, визначено основний склад наукомістких робіт,  
здійснено планування кадрового забезпечення в проектно-орієнтованому підприємстві, зайнятого пошуком з 
подальшим знешкодженням підводних потенційно небезпечних об’єктів за допомогою підводного гідробето-
нування.
Ключові слова: організаційні підрозділи; проектно-орієнтоване підприємство; підводний потенційно небез-
печний об’єкт; пошук; знешкодження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Крайне ответственным и сложным направлени-

ем в глубоководной деятельности, которая ведется 
в территориальных водах Украины, является работа 
с подводными потенциально опасными объектами 
(ППОО), создающими угрозу возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. К ППОО относятся объекты и ве-
щества, которые приводят к чрезвычайным ситуа-
циями на водной акватории и береговых объектах [1]. 
Обезвреживание ППОО — важная проблема обще-
государственного значения, актуальность которой 
обусловлена постановлениями Кабинета Министров 
Украины и действующими в Украине государствен-
ными научно-техническими программами [2]. 

Подписание двух Конвенций — «О запрете раз-
работки, производства, накопления и применения хи-
мического оружия и его уничтожении» и «О защите 
Черного моря от загрязнения» — также обязывает 
Украину устранить данную угрозу, которая может 
стать причиной экологической катастрофы.

Нахождение химических боеприпасов более семи 
десятилетий в агрессивной морской среде вызвало 
разрушение металлических оболочек контейнеров, 
в которых содержатся отравляющие вещества. Из-за 
коррозионного износа оболочек химических боепри-
пасов для их изоляции от окружающей среды воз-
никает необходимость их подводного бетонирования 
специальными гидробетонами.

Поскольку указанные химически активные зато-
нувшие объекты составляют основную, особо опас-
ную часть ППОО в территориальных водах Украины, 
необходимо создание проекта, функциональным на-
значением которого было бы проведение подводных 
работ по их нейтрализации.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
 ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Поиск ППОО и их подводное бетонирование яв-
ляется комплексным проектом [3]. Обезвреживание 
ППОО классифицируется как технологически слож-
ная задача [4]. Как уже отмечалось, нейтрализация 

[2] Pro zatverdzhennia Derzhavnoii tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku tsyvilnoho zakhystu na 2009-2013 roky (Postanova 
KMU vid 25 liutoho 2009 r. # 156) [«On approval of the State target social program of the civil defense development for 
2009–2013». Resolution no. 156 by the Cabinet of Ministers dated February 25, 2009]. Available at: mns.gov.ua/minister-
stvo/structure/ NewLaws/newlaws/rkmu_156.doc.

[3] Bushuev. S. D. Slovnyk-dovidnyk z pytan upravlinnia proektamy [Combined dictionary and reference book on project man-
agement]. Kiev, Delovaya Ukraina Publ, 2001. 640 p. 

[4] Babkin G. V. Osobennosti upravleniya proektami obezvrezhivaniya ekologicheski opasnykh podvodyih obyektov [Special 
features of project management for the disposal from environmentally dangerous underwater objects]. Zb. nauk. prats 
NUK — Collection of Scientific Publications of NUOS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2006, issue 1 (406), pp. 144–151. 

[5] Blintsov V. S., Babkin H. V., Burunina Zh. Yu. Orhanizatsiina struktura pidpryemstva z neitralizatsii pidvodnykh potentsiino 
nebezpechnykh obiektiv [Organizational structure of the enterprise neutralizing potentially dangerous underwater objects]. 
Elektronnyi visnyk NUK — Electronic Bulletin of NUOS, 2011, issue 5, pp. 30–38.

[6] Polozhennia pro pasportyzatsiiu potentsiino nebezpechnykh obiektiv: Nakaz MNS Ukrainy # 338 : pryiniato 18 hrud. 2000 
r. [Regulation on certification of potentially dangerous objects: Order of the MES of Ukraine no. 338 dated 18 Dec. 2000]. 
Ofitsiinyi visnyk Ukrainy — Official Bulletin of Ukraine, 2001, issue 4. 345 p.

[7] Rossiyskaya Federatsiya. Administrativnyy reglament Ministerstva Rossiyskoy Federatsii po delam grazhdanskoy oborony, 
chrezvychaynym situatsiyam i likvidatsii posledstviy stikhiynykh bedstviy po ispolneniyu gosudarstvennoy funktsii po osu-
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ППОО стала проблемой общегосударственного зна-
чения [1, 2].

Определённый объём работ по выявлению и обез-
вреживанию ППОО осуществляется подразделения-
ми МЧС Украины. Однако вследствие низкого мате-
риального и технического обеспечения темпы выпол-
нения работ низки [5].

Существует ряд законодательных постановле-
ний, в которых обозначены задача по паспортизации 
ППОО, а также мероприятия по ведению государ-
ственного реестра таких объектов [6, 7]. В научных 
публикациях [8, 9] рассматриваются предложения по 
интеллектуальному мониторингу ППОО. Закладыва-
ются теоретические основы организации и проведе-
ния подводно-технических работ подразделениями 
МЧС Украины и разработчиками подводных аппара-
тов [2, 4, 10]. Однако на основании изучения данных 
постановлений и научных исследований можно сде-
лать вывод о том, что задания планирования и орга-
низации проекта по нейтрализации ППОО реализо-
ваны ещё недостаточно, т. е. не до конца обоснована 
теоретическая база такого масштабного проекта, но-
сящего нестандартный характер.

Для выполнения вышеуказанных важных и мас-
штабных государственных программ необходимо 
проведение большого объёма уникальных наукоём-
ких проектных работ.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — выделение этапов жизнен-
ного цикла проекта, определение основного состава 
наукоёмких работ, планирование их кадрового обес-
печения в проектно-ориентированном предприятии, 
занятого поиском с последующим обезвреживанием 
ППОО с помощью подводного гидробетонирования.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Большое количество разнотипных работ с ППОО 

обусловливает сложную инфраструктуру проектно-
ориентированного предприятия. Основные процессы 
предприятия, занятого поиском ППОО, исследова-
тельскими работами по получению новых специаль-
ных гидробетонов и их производством, гидробетони-
рованием ППОО, образуют жизненный цикл проекта 
обезвреживания ППОО. Основным содержанием ра-
бот в проекте по подводному гидробетонированию 
ППОО является проведение комплекса мероприятий, 
которые характеризуются следующими основными 
фазами жизненного цикла проекта (табл. 1).

Таблица 1. Фазы жизненного цикла проекта обезвреживания ППОО

Начальная фаза Основная фаза

Заключительная 
фазаПоисковые работы Исследовательские 

и подготовительные работы

Производство 
компонентов 
специальных 
гидробетонов

Работы по 
подводному 

гидробетонированию

1. Получение коор-
динат ППОО с учё-
том их возможных 
перемещений, а также 
данных о подводных 
течениях, их темпера-
турных режимах в за-
висимости от времени 
года, прогнозируемой 
динамике состояния 
ППОО.
2. Установка сигналь-
ных буев на месте 
расположения ППОО.
3. Характеристика 
объёма подводных 
работ.
4. Оценка осуществи-
мости проекта.

1. Планирование потребно-
сти в исходных материаль-
ных ресурсах.
2. Формулировка требова-
ний к специальному гидро-
бетону (прочность, плот-
ность и т. д.).
3. Определение ограниче-
ний, налагаемых особен-
ностями морской среды: 
гидростатическое давление, 
воздействие морских орга-
низмов, коррозия.
4. Разработка новых марок 
цементов, специальных до-
бавок и новых технологий 
для подводного бетонирова-
ния ППОО.
5. Подбор состава бетон-
ной смеси 6. Разработка 
методов и средств контроля 
качества бетонирования 
ППОО, а также методов 
диагностики состояния за-
бетонированных ППОО для 
долгосрочных периодов.
8. Логистика проектных 
работ.

1. Подбор оборудова-
ния и разработка тех-
нологической оснаст-
ки для приготовления 
специальной бетонной 
смеси.
2. Производство спе-
циальных цементов 
и добавок.
3. Реализация системы 
управления качеством 
ресурсной составляю-
щей проекта.

1. Фрахт судна, арен-
да транспорта для 
доставки компонен-
тов бетонной смеси 
на борт судна.
2. Доставка компо-
нентов бетонной сме-
си к судну.
3. Погрузка компо-
нентов бетонной сме-
си на судно и достав-
ка их к месту ведения 
работ.
4. Приготовление 
бетонной смеси с до-
бавками на судне 
Ведение укладки 
бетонной смеси на 
ППОО.

1. Приёмка вы-
полненных работ 
по нейтрализации 
ППОО государ-
ственной эксперт-
ной комиссией.
2. Постпроектные 
мероприятия (ана-
лиз выполненных 
работ в рамках 
проекта и при-
нятие решения 
о возможной его 
пролонгации, воз-
можные судебные 
разбирательства, 
отчёты).



92

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1 n  2017

В данной таблице приведены основные, при-
сущие данному проекту работы, по результатам ко-
торых принимается решение о завершении жизнен-
ного цикла проекта. Все эти мероприятия выполня-
ются непосредственно командой проекта совместно 
с предприятиями-контрагентами, которые привле-
каются в проект при реализации наиболее важных 
этапов жизненного цикла проекта — разработке спе-
циальных сверхпрочных и гидронепроницаемых бе-
тонов, подводных работах по разведке и подводному 
гидробетонированию. 

При осуществлении подводного бетонирова-
ния ППОО необходим постоянный контроль каче-
ства укладываемой смеси и гидробетона, а также 
соблюдение особых режимов подводного гидро-
бетонирования. Особо сложные условия работы, 
необходимость применения новых и дорогостоя-
щих гидротехнических бетонов, соответствующих 
жестким требованиям (низкая степень расслоения 
и водоотделения, сохранение свойств во время до-
ставки к месту укладки, высокая прочность, устой-
чивость к биодеградации, стойкость к агрессивным 
средам, коррозионная устойчивость, быстрый набор  
прочности и т. д.), а также необходимость эконо-
мичного и высокопроизводительного процесса бе-
тонирования требует использование наукоёмкого 
организационно-технического обеспечения, в рамках 
которого предлагается решение следующих задач:

1. Создание «инструментальных средств», пред-
ставленных методами, моделями и программным 
обеспечением, позволяющими определить при гидро-
бетонировании ППОО в зависимости от степени и ха-
рактера их опасности (химическое оружие, радиоак-
тивные вещества, и др.) необходимые толщину слоя 
изолирующего гидробетона и объём заливаемого 
гидробетона для консервации ППОО согласно их га-
баритам и конфигурациям (особенно это актуально 
для больших объектов сложной формы). В данных 
программах должна учитываться скорость течения, 
температура и солёность воды (от этих параметров 
зависит вязкость подаваемого раствора гидробетона). 
Это позволит использовать при гидобетонировании 
ППОО точно определённый объём специального ги-
дробетона необходимой вязкости, что не допустит 
его перерасхода и обеспечит надёжную консервацию 
нейтрализуемого объекта.

На основании расчётных данных таких программ 
можно также планировать массу компонентов для ги-
дробетонной смеси на судне, с которого будут вестись 
работы по гидробетонированию ППОО, что позволит 
не перегружать судно излишне, сократить время про-
стоя судна и, как следствие, уменьшить стоимость 
проектных работ.

2. Команда проекта, участвующая в работах по 
гидробетонированию ППОО, должна пройти теоре-
тическую и практическую подготовку. В процессе ее 

проведения необходимо учесть следующие гранич-
ные параметры во время проведения работ по ней-
трализации ППОО:

– предельно допустимая бальность волнения моря;
– допустимые максимальная скорость течения 

и минимальная температура воды;
– максимальная продолжительность работы во-

долазов в одном погружении (в т. ч. для различного 
интервала глубин, на которых предполагается осу-
ществление данных работ), а также величина необ-
ходимой продолжительности перерывов в работе во-
долазов между погружениями для разных интервала 
глубин и степени опасности ППОО (особенно важно 
для радиоактивных и отравляющих веществ). Ввиду 
данного рода угроз возможна подготовка дополни-
тельных резервных смен водолазов для работ такого 
рода. Тренировочные занятия могут проводиться на 
базах (учебных центрах) ВМС и МЧС Украины.

Из анализа табл. 1 можно выделить четыре раз-
личных вида комплексных работ в проекте, соответ-
ствующих фазам проекта: поиск и проектирование 
(начальная фаза); изготовление и применение (основ-
ная фаза).

Третья заключительная фаза (приёмка и постпро-
ектные мероприятия) не рассматривается в данной 
статье, т. к. в ней задействованы в основном госу-
дарственные структуры (государственная экспертная 
комиссия и при необходимости судебные инстан-
ции), не принимающие участия в основных циклах 
проектных работ, и которая вследствие этого со-
держит в основном формализованные юридические 
процедуры.

Задаваясь целью обеспечения работ проекта кад-
ровым составом на всех этапах его выполнения, сле-
дует распределить функциональные обязанности 
организационных подразделений и их участников. 
Выделим основные организационные подразделения 
и рассмотрим их загруженность на этих этапах.

В течение первой фазы проекта проводится мо-
делирование, разработка и исследование в области 
химического состава и физико-механических свойств 
бетонных смесей (начальная фаза). На данном этапе 
необходимы максимально квалифицированные кад-
ры, владеющие навыками научной и инновационной 
деятельности. Данные задачи возлагаются на команду 
проекта по исследованию и разработке специальных 
гидробетонов, которая непосредственно задействована 
во второй половине 1-го этапа (фазе) проекта. Она так-
же может выполнять функции патентования, лицензи-
рования, проведения теоретических и эксперименталь-
ных научных исследований на 2-м этапе проекта. 

На 1-м этапе проекта планируется технологиче-
ский процесс производства, выпускаются пробные 
образцы гидробетонов. В конце 1-го этапа проводятся 
испытания и корректировки разработок. Можно отме-
тить, что данный этап является ключевым и требует 
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вмешательства практически всех участников проекта, 
т. к. завершаются работы по исследованию и получе-
нию гидробетонов и апробированное в лабораторных 
условиях производство гидробетонов передается не-
посредственным исполнителям. 

Основной этап посвящен производственным про-
цессам (фаза реализации). Главными исполнителями 
работ в данной фазе являются команды проекта по раз-
ведке и гидробетонированию ППОО. Кроме этого, во 
время вынужденного простоя эти команды могут зани-
маться анализом состояния ППОО, планированием опе-
раций, подготовкой оборудования. Сохранность их сос-
тава позволит проектному предприятию участвовать, 
в том числе и в международных операциях в различных 
странах. Выделенные этапы и их организационное обес-
печение сведены в табл. 2, где также приведены функ-
ции подразделений постоянного функционирования.

Предложенное организационное обеспечение про-
ектных работ в проектно-ориентированном предприя-

тии при подводном гидробетонировании ППОО опти-
мизирует распределение работ и позволяет сохранить 
высококвалифицированный кадровый состав.

ВЫВОДЫ. Выделены этапы жизненного цик-
ла проекта обезвреживания ППОО, в соответствии 
с которыми проведена декомпозиция работ проекта. 
На основании анализа наиболее существенных фак-
торов, оказывающих влияние на ход работ по ней-
трализации ППОО, носящих наукоёмкий характер, 
сформулирован перечень задач, оптимизирующих их 
выполнение.

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются в адаптации известных методов планирования 
к постоянно изменяющейся внешней и внутренней 
среде проекта, что связано, в первую очередь, с се-
зонностью некоторых работ в проекте и значитель-
ной неопределённостью при проведении подводных 
работ по нейтрализации ППОО.

Таблица 2. Функциональные обязанности организационных подразделений проекта

Наименование структуры 
или должности

Функциональные обязанности по периодам жизненного цикла проекта 

Поисковые 
работы

Исследовательские 
и подготовительные 

работы

Производство 
компонентов специальных 

гидробетонов

Работы по подводному 
гидробетонированию

Подразделения, привязанные к различным фазам жизненного цикла 
Команда проекта по исследованию и разработке специальных гидробетонов

Руководитель Управление работой подразделения, планирование, отчеты
Исследовательский отдел 
НИИ по разработке спе-
циальных гидробетонов

Разработка новых марок 
цементов, специальных 
добавок и новых техно-
логий для подводного 
бетонирования ППОО

Патентование, лицензиро-
вание разработок, коррек-
ция составов 

Разработка новых спе-
циальных веществ

Команды проекта по разведке, гидробетонированию ППОО 
Руководитель Управление работой подразделения, планирование, отчеты
Специалисты Разведка ППОО, подготовительные 

работы. Моделирование, расчет 
прочностных характеристик 
конструкций используемых при 
гидробетонировании ППОО.

Изготовление технологи-
ческих конструкций.
Патентование, лицензиро-
вание разработок. Участие 
в анализе результатов ис-
пытаний.

Проведение работ 
по бетонированию 
ППОО. Коррекция 
параметров конструк-
ций. Проектирование 
новых моделей кон-
струкций.

Подразделения постоянного функционирования
Проектный офис Координация работы подразделений, обоснование и получение заказов на бетонирование 

ППОО, администрирование.
Руководство и текущий контроль за выполнением работ командами проекта.
Согласование технических заданий, оперативно-производственное планирование.
Подбор кадров, документальное сопровождение.

Финансовая группа Финансовое сопровождение проекта
Подразделение по 
мониторингу 

Создание нормативов для контроля качества гидробетонов, мониторинг технологий 
производства.
Выработка корректирующих воздействий для устранения брака, снижение затрат 
производства гидробетонов.
Мониторинг и контроль работ по гидробетонированию ППОО.

Маркетинговая группа Управление работой отдела, планирование, отчеты.
Мониторинг рынка, поиск заказчиков, контрагентов.
Заключение и сопровождение договоров.
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Abstract. With increasing competition in the global education sphere, the only way to a decent functioning of higher 
educational institutions of Ukraine is to match the high international standards. This cannot be achieved without active 
international activities aimed at development of international educational programs. The Admiral Makarov National 
University of Shipbuilding (Mykolaiv) has successfully implemented a number of joint educational programs with 
foreign partners. This experience was the basis for developing a project management methodology for provision of 
educational services to the foreign customer.
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Аннотация. В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев) успешно реа-
лизовывается ряд образовательных программ совместно с иностранными партнёрами. На основе накопленного опыта 
была разработана методология управления проектом предоставления образовательных услуг иностранному заказчику.
Ключевые слова:  методология управления проектом; принципиальные подходы управления проектами; 
международная образовательная программа.

Анотація. У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) успішно 
реалізовується ряд освітніх програм спільно з іноземними партнерами. На основі накопиченого досвіду роз-
роблено методологію управління проектом надання освітніх послуг іноземному замовнику.
Ключові слова: методологія управління проектом; принципові підходи управління проектами; міжнародна 
освітня програма.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Становление государства Украина как полно-

правного партнёра Европейского Союза и серьёзного 
игрока на мировой арене невозможно без мощной ин-
теграции не только в экономической сфере, но и как 
в культурной, так и образовательной. 

Соглашение об ассоциации Украины с Европей-
ским Союзом, подписанное 27 июня 2014 г. несёт 
в себе процесс внедрения европейских стандартов во 
множество областей жизнедеятельности и здорового 
функционирования государства, в частности, это ка-
сается и образовательного процесса. Всем известны 
высокие стандарты развитых стран в образователь-
ной сфере, что, в свою очередь, подразумевает повы-
шение уровня украинского образования. 

Глобализация рынка образовательных услуг обу-
словливает трансформацию национальных систем 
образования многих стран. В качестве ярко выражен-
ного индикатора этого явления можно привести такие 
страны, как США, Великобритания, Южная Корея, 
страны Восточной Европы и т. д. Для Украины, как и 
для других европейских стран, кроме системных ре-
форм, как следствие глобализации важнейшим фак-
тором реформирования высшего образования являет-
ся внедрение и развитие Болонского процесса [1].

19 июня 1999 г. 29 министрами образования евро-
пейских стран была подписана Болонская декларация 
[2], которая стала катализатором развития и моди-
фикации идей Сорбонской декларации [3] про Евро-
пейское пространство высшего образования. Данная 
декларация способствует более тесным связям между 
европейскими странами в развитии и укреплении ин-
теллектуального, социального, научного и техноло-
гического потенциалов, академического и общекуль-
турного взаимообогащения. 

Важнейшая составляющая успешной жизнедея-
тельности европейских университетов — академи-
ческая мобильность студентов, широкая степень 
автономии в принятии решений и активная между-
народная деятельность. Рассматривая европейскую 
модель образования, не следует упускать из вида 

фактор конкурентной борьбы. Образовательные 
услуги Европы привязаны к рыночной экономике 
и действуют по простому и жёсткому закону «спро-
са и предложения». Специальность, которая не пред-
ставляет собой интерес для рынка трудоустройства, 
не выдерживает конкуренции и университету прихо-
дится сокращать её со всеми вытекающими послед-
ствиями — увольнением штата, снижением учебной 
нагрузки и прочее. По сути, умение европейских ву-
зов подстраиваться под постоянные изменения совре-
менности и является залогом их удачного функцио- 
нирования. 

Украинским высшим учебным заведениям следует 
помнить, что принимая европейские стандарты, они 
соглашаются и на условия здоровой конкуренции уже 
не только друг с другом, но и с зарубежными универ-
ситетами. И если для большинства украинских аби-
туриентов вузы Великобритании, Франции и Герма-
нии в силу исторически сложившихся обстоятельств 
ценообразования и прочих факторов представляют 
малый интерес, то университеты таких стран, к при-
меру, как Польша, Словакия и Чехия, выглядят более 
чем привлекательно и реально. Общий уровень удо-
влетворения системой образования этих стран выше, 
чем в Украине, о чём свидетельствуют данные «От-
чёта по развитию человека за 2013 год» [4].

В условиях нарастающей конкурентной борьбы 
в мировой общеобразовательной сфере единственный 
способ достойного функционирования высшего учеб-
ного заведения Украины — соответствие высоким 
критериям и мировым стандартам, чего невозможно 
достичь без активной международной деятельности, 
направленной на развитие интернациональных учеб-
ных программ. 

Но держа курс на международную интеграцию, 
ни в коем случае не следует забывать о потребности 
регионов Украины, на которые работает университет. 
На сегодняшний день в условиях развития рыноч-
ных отношений и, соответственно, рынка труда, на-
блюдается некоторая неслаженность сферы высшего 
образования и потенциальных работодателей. В про-

2) [European integration of higher education in Ukraine in the context of the Bologna Process number 3 (An-
nex 2)]. Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys «Vyshcha osvita Ukrainy» — Theoretical scientific and 
methodological journal «Higher Education in Ukraine», 2013, pp. 113–116.

[6] Ryzhkov S. S. Otchet rektora za 5 let raboty [Rector’s report for 5 years of work]. Mykolaiv, NUK Publ., 
2013. 

[7] Sayt Ministerstva obrazovaniya i nauki Ukrainy [The website of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine]. Available at: http://www.mon.gov.ua.

[8] Ryzhkov A. S. Upravleniye mezhdunarodnymi obrazovatelnymi proektami Natsionalnogo universiteta korable-
stroeniya na primere ukrainsko-kitayskogo sotrudnichestva [Management of international educational projects 
of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding on the example of the Ukrainian-Chinese coopera-
tion]. Zbіrnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUOS, 2014, no. 6, pp. 84–91.

[9] Guay M. Project Management 101: The Complete Guide to Agile, Kanban, Scrum and Beyond. Available at: 
https://zapier.com..
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мышленных регионах Украины это связано в первую 
очередь с активной модернизацией промышленных 
предприятий: закупкой современного высокотехно-
логичного оборудования, использованием новейшего 
программного обеспечения, расширением номенкла-
туры изделий, — что приводит к необходимости по-
стоянного обновления программ подготовки молодых 
специалистов согласно реалиям регионального рынка 
труда [5, 7].

Для достижения поставленных задач руководство 
высшего учебного заведения должно представлять 
собой сбалансированный сплав профессиональных 
менеджеров, специалистов по управлению проекта-
ми, методистов и профессорско-преподавательского 
состава, способных мобильно и эффективно реагиро-
вать на те либо иные обстоятельства современности. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В Национальном университете кораблестроения 
имени адмирала Макарова (г. Николаев) с 2008 г. 
в рамках «Концепции развития НУК» по сей день 
продолжает реализовываться программа «построе-
ния университета европейского типа» [6]. Концеп-
ции и международные образовательные програм-
мы этого вуза взяты за основу данного исследо- 
вания.

Объектом исследования являются международ-
ные учебные программы Национального универси-
тета кораблестроения имени адмирала Макарова, 
а предметом — механизмы успешного функциониро-
вания и реализации данных программ. 

Эффективно ведется работа учебно-научного цен-
тра международного сотрудничества по привлечению 
на обучение в НУК иностранных граждан. С  2011 
по 2016 гг. наблюдается рекордное за весь период су-
ществования университета увеличение иностранных 
студентов, аспирантов и стажеров для повышения 
квалификации. По состоянию на начало 2008 учебно-

го года в НУК насчитывалось лишь 88 иностранных 
студентов, а на начало февраля 2016 г. в НУК учит-
ся 1073 иностранных гражданина из 24 стран мира. 
Количество иностранцев в НУК увеличилась более 
чем в 13 раз, что является высоким показателем ди-
намики развития международного сотрудничества  
(рис. 1).

Находит своё развитие учебная программа 
с Международным морским колледжем (Zhejiang 
International Maritime College), г. Чжоушань, КНР, 
в НУК. За четыре года было направлено 70 китайских 
выпускников колледжа (младшие специалисты) с це-
лью получения ими высшего технического образова-
ния (бакалавр) по отрасли знаний «Морская техника» 
(специальности «Корабли и океанотехника», «СЭУ») 
по схеме «2 + 2». Летом 2013 г. состоялся первый вы-
пуск бакалавров по этой программе (13 человек), ле-
том 2014 года — второй выпуск (14 человек). 30 % 
выпускников продолжают обучение в магистратуре. 
В 2015 г. — 17 выпускников. В 2016 г. выпустились 
22 студента. 

Реализуется соглашение с руководством Универ-
ситета науки и технологий провинции Цзянсу, КНР, 
о совместной подготовке бакалавров по направлению 
«Корабли и океанотехника» по программе «4 + 0»: 
с 2012 по 2015 гг. набрано 181 студента. Сейчас ве-
дется компания по набору пятой группы [8]. 

В 2012 г. подписан Договор о партнерстве и сотруд-
ничестве между Национальным университетом кора-
блестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, 
Украина, и Батумским навигационно-учебным уни-
верситетом, г. Батуми, Грузия. В рамках сотрудниче-
ства создан на базе БНУУ учебно-консультационный 
пункт НУК в Батуми для осуществления подготовки 
студентов по бакалаврским программам. В 2016 г. обу-
чается 217 студентов по различным специальностям. 

Проводится успешное обучение специалистов 
по заказу вьетнамской государственной компании 
HITACO Ltd.

Рис. 1. Количество иностранных студентов НУК в период с 2008 по 2016 гг.
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Продолжены переговоры и достигнуты предвари-
тельные согласия о формах сотрудничества в направ-
лении подготовки специалистов с правительственны-
ми организациями и университетами Польши, Норве-
гии, Бельгии, Турции, Азербайджана, Таджикистана, 
Грузии, Туркменистана, КНР, Эстонии, Аргентины 
и др.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработать современную ме-
тодологию управления проектом предоставления об-
разовательной услуги иностранному заказчику.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Для максимально эффективного выполнения 

обязательств перед существующими партнёрами 
и поиска новых заказчиков в НУК в 2010 г. на базе 
Отдела международного сотрудничества создан 
Учебно-научный центр международного сотруд-
ничества (УНЦМС). Центр успешно выполняет 
и координирует основные работы по становлению 
университета как признанного на международном 
уровне образовательного и научного учреждения, по-
вышению эффективности международной деятель-
ности. УНЦМС включает в свою структуру: сектор 
международных связей, учебно-методический сек-
тор и подготовительное отделение русского языка 
(рис. 2). Данная секторальная модель структурного 
подразделения в университете для ведения между-
народной деятельности доказала свою успешность 
и может быть рекомендована в качестве прототи-
па для украинских университетов, которые желают 
выйти на международный рынок образовательных 
услуг. 

Накопленный многолетний опыт работы Нацио-
нального университета кораблестроения имени ад-
мирала Макарова с международными заказчиками 
даёт возможность рационально подойти к вопросу 
управления проектами иностранного сегмента. Су-
ществующие модели управления не в полной мере со-
ответствуют поставленным задачам при реализации 
данных проектов. Традиционная (каскадная) методо-
логия управления проектами инертна и нетолерантна 
к изменениям, а популярная на западе методология 
PRINCE2 внесла бы массу дополнительных бюрокра-
тических тяжб [9], которых и без этого в избытке при 
организации учебного процесса.

На основе результатов управления проектами 
УНЦМС разработана методология управления про-
ектом по предоставлению образовательных услуг для 
иностранного заказчика (управление проектом обра-
зования, УПО). Процессы метода УПО представлены 
на рис. 3.

Принципы методологии УПО:
1. Оценка возможностей, подбор исполнителей. 

Необходимо выяснить: способен ли университет вы-
полнить международный проект в соответствии с тре-
бованиями заказчика. В случае позитивной оценки 
привлекаются необходимые структурные подразделе-
ния университета и осуществляется набор в команду 
исполнителей проекта.

2. Постоянный рост. Следует учитывать пожела-
ния заказчика, накапливать опыт работы.

3. Применение механизма «распределения от-
ветственности». Ответственность за положительный  

Рис. 2. Структура учебно-научного центра международного сотрудничества
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Рис. 3. Процессы метода управления проектом по предоставлению образовательных услуг для иностранного заказчика

результат проекта лежит не только на главном испол-
нителе (как правило, международном структурном 
подразделении университета), но и на всех остальных 
структурных подразделениях, которые задействованы 
в проекте.

4. Оценка качества своей работы. Важным явля-
ется ведение непредвзятого контроля над качеством 
образовательной услуги, осуществляемой универ-
ситетом, а также постоянное стремление совершен-
ствования и соответствия высоким международным 
стандартам. 

5. Секторальное управление проектом. Проект 
разбивается на блоки (секторы), за каждый из кото-
рых отвечает тот или иной исполнитель.

Аспекты методологии УПО:
1) планирование — подготовка к выполнению 

проекта, верификация учебных планов, составление 
сопроводительных документов, диспетчерское со-
провождение;

2) координирование — распределение обязан-
ностей, согласование структурных подразделений-
исполнителей во время выполнения проекта;

3) выполнение — степень соответствия планиро-
вания к фактической реализации; 

4) риски — механизмы решения возможных не-
предвиденных обстоятельств в планировании и фак-
торах стороннего вмешательства. 

Процессы управления проектом по методоло-
гии УПО:

1. Ректорский контроль. Ректор, либо уполномо-
ченная им особа, ведёт контроль над выполнением 

обязательств университета перед международным 
заказчиком, который осуществляется на протяжении 
всего периода проекта.

2. Начало проекта. Основание для начала проек-
та — международный контракт на предоставление 
образовательной услуги, который одновременно яв-
ляется и планом реализации проекта. На данном эта-
пе проекта назначаются ответственные исполнители 
и проводятся все подготовительные работы.

3. Управление проектом. Данный этап характеризу-
ется распределением секторальной ответственности. 

4. Реализация проекта. Основополагающий этап 
проекта, на котором происходит непосредственное 
предоставление образовательной услуги иностран-
ным студентам / слушателям базовыми подразделе-
ниями университета — кафедрами. 

5. Контроль успеваемости. По истечению установ-
ленного периода времени проводится комплексный 
контроль за выполнением проекта для выявления от-
клонений и других негативных факторов, способных 
помешать его реализации. Как правило, временным 
периодом выбирается учебный семестр.

6. Контроль качества преподавания. Осуществля-
ется наряду с контролем успеваемости и направлен 
на соответствие международным критериям препо-
давания. 

7. Завершение проекта. Характеризуется реализа-
цией условий и сроков контракта с выдачей дипло-
мов / сертификатов иностранным гражданам, кото-
рые выполнили все требования для присвоения соот-
ветствующей квалификации. 
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В качестве практического применения данного 
метода приведём диаграмму выполненного проекта 
«2 + 2» с Международным морским колледжем Чжец-
зян по контракту № 2/14 на обучение граждан КНР от 
01 августа 2014 г. (рис. 4).

ВЫВОДЫ. На основе результатов управления 
проектами учебно-научного центра международного 

сотрудничества НУК разработана методология управ-
ления проектом по предоставлению образовательных 
услуг для иностранного заказчика.

Данная методология позволяет эффективно 
управлять международным образовательным проек-
том, что подтверждено её применением при успеш-
ном выполнении международного контракта № 2/14 
на обучение граждан КНР.
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Abstract. The main objectives of using the process model of formation of the project charter for plasma-chemical 
elements (PCE) creation have been determined. Various models of the project life cycle are considered. The process 
model of formation of the project charter for PCE creation is developed. The input and output parameters of the project 
charter for PCE creation are given.  It is proposed to use five groups criteria for selecting international innovative and 
investment projects. The key indicators of strategic, economic and financial, environmental, functional and techno-
logical and other criteria are discussed. The necessity of scientific research for formation of the project alternatives is 
justified. The components of the operating part of the process model of formation of the project charter are analyzed. 
The output parameters of production planning and production logistics processes are identified. The main limitations 
to successful completion of the project are given.
Keywords: plasma-chemical elements (PCE); project charter; process model; project alternatives; business-case.

Анотація. Визначено основні задачі використання процесної моделі формування Статуту проекту зі ство-
рення плазмохімічних елементів (ПХЕ). Розглянуто різні моделі життєвого циклу проектів. Розроблено про-
цесну модель формування Статуту проекту створення плазмохімічних елементів. Наведено вхідні та вихідні 
параметри Статуту проекту зі створення ПХЕ. Запропоновано використовувати п’ять груп критеріїв відбору 
міжнародних інноваційно-інвестиційних проектів. Розглянуто основні показники стратегічних, фінансово-
економічних, екологічних, функціонально-технологічних та інших критеріїв. Обґрунтовано необхідність про-
ведення науково-дослідних робіт для формування альтернатив проектів. Проаналізовано складові операційної 
частини процесної моделі формування Статуту проекту. Ідентифіковано вихідні параметри процесів вироб-
ничого планування і виробничої логістики. Наведено основні обмеження для успішного завершення проекту. 
Розроблено узагальнену і детальну процесні моделі формування Статуту проекту створення ПХЕ. Досліджено 
складові компоненти процесної моделі формування Статуту проекту ПХЕ. 
Ключові слова: плазмохімічні елементи; статут проекту; процесна модель; альтернативи проекту; бізнес-
кейс.

Аннотация. Разработаны обобщенная и детальная процессные модели формирования Устава проекта созда-
ния плазмохимических элементов (ПХЭ). Исследованы составляющие компоненты процессной модели фор-
мирования Устава проекта ПХЕ.
Ключевые слова: плазмохимические элементы; устав проекта; процессная модель; альтернативы проекта; 
бизнес-кейс.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління інтеграцією проекту створення плаз-

мохімічних елементів (ПХЕ) [1, 8, 11, 12] містить 
у собі процеси і дії, необхідні для визначення, уточ-
нення, комбінування, об’єднання, а також координації 
різних процесів і дій з управління проектом у межах 
груп процесів управління проектами.

Використання процесної моделі формування Ста-
туту проекту в міжнародних роботах зі створення 
ПХЕ для перспективних енергетичних систем дозво-
лить розв’язати такі завдання:

– визначити інформаційні взаємозв’язки між про-
цесами одного й різного рівнів;

– з’ясувати показники ефективності процесів 
(відношення результатів і витрат), а також здійснити 
контроль за їх виконанням [9];

– забезпечити візуалізацію процесів у вигляді де-
талізованих за рівнями підпроцесів.

На сьогодні не вирішено питання створен-
ня процесних моделей формування Статуту пер-
спективних міжнародних інноваційних проектів, 
тому розробка такої моделі в проектах зі створен-
ня ПХЕ являє собою актуальне науково-прикладне  
завдання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Для того щоб зрозуміти ітеративний характер 
життєвого циклу (ЖЦП) проекту створення ПХЕ, на 
початковому етапі необхідно сформувати Статут про-
екту й визначити основні процеси його управління. 

Н. Сміт і співавтори [14] дійшли до висновку, що 
різні ЖЦП, які описані в літературі, є результатом 

energy complex for plasma-chemical coal treatment] Upravlinnya rozvytkom skladnykh system [Management of 
Development of Complex Systems], 2016, issue 28, pp. 33–40.
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inyi visnyk Evropeiskogo Soiuzu [Official Journal of the European Union], 2010, L334/17.
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http://finzz.ru/srok-okupaemosti-investicij-raschet-v-excel.html.

[5] Efimov V. V., Samsonova M. V. Upravlenie protsessami: uchebnoe posobie [Process management: reference 
guide]. Ulyanovsk, UlGTU Publ., 2008. 222 p.

[6] Indeks pribylnosti [Profitability index]. Available at: http://utmagazine.ru/posts/7537-indeks-pribylnosti.
[7] Ryzhykov V. S., Yakovenko M. M., Latysheva O. V., Degtiarova Yu. V. Proektnyi analiz: navchalnyi posibnyk 

[Project analysis: reference guide]. Kyiv, Centre of educational literature, 2007. 384 p.
[8] Rukovodstvo k Svodu znaniy po upravleniu proektami [A Guide to the Project Management Body of Knowledge] 

Amerikanskiy natsionalnyy standart [American national standard]. Project Management Institute, 2013. 658 p.
[9] Sosunova L. A., Filippov V. K. Ispolzovanie protsessnogo podkhoda k upravleniu innovatsionno-investitsionnoy 

deyatelnostu [Application of the process approach to management of the innovative investment activity] Vestnik 
Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta — Bulletin of the Samara State University of 
Economics, 2009, no. 7 (57), pp. 86–90.
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різних типів проектів. Для будівельних проектів, на-
приклад, модель ЖЦП може складатися з таких ета-
пів: техніко-економічне обґрунтування, проектуван-
ня, контракт / придбання, впровадження, введення в 
експлуатацію, приймально-здавальні операції. У [13] 
представлено чотири етапи ЖЦП, з-поміж яких є кон-
цептуалізація, планування, виконання й завершення 
основної фази. Аналогічна модель використовується 
в роботі [16], у якій визначаються етапи: ініціація, 
планування, виконання й закриття основних етапів 
проекту.

Ще одна модель була розроблена в [15], де визна-
чено 4 фази: створення концепції, планування, вико-
нання та завершення. Ці ж автори в іншій публікації 
запропонували подальший поділ кожної з чотирьох 
фаз на додаткову кількість етапів і кроків. Така деком-
позиція в діяльності забезпечує більш легку і точну 
ідентифікацію потенційних ризиків й дозволяє управ-
ляти процесами більш ефективно [10]. 

Наведені в літературі приклади формування Ста-
туту та ЖЦП можуть бути застосованими в загальній 
концепції будь-якого проекту, але їх обсяг повинен 
бути скоригованим залежно від галузі й особливос-
тей виконання. 

Основним етапом ЖЦП є формування Статуту 
проекту. По завершенні кожного етапу існує точка 
прийняття рішень, де відбувається оцінка ризиків. На 
основі оцінки ризику приймається відповідне рішення 
про подальші дії та перехід до наступного етапу [14]. 
За даними [10], можна повернутися до певної фази 
в ЖЦП, однак, це змінює рішення, які були прийня-
ті на попередніх етапах, і призводить до марної тра-
ти ресурсів, як правило, часу й фінансів. Метою фази 
ініціації в життєвому циклі проекту є розробка ідеї 
для потенційних проектів. Дж. Вестленд [16] описує 
цю фазу більш докладно з точки зору розвитку бізнес-
можливостей. 

Однак, як довів виконаний аналіз [10, 13 – 16], на 
теперішній час відсутні науково обґрунтовані реко-
мендації щодо формування Статуту проекту та ЖЦП 
проектів розвитку енергетичних систем з викорис-
танням ПХЕ, які враховують їх особливості, а отже, 
і процесні моделі формування Статуту подібних про-
ектів.

МЕТА СТАТТІ — розробити процесну модель 
формування Статуту проекту створення ПХЕ для пер-
спективних енергетичних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим кроком, який формально ініціює про-

ект створення ПХЕ й розпочинає ЖЦП, є розробка 
його Статуту, тобто процес підготовки документа, 
який офіційно санкціонує проект або певну його 
фазу, фіксує первинні вимоги, які задовольняють по- 
треби й очікування замовників і стейкхолдерів про-
екту [8].

У [1, 2] визначено основні стадії ЖЦП зі створен-
ня ПХЕ для різних енергетичних систем. Ці дані ви-
користано для розробки процесної моделі формуван-
ня Статуту проекту створення ПХЕ, яка представлена 
на рис. 1.

Підготовка Статуту проекту зі створення ПХЕ по-
винна підтвердити відповідність проекту стратегії та 
поточній діяльності організації-замовника. 

При цьому до Статуту проекту належать такі вхід-
ні параметри: опис робіт проекту, бізнес-кейс, угоди, 
фактори середовища підприємства, активи процесів 
організації [8].

Таким чином, вихідними параметрами для фор-
мування Статуту проекту зі створення ПХЕ (рис. 1) 
будуть обґрунтування проекту з використанням плаз-
мохімічних технологій; цілі проекту й відповідні кри-
терії успіху; високорівневі вимоги; допущення й об-
меження; опис і межі проекту; високорівневі ризики; 
укрупнений бюджет; список стейкхолдерів; вимоги 
до схвалення проекту; призначений керівник проекту, 
сфера відповідальності і рівень повноважень [8].

Першим кроком у побудові процесної моде-
лі формування Статуту проекту зі створення ПХЕ 
є формування вимог і критеріїв відбору міжнародних 
інноваційно-інвестиційних проектів (рис. 1). Слід за-
значити, що команда проекту розробляє й узгоджує 
критерії на основі вимог й очікувань замовника й 
стейкхолдерів. 

Як критерії відбору міжнародних інноваційно-
інвестиційних проектів можна вважати досить 
велику сукупність [9], але щодо проектів зі ство-
рення ПХЕ запропоновано використовувати такі  
групи:

1) стратегічні; 
2) функціонально-технологічні;
3) екологічні;
4) фінансово-економічні;
5) інші (нормативні, забезпеченості ресурсів 

тощо).
До групи стратегічних критеріїв належать по-

казники, що визначають відповідність проекту інно-
ваційній стратегії підприємства; адекватність ступе-
ня ризику прийнятим на підприємстві контрольним 
характеристикам; відповідність часу досягнення по-
ставлених цілей; відповідність політичним і соціаль-
ним умовам; перспективні можливості розвитку об-
раного науково-технічного напрямку та його вплив на 
характер конкуренції [4].

До функціонально-технологічних критеріїв вико-
нання проектів зі створення ПХЕ слід відносити такі, 
що визначають необхідні характеристики функціону-
вання та сумісності основних елементів таких систем 
[11, 12]: плазмохімічних реакторів, плазмово-паливних 
форсунок, плазмових запалювачів, плазмохімічних 
газифікаторів, плазмових генераторів водневмісного 
газу та джерел їх живлення. Ці критерії повинні місти-
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тися в функціональних (технічних) специфікаціях — 
документах, що описують суттєві технічні вимоги для 
об’єктів, комплектації, матеріалів та операцій. Одним 
з визначальних функціонально-технологічних крите-
ріїв плазмохімічних систем є ресурс їх роботи до ка-
пітального ремонту, який повинен бути не меншим за 
ресурс роботи основного енергетичного обладнання. 
На сьогодні це 5000 – 15000 годин (залежно від вимог 
замовника та регламенту експлуатації: безперервна 
робота, періодична робота з можливістю заміни руй-
нівних елементів та ін.). Наступний критерій — те-
пловий коефіцієнт корисної дії (ККД) генераторів 
низькотемпературної плазми — відношення кількості 
теплоти, що виноситься плазмою, до потужності, що 
підведена до плазмотрона. З урахуванням досягнуто-
го рівня ефективності систем охолодження тепловий 
ККД повинен бути більшим ніж 0,9 – 0,95 для індук-
ційних плазмотронів та 0,65 – 0,75 — для електродуго-
вих [11, 12]. Одним з важливих функціонально-техно-
логічних критеріїв є також ККД джерел живлення 
плазмових генераторів (0,60 – 0,87), які значно відріз-
няються за своїми конструктивними особливостями і 
залежать від принципу організації робочого процесу 
самого генератора (електродуговий постійного стру-
му, електродуговий змінного струму, високочастот-
ний, надвисокочастотний та ін.) [11, 12]. Значення 
теплового ККД плазмового генератора й ККД джере-
ла живлення будуть визначати й середню електричну 
потужність, що споживається системою, яка залежно 
від типу енергетичного обладнання варіюється в дуже 
широких межах: від 100 – 200 Вт до 40 – 150 кВт і біль-
ше [11, 12].

Основні екологічні критерії для виконання про-
екту зі створення ПХЕ визначаються Директивою  
Європейського Парламенту 2010/75/ЄС [3], до якої 
приєдналася й Україна. Ця Директива застосовується 
до промислової діяльності, що спричиняє забруднен-
ня, з метою запобігання, зменшення та, наскільки це 
можливо, усунення забруднення. Технічні положення, 
пов’язані зі спалювальними установками, які можуть 
бути важливими з точки зору використання ПХЕ в га-
зотурбінних і комбінованих газо-паротурбінних уста-
новках, пристроях для спалювання органічних палив 
і газифікації вугілля й органічної сировини, наведено 
в додатку V цієї Директиви.

Наприклад, для оксидів сірки SO2, азоту NOx, вуг-
лецю СО та пилу граничні обсяги викидів [3] з енер-
гетичних систем, які можуть використовувати ПХЕ, 
наведено в табл. 1 – 4. 

Газові турбіни (у тому числі, газові турбіни 
комбінованого циклу (ГТКЦ)), що працюють на 
легких і середніх дистилятах як рідке паливо, до-
тримуються граничного обсягу викидів для NOx  
у 90 мг/нм3 і для CO у 100 мг/нм3.

Відзначимо, що замовник може встановлювати 
свої екологічні критерії, що перевищують за своїми 

показниками вимоги Директиви [3], а відповідно до 
статті 193 Договору про функціонування Європей-
ського Союзу (TFEU), ця Директива не заважає під-
тримувати або впроваджувати більш жорсткі заходи із 
захисту, наприклад, вимоги щодо викидів парникових 
газів. Окрім того, функціонують державні екологічні 
стандарти країн, які не є учасниками Європейського 
Союзу, наприклад Стандарти Агентства з охорони на-
вколишнього середовища (EPA) США.

До фінансово-економічних критеріїв проектів зі 
створення ПХЕ необхідно віднести [7, 9]:

1. Вартість проекту й джерела фінансування, при 
цьому Вп ≤ Вз, де Вп — вартість проекту, Вз — вар-
тість, встановлена замовником.

2. Чиста поточна вартість проекту NPV (Net 
Present Value), яка визначається за формулою: 

1
;

(1 )

n
t

t
t

CF
NPV IC

r=
= −

+
∑

де n — термін реалізації проекту; tCF  — грошо-
вий потік у період t; r — коефіцієнт дисконтуван-
ня; ІС — початкові інвестиційні витрати на проект 
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∑  — дисконтований грошовий потік з на-

ростанням.
3. Дисконтований період окупності DPP (Dis-Dis-

counted Payback Period), який розраховується таким 
чином [4]: 

DPP = min n, за якого 
1

;
(1 )
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t
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∑

4. Індекс прибутковості PI (Profitability Index), 
який дорівнює [6]:

1 (1 ) .
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t
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CF
rPI

IC
= +

=
∑

Крім цього, у цій групі необхідно врахувати неви-
значеність майбутніх доходів, витрат, а також строків 
здійснення окремих фаз життєвого циклу проекту зі 
створення ПХЕ. Визначаючи ймовірності досягнен-
ня тих чи інших параметрів майбутніх нововведень 
у процесі оцінки й відбору альтернатив, можна вико-
ристовувати різні методи, які зводяться до трьох груп: 
експертні методи, аналогії (аналіз ретроспективи й 
екстраполяція) та моделювання.

До групи інших критеріїв віднесемо нормативні 
критерії й критерії забезпеченості ресурсів. 

До нормативних критеріїв належать вимоги стан-
дартів, конвенцій; правові критерії; патентоспромож-
ність та інші умови дотримання прав інтелектуальної 
власності.

До критеріїв забезпеченості ресурсами зарахову-
ємо [9] науково-технічні ресурси; виробничі ресурси; 
технологічні альтернативи; фінансові ресурси. 
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Таблиця 3. Граничні обсяги викидів (мг / нм3) NOx та CO для спалювальних установок, що працюють на газі

NOx CO
Спалювальні установки, що працюють на природному газі, за винятком газових турбін і газових  
двигунів 100 100

Спалювальні установки, що працюють на газі з доменних печей, газі з коксових печей або газах із низь-
кою теплотворною здатністю з газифікації відходів очищення, за винятком газових турбін і газових 
двигунів

200 –

Спалювальні установки, що працюють на інших газах, за винятком газових турбін і газових 
двигунів 200 –

Газові турбіни (у тому числі, ГТКЦ), що працюють на природному газу 50 100
Газові турбіни (у тому числі, ГТКЦ), що працюють на інших видах газу 120 –
Газові двигуни 100 100

Після формування критеріїв виконання проекту, 
виходячи з наявного матеріалу щодо ефективності на-
явних ПХЕ, команда проекту спільно із замовником 
приймає рішення про необхідність проведення науково-
дослідних робіт, які можуть бути як фундаментальни-
ми, так і прикладними. У першому випадку загальна 
тривалість робіт за проектом може бути збільшена. На 
цьому етапі повинні виконуватися дослідження фізико-
хімічних властивостей генерування низькотемператур-
ної плазми та її впливу на процеси займання, окислен-
ня, газифікації органічних матеріалів, активації під-
готовки сумішей тощо. На етапі прикладних науково-
дослідних робіт замовник може вимагати отримання 
більш високих значень функціонально-технологічних 
параметрів ПХЕ, які перевищують сучасний рівень, 
наприклад, для набуття стратегічних переваг перед 

конкурентами. На цьому етапі певні вимоги до ПХЕ 
у разі необхідності мають бути скориговані разом з ко-
мандою проекту для подальшого формування альтер-
натив проектів зі створення ПХЕ.

Також треба зазначити, що команда проекту про-
тягом виконання всіх етапів постійно проводить моні-
торинг нормативно-законодавчої бази.

Наступним кроком формування Статуту проекту 
є виконання операційних частин: закупівля обладнан-
ня, розробка продукту, доведення виробу, технологіч-
ний процес, виробництво ПХЕ, виробниче планування, 
виробнича логістика.

Закупівля обладнання починається з визначен-
ня потреби в закупівлі, цілі закупівель, критеріїв  
затвердження закупівель замовником і стратегії заку-
півель, розробляється контракт. 

Таблиця 4. Граничні обсяги викидів (мг / нм3) пилу для спалювальних установок, що працюють на твердих або рідких  
видах палива, за винятком газових турбін і газових двигунів

Сукупна номінальна ефективна 
теплова потужність (МВт)

Вугілля та лігніт,  
а також інші види твердого палива Біомаса та торф Рідкі види палива

50–100 30 30 30
100–300 25 20 25

> 300 20 20 20

Таблиця 1. Граничні обсяги викидів (мг/нм3) SO2 для спалювальних установок, що працюють на твердих або рідких видах 
палива за винятком газових турбін і газових двигунів

Сукупна номінальна ефективна 
теплова потужність (МВт)

Вугілля та лігніт, а також 
інші види твердого палива Біомаса Торф Рідкі види палива

50–100 400 200 300 350
100–300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200

Таблиця 2. Граничні обсяги викидів (мг / нм3) NOx для спалювальних установок, що працюють на твердих або рідких  
видах палива за винятком газових турбін і газових двигунів

Сукупна номінальна ефективна 
теплова потужність (МВт)

Вугілля та лігніт,  
а також інші види твердого палива Біомаса та торф Рідкі види палива

50–100 300
450 (порошкоподібний лігніт)

300 450

100–300 200 250 200
> 300 0 200 150
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При цьому процес закупівель повинен перебувати 
під постійним наглядом команди проекту зі створен-
ня ПХЕ для того, щоб ціна, номенклатура та якість 
закупівель відповідали запитам замовника. 

Складовими процесу закупівель обладнання є [5]: 
підготовка, вибір постачальника, моніторинг поста-
чальника й приймання.

Вихідні дані процесу закупівлі обладнання будуть 
вхідними для декількох процесів: формування альтер-
натив проектів зі створення ПХЕ, розробки продукту 
та його виробництва.

Розробка продукту має на меті перетворити ви-
моги замовника у функціональність ПХЕ. У ході 
виконання розробляються зразки продукту, які під-
тверджують відповідність продукту вимогам процесу 
закупівлі плазмового та енергетичного обладнання. 
Також формуються технічні вимоги до структури 
продукту та кожного його компонента, узгоджуються 
вимоги до ПХЕ і за необхідності вдосконалюються. 
Відзначимо, що запропоновані рішення доводяться 
до всіх зацікавлених сторін. 

Підпроцесами розробки є [5]:
– створення специфікації продукту;
– проектування ПХЕ та джерел живлення;
– створення конструкторської документації;
– створення технологічної документації;
– випробовування компонентів;
– випробовування ПХЕ.
За умови виконання всіх вимог вихідні пара-

метри процесу розробки продукту будуть вхідни-
ми даними для формування альтернатив проектів зі 
створення ПХЕ. Якщо не всі вимоги виконано, то 
в певних випадках відбувається коригування вимог  
замовника.

Наступним процесом є доведення виробу — роз-
робляється стратегія доведення ПХЕ з метою моди-
фікацій, переробки й виправлення компонентів про-
дукту або продукту загалом. 

Вихідні дані операційного процесу доведення 
ПХЕ є вхідними для формування альтернатив про-
ектів.

Встановлені в процесі розробки технологічно-
го процесу та технологічної документації операції, 
а також режими обробки матеріалів піддаються мо-
ніторингу для переконання в стабільності їх відповід-
ності керованим умовам виконання технологічного 
процесу.

Якщо технологічний процес виконано відповідно 
до вимог замовника, то його вихідні дані будуть вхід-
ними для формування альтернатив проектів зі ство-
рення ПХЕ. Якщо вимоги не виконано, або неповніс-
тю виконано, то здійснюється повернення до процесу 
виробництва ПХЕ з метою коригування необхідних 
характеристик.

Метою процесу виробництва ПХЕ є забезпечення 
розробленого технологічного процесу необхідними 

для початку виробництва ресурсами. Результатом про-
цесу є стратегія виробництва. У процесі виробництва 
ПХЕ перевіряються критерії відповідності елементів 
виробничого процесу згідно з розробленими раніше 
вимогами, визначається обладнання, необхідне для 
початку виробництва ПХЕ, здійснюється перевірка 
параметрів устаткування відповідним критеріям. Ви-
хідні дані процесу виробництва ПХЕ є вхідними для 
формування альтернативних проектів.

Виробниче планування забезпечує виконання 
контракту на своєчасне постачання ПХЕ. Результата-
ми цього процесу є стратегія виробничого плануван-
ня, плани з виконання кожного виробничого замов-
лення, плани завантаження підрозділів на встановле-
ний період.

Вихідні дані процесу виробничого планування 
є вхідними для формування альтернативних проектів 
зі створення ПХЕ.

Метою виробничої логістики є забезпечення ви-
робничого процесу й процесу постачання необхідни-
ми продуктами в планові терміни. Протягом даного 
процесу розробляється стратегія виробничої логісти-
ки, впроваджується й піддається моніторингу меха-
нізм обліку руху продуктів на складах і у виробни-
цтві, створюється інфраструктура логістики. 

Підпроцесами є приймання, зберігання й видача 
комплектуючих у виробництво; внутрішньовиробни-
че транспортування; приймання, зберігання й видача 
готової продукції [5]. 

Вихідні параметри процесу виробничої логістики 
є вхідними для формування альтернатив проектів.

Важливою складовою процесної моделі форму-
вання Статуту проекту зі створення ПХЕ є коригу-
вання вимог замовника. На цьому етапі збираються, 
обробляються й фіксуються запити замовника для 
забезпечення їх втілення протягом життєвого циклу 
продукту. При цьому встановлюються постійні кана-
ли зв’язку із замовником. У той же час усі зміни, ви-
кликані корекцією технології виготовлення плазмо-
вих елементів або запиту замовника ідентифікуються, 
їх впровадження перебуває під управлінням команди 
проекту створення ПХЕ. Скориговані вимоги замов-
ника будуть вхідними даними для процесу розробки 
продукту.

Ще одним важливим процесом є взаємодія із за-
мовником, чим забезпечується правильне управлін-
ня проектом зі створення ПХЕ, а також консультації 
з експлуатації ПХЕ і джерел їх живлення. 

Підпроцесами є забезпечення експлуатації й під-
тримка замовника [5].

Далі команді проекту необхідно перевірити аль-
тернативи проектів зі створення ПХЕ на відповід-
ність визначеним замовником критеріям. Відбуваєть-
ся розробка варіанта, який найбільш відповідає ви-
могам замовника. Зазначимо, що це є дуже важливим 
завданням для осіб, що приймають рішення, тому що 
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їм доводиться стикатися з обмеженнями, які можуть 
вплинути на реалізацію проекту в майбутньому.

Як відомо, проект повинен бути завершений згід-
но з основними обмеженнями, а саме:

– якість — проект має бути виконаний відповідно 
до технічних завданнь;

– час — доступні часові межі для завершення 
проекту;

– вартість (бюджет) — сума грошей для фінансу-
вання проекту;

– цінність — зобов’язання, засноване на місії 
проекту, яке має бути завершено у визначений період 
у рамках узгоджених часу, ресурсів і умов експлуа-
тації.

Ці обмеження перебувають в прямому протиріч-
чі один з одним, і зміна одного з них безпосередньо 
впливає на інші. 

Дуже важливим, під час визначальним, є оцінка 
ризиків, які виникають на різних стадіях формування 
проекту зі створення ПХЕ, у тому числі на етапі роз-
робки варіантів. 

Треба відзначити, що процес управління проекту 
зі створення ПХЕ від моменту виникнення й аналізу 
ідеї до процесу реалізації знаходиться в тісній вза-
ємозалежності з розробленою стратегією розвитку 
замовника: на підставі критеріїв ефективності від-
бувається процес формування альтернатив проектів, 
у той же час сам процес формування альтернатив, а 
також процес реалізації відібраних проектів вплива-

ють на стратегію, змінюючи її відповідно до нової 
інформації. Величина і вміст основних процесів ви-
значається, з одного боку, стратегічними цілями і за-
вданнями, обраними критеріями ефективності, а з ін-
шого — обмеженнями щодо зовнішнього середовища 
(законодавство, конкуренти, попит споживачів, по-
стачальники тощо) і ресурсів (фінансових, матеріаль-
них, людських).

Вихідні дані процесу розробки варіантів є вхідни-
ми для формування альтернатів проектів зі створення 
ПХЕ і надсилаються для погодження із замовником 
для остаточного схвалення і формування Статуту 
проекту.

ВИСНОВКИ. 1. Запропоновано принципову про-
цесну модель формування Статуту міжнародного ін-
новаційного проекту зі створення ПХЕ для перспек-
тивних енергетичних систем, яка систематизує мож-
ливості формування альтернатив подібних проектів 
та їх оцінки за допомогою запропонованих критеріїв 
відбору, які задовольняють потреби та очікування за-
мовників і стейкхолдерів проекту. 

2. З метою визначення взаємозв’язків між проце-
сами різних рівнів і можливостей їх координованого 
управління розглянуто основні підпроцеси моделі 
формування Статуту, що санкціонує проект зі ство-
рення ПХЕ.
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