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COMPUTER MODEL OF THE DYNAMICS  
OF A MARINE TETHERED SYSTEM WITH FLEXIBLE CONNECTION
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Abstract. There has been developed a computer model of the MTS with FC that allows modeling the FC based on 
the specified MTS parameters and improving the process of designing of the MTS with FC. The computer program 
for the modeling of the MTS FC dynamics is developed in the Delphi system on the basis of the algorithm for solving 
the system of equations of the mathematical model of the FC dynamics. The program is launched by the activation of 
the file FILUM_CIRKUL.EXE. The program interface has windows for setting the values of 54 MTS parameters and 
4 parameters of the algorithm. To their right, the parameter names and measurement units are given. The modeling 
results are presented in a graphic form on four diagrams at specified moments of time. The latter are displayed next to 
the diagrams and determined by the time interval of the diagrams change. They are set by the parameter “visualiza-
tion step, s”. Three diagrams show spatial arrangement of the CV, FC and UV projected on the XOZ, YOZ and XOY 
planes of a rectangular Cartesian coordinate system. The fourth diagram shows distribution of the tensile force of the 
FC along its length. Numerical results are displayed in a textbox after the program’s execution. Modeling of the MTS 
FC dynamics starts after clicking the FILUM button of the program’s interface.

Keywords: computer model of a marine tethered system; flexible connection; flexible connection modeling; improve-
ment of flexible connection modeling.

Аннотация. Создано математическую модель морской привязной системы (МПС) с гибкой связью (ГС), кото-
рая позволяет моделировать ГС в составе МПС на основании заданых параметров МПС и совершенствовать 
проектирование МПС с ГС. 
Ключевые слова: компьютерная модель морской привязной системы; гибкая связь; моделирование гибкой 
связи; совершенствование проектирования гибкой связи.

Анотація. Створено математичну модель морської прив’язної системи (МПС) із гнучким зв’язком (ГЗ), що 
дозволяє моделювати ГЗ у складі МПС на основі заданих параметрів МПС й удосконалювати проектування 
МПС із ГЗ.

Ключові слова: комп’ютерна модель морської прив’язної системи; гнучкий зв’язок; моделювання гнучкого 
зв’язку; удосконалювання проектування гнучкого зв’язку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Среди разнообразной океанской техники особое 

место занимают морские привязные системы (МПС), 
представляющие собой широкий класс морских тех-
нических систем (МТС) [23]. В состав МПС могут 
входить несколько отдельных модулей (звеньев) и 
соединяющих их гибких связей (ГС), которые обеспе-
чивают в рабочем состоянии привязной системе не-
обходимую пространственную конфигурацию [24]. 

Следует учитывать также и то, что использование 
ГС осуществляется одновременно в двух средах: воз-
духе и морской воде. В связи с этим возникает необ-
ходимость теоретического обоснования методов рас-
чёта и проектирования МПС с ГС: совершенствова-
ния проектных расчётов конструктивных элементов 
привязных систем с ГС на основе математических 
моделей в квазистационарных и динамических ре-
жимах эксплуатации; разработки рекомендаций по 
прогнозированию возможных нагрузок, необходи-
мых для проектирования их элементов и комплексов 
в целом, доведение их до уровня инженерного при-
ложения [25 – 28].

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В основе кибернетического моделирования лежит 
подобного рода общность. Абстрактные кибернети-
ческие структуры прилагают к исходным концептам 
частных наук таким образом, что обнаруживают го-
моморфизм информационно-управленческих струк-
тур [1, с. 175]. Поскольку эти структуры присущи раз-
личным классам самоуправляемых систем, постольку 
описывающие эти феномены идеи в одинаковой сте-
пени справедливы для достаточно широкого круга 
явлений. К их числу относятся, например, принципы 
кодирования и механизма обработки информации, об-
ратной связи, иерархичности и целеполагания и др. 

Широкое использование ЭВМ в научных иссле-
дованиях теснейшим образом связано с появлением 
в структуре эксперимента качественно нового звена — 
экспериментирования с математическими моделями 
на машине [17, с. 65], благодаря чему в современном 
способе познания возник существенно новый вид 
эксперимента — математический. На вероятностно-
статистической основе он синтезирует дедуктивный 
и индуктивный, экспериментальный аспекты матема-
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тики и является обобщением метода эвристического 
использования ЭВМ в процессе научного познания, 
впервые предложенного фон Нейманом. По своей 
сути он аналогичен традиционному методу познания 
«гипотеза – дедукция – эксперимент», но только те-
перь реальный эксперимент заменяется вычислением 
поведения изучаемого объекта на ЭВМ. Сначала ис-
следователь строит некоторую гипотезу относитель-
но уравнений, описывающих данный объект, затем 
ищутся критические случаи поведения и для них на 
ЭВМ решаются уравнения, полученные результаты 
сравниваются с гипотетическими и формулируется 
новая гипотеза (последовательное планирование экс-
перимента). Этот цикл повторяется до тех пор, пока 
мы не получим оптимального решения или не решим 
окончить запланированные эксперименты. 

В период появления кибернетики и ее бурно-
го экстенсивного развития границы применимости 
кибернетических идей очерчивались определением 
Н. Винера [1, с. 178.]. Это позволяло считать возмож-
ным их приложение к гораздо более широкому кругу 
явлений, чем тот, который может быть в действитель-
ности охвачен. Основная причина этой уверенности 
связана с представлением об общности кибернетиче-
ских принципов и понятий для любых сложноорга-
низованных систем. Отсюда следовал другой вывод, 
что кибернетические средства познания могут с успе-
хом применяться в самых различных областях науки. 
Эта теоретико-познавательная ситуация утверждала 
об универсальности данных методов, порождавший 
тенденцию использования кибернетических средств 
познания в социологии, философии, психологии, 
биологии, медицине и других науках [2, 6, 9, 12, 21], 
попытки решить с их помощью многообразные про-
блемы. 

Как считают В. С. Тюхтин и С. Н. Вовк [17], мате-
матический эксперимент являет собой вероятностное 
обобщение процесса применения метода экспери-
мента Галилея, позволяющее эффективно создавать 
новый теоретический плацдарм для более глубоко-
го раскрытия структуры и сущности объективного 
мира. Сущность этого плацдарма заключается в том, 
что на базе ЭВМ интенсифицируется развитие экспе-
риментального аспекта математики, а результаты ис-
следований представляются не одной, а множеством 
моделей.

В современном научном знании весьма широко 
распространена тенденция построения кибернетиче-
ских моделей объектов самых различных классов. Под 
моделью в широком смысле понимается объект, заме-
щающий другие объекты и способный давать о них 
информацию [1, с. 168]. Как отмечает В. М. Глушков, 
«существо всякой информационной модели состоит 
не в копировании объекта, а в описании его поведе-
ния» [5, с. 16]. Кибернетический этап в исследовании 
сложных систем ознаменован существенным преоб-

разованием «языка науки», характеризуется возмож-
ностью выражения основных особенностей этих си-
стем в терминах теорий информации и управления, 
что сделало доступным их математический анализ. 
В литературе обсуждается вопрос о различных ти-
пах моделей (о понятии моделей) [4, 15, 18, 20] и др. 
Кибернетическая модель используется и как общее 
эвристическое средство, и как искусственный орга-
низм, и как система-заменитель, и в функции демон-
страционной модели, проверяющей сходство общих 
принципов устройства модели и прототипа. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — описание кибернетической 
модели на основе разработанной математической мо-
дели (определена система уравнений), описывающей 
динамику элемента ГС МПС в результате действия 
на него внешних сил и реакций растяжения, изгиба 
и поворота, и полученного алгоритма моделирования 
динамики ГС МПС, которые позволяют описать ди-
намику МПС и в конечном итоге упростить проект-
ные расчёты МПС с ГС.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Несмотря на то, что первые численные методы 

появились ещё в глубокой древности, их широкое 
применение стало возможным только с развитием 
вычислительной техники. В свою очередь, исполь-
зование компьютеров привело к совершенствованию 
существующих и созданию принципиально новых 
численных методов, обеспечивающих решение задач 
с достаточно малой погрешностью, что позволило 
формулировать задачи детального исследования есте-
ственнонаучных и общественных проблем, постанов-
ка которых ранее была невозможна или не позволяла 
получить их решение другими методами [10].

Из анализа приложения кибернетики к задачам 
различных классов вытекает, что определенный круг 
теоретических идей формирует определенное виде-
ние объекта исследования. Объект познания и его 
результат детерминированы некоторой общей теори-
ей, из которой частная дисциплина при построении 
модели черпает общие понятия и методы исследова-
ния [7]. Задача частной дисциплины состоит в том, 
чтобы, сохраняя точный смысл общих понятий, по-
казать их специфическое, нетривиальное содержа-
ние в своей собственной области. Н. Т. Абрамова 
обращает внимание на следующую особенность ки-
бернетического моделирования: исходные концепты 
(кибернетические законы, принципы и пр.) предо-
пределяют принципиальные черты конечного ре-
зультата исследования [1, с. 174]. Задачи управления 
и связи, решаемые для объектов самых различных об-
ластей, относятся к одному и тому же классу, однако, 
в пределах этого класса выводы могут иметь новое 
содержание. Может ли факт изначальной заданности 
результатов исследования быть свидетельством того, 
что кибернетическое моделирование выступает мето-
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дом эмпирического описания? Не будет ли такой вы-
вод находиться в противоречии с ранее высказанным 
утверждением о возможности повышения уровня 
теоретических исследований на основе кибернети-
ческого моделирования в различных областях? Если 
данный метод является лишь средством описания, то 
как он может способствовать теоретическим разра-
боткам, тем более повышению их уровня? 

Специфический статус кибернетических идей об-
суждался многими видными учеными. Отмечалось, 
что фундаментальная роль в современной науке, ре-
зультативность применения кибернетических идей 
не связывается, обычно, с открытием каких-то новых 
экспериментальных данных. Они несут эвристиче-
скую функцию [1, с. 179]. Существенным в этом слу-
чае будет не столько приложение этих средств позна-
ния к конкретным областям, сколько порождение на 
их основе ряда новых идей. 

Строя кибернетическую модель, специалист кон-
кретных наук связывает себя с определенным кругом 
теоретических представлений. В результате происхо-
дит известное переосмысление исходных концептов, 
представлений, законов. При этом не только имеет 
место модификация, спецификация данных конкрет-
ных областей знания, но и идеи кибернетики также 
подвергаются изменениям в зависимости от специ-
фики предмета исследования. Тем самым система ки-
бернетических понятий, используемая для изучения 
объектов различных классов, рассматривается как их 
теория. А. А. Олицкий [1], подчеркивая ограничен-
ные возможности кибернетического подхода, всё же 
приходит к тому, что формально-кибернетическое 
знание может с известным ограничением быть рас-
смотрено как теория или какой-либо её эквивалент. 
Путь по созданию теории, по его мнению, может идти 
через построение ряда идеальных моделей, которые, 
не обладая всеми признаками развитой теории, тем не 
менее являются элементами теоретического знания 
и выполняют вплоть до формирования достаточно 
зрелой теории её функции.

Характеризуя процесс кибернетического модели-
рования, обращают внимание на следующее обстоя-
тельство [1, с. 170]: модель, будучи аналогом исследу-
емого явления, никогда не может достигнуть степени 
сложности последнего. При построении моделей при-
бегают к известным упрощениям, целью которых яв-
ляется стремле¬ние отобразить не весь объект во всей 
его сложности, а с максимальной полнотой охаракте-
ризовать некоторый его «срез». Задача заключается в 
том, чтобы путем введения ряда упрощающих допу-
щений выделить важные для исследования свойства. 
Другими словами, создавая кибернетическую модель, 
задают информационно–управленческие свойства, все 
иные стороны этого объекта остаются вне рассмотре-
ния. Поскольку кибернетическая модель фиксирует 
только вполне определенный срез, постольку, говоря 

о ее пределах и возможностях, обращают внимание на 
ее неполноту, на невозможность выразить на ее осно-
ве другие аспекты сложной системы.

На чрезвычайную важность поисков путей ис-
следования сложных систем методом наложения 
определенных упрощающих предположений указы-
вает Р. Эшби [22]: «В прошлом, — отмечает он, — на-
блюдалось некоторое пренебрежение к упрощениям. 
Исследователи сложных систем должны заниматься 
упрощенными формами, ибо всеобъемлющие иссле-
дования бывают зачастую совершенно невозможны». 
При этом Р. Эшби подчеркивает, что упрощенные мо-
дели должны быть в то же время «полными в себе»: 
хотя они дают только частичное знание (неполную 
истину), но это знание в границах своей применимо-
сти должно быть правильным [1, с. 171].

С помощью кибернетической модели исследова-
тель ставит своей целью раскрыть, уточнить опреде-
ленную задачу. Так, известный вклад идей теории 
информации в разработку проблем эволюции позво-
лил подразделить элементарный цикл эволюционных 
преобразований на отдельные звенья, выделить фак-
торы, ответственные за преобразования, и внести ме-
тоды количественной оценки изучаемых явлений [21, 
с. 141]. 

Анализируя процесс приложения кибернетиче-
ских моделей в различных областях знания, можно 
заметить расширение сферы их применения, т. е. экс-
тенсивное развитие. Подтверждением этому служит 
широкое использование кибернетического моделиро-
вания в науках о мозге [19], в социологии [3], искус-
стве [13] и ряде технических наук [6], в частности, 
в современной измерительной технике нашли при-
ложение информационные модели. Возникшая на их 
основе информационная теория измерения и измери-
тельных устройств — это новый раздел современной 
прикладной метрологии. По мнению специалистов, 
на базе информационно-энергетического подхода 
к вопросам теории измерительных устройств полу-
чают, хотя еще далеко неполную, но в значительной 
степени законченную систему взглядов, положений, 
оценок. Эта система не противоречит прежним, клас-
сическим представлениям, а является их логическим 
развитием, позволяющим с помощью новых идей 
преодолеть ограниченность некоторых старых оце-
нок, существенно их дополняя [11, 14].

Приведём описание интерфейса программы мо-
делирования движения МПС. Компьютерная про-
грамма моделирования динамики ГС МПС разрабо-
тана в системе Delphi на основе алгоритма решения 
системы уравнений математической модели динами-
ки МПС [29].

Работа программы начинается после активиза-
ции файла FILUM_CIRKUL.EXE, в результате чего 
на экране компьютера появляется рабочее окно про-
граммы (рис. 1).
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Рабочее окно программы содержит окна для за-
дания величин 58 параметров МПС и 4 параметров 
алгоритма. Справа от этих окон кратко записано на-
звание параметров и их размерности.

К числу параметров алгоритма относятся:
– количество элементов ГС;
– число Куранта;
– время моделирования динамики МПС, с;
– шаг визуализации, с.
Количество элементов ГС устанавливает погреш-

ность моделирования и затраты времени на выполне-
ние расчётов. Чем больше элементов ГС, тем меньше 
погрешность расчёта, но тем больше его длитель-
ность. В программе можно задавать не более 100 эле-
ментов ГС. Ориентировочно длина одного элемента 
не должна превышать 20 м. Окончательный выбор ко-
личества элементов ГС можно выполнить в результа-
те сравнения решений задачи, полученных с разным 
количеством элементов ГС.

Число Куранта определяет устойчивость алго-
ритма к погрешностям, появляющимся в результате 
аппроксимации ГС конечным числом элементов. Оно 
не должно быть больше единицы. Чем больше нор-
мальный и тангенциальный коэффициенты сопротив-
ления ГС, тем меньше число Куранта и длительнее 
будет расчёт. Поэтому число Куранта должно быть 
как можно больше при условии обеспечения устой-
чивости вычислений.

Время моделирования динамики МПС выбирают 
в зависимости от длительности переходного процес-
са в МПС.

Шаг визуализации результатов моделирования 
фиксирует частоту обновления диаграмм в рабочем 

окне программы и записи результатов в файлы на 
жёстком диске компьютера.

Две группы, по восемь параметров в каждой, опи-
сывают характеристики судна-носителя (СН) и под-
водного аппарата (ПА), к которым относятся:

– длина СН (ПА), м;
– ширина СН (ПА), м;
– осадка СН (ПА), м;
– водоизмещение СН (ПА), кг;
– плавучесть СН (ПА);
– коэффициент сопротивления СН (ПА);
– стационарное время СН (ПА), с;
– возможность вертикального перемещения СН 

(ПА) в стационарное время (1 — да, 0 — нет).
Предпоследний параметр определяет время от 

начала моделирования динамики МПС, в течение ко-
торого СН или ПА остаются неподвижными в пло-
скости моря, а последний параметр устанавливает 
возможность вертикального перемещения СН (ПА) 
в течение заданного стационарного времени (1 — да, 
0 — нет).

Следующие 8 параметров характеризуют свой-
ства ГС, к которым относятся:

– начальная длина ГС, м;
– начальный диаметр ГС, м;
– плотность единицы длины ГС, кг/м;
– модуль Юнга материала ГС, Па;
– допустимая сила растяжения ГС, Н;
– тангенциальный коэффициент гидродинамиче-

ского сопротивления ГС;
– нормальный коэффициент гидродинамического 

сопротивления ГС;
– коэффициент трения ГС о преграду.

Рис. 1. Начальный вид рабочего окна программы моделирования динамики МПС с ГС
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Если в процессе моделирования динамики МПС 
сила растяжения ГС превышает допустимое значение, 
тогда программа завершает работу и помещает на ра-
бочем окне сообщение «Разрыв ГС!!!» с указание мо-
мента времени, при котором разрыв ГС произошёл.

Вода моря считается несжимаемой и характеризу-
ется плотностью, кг/м3.

Характеристики установившегося волнения на по-
верхности моря определяются двумя параметрами:

– скорость ветра, м/с;
– угол направления ветра, град.
Однородное по объёму акватории морское тече-

ние отличается тремя проекциями его скорости на 
оси координат:

– Vx, м/с;
– Vy, м/с;
– Vz, м/с.
Рельеф дна акватории характеризуется тремя па-

раметрами:
– средняя глубина моря, м;
– амплитуда изменения глубины моря, м;
– координата (по оси Х) изменения глубины моря, м.
При задании этих параметров необходимо учи-

тывать, что вертикальная ось координат (ось Z) на-
правлена к центру Земли, поэтому средняя глубина 
моря всегда положительна. Глубина моря изменяется 
ступенчато на величину заданной амплитуды, посто-
янной вдоль линии параллельной оси Y, положение 
которой в направлении оси Х определяется коорди-
натой изменения глубины моря. Если глубина моря 
уменьшается, то амплитуда отрицательная, иначе — 
она положительная.

Начальные координаты ГС кстанавливается тре-
мя координатами СН и ПА:

– начальная координата СН по Х, м;
– начальная координата СН по Y, м;
– начальная координата СН по Z, м;
– начальная координата ПА по Х, м;
– начальная координата ПА по Y, м;
– начальная координата ПА по Z, м.
В начальный момент времени ГС имеет форму 

прямой нерастянутой линии (сила натяжения рав-
на нулю), соединяющей точки с координатами СН 
и ПА. Если начальная длина ГС больше, чем рас-
стояние между СН и ПА, тогда алгоритм программы 
автоматически изменяет координаты положения ПА 
в плоскости ХОY, не затрагивая при этом заданную 
координату его положения по Z, а затем, до начала мо-
делирования динамики МПС, перемещает ПА в пер-
воначально заданную точку. При этом, если заданная 
координата ПА по оси Z больше, чем минимальная 
глубина моря, тогда координата ПА по оси Z задаётся 
равной минимальной глубине моря.

В программе предусмотрено задание дополни-
тельной, постоянной по времени, силы действую-
щей на ПА (например, создаваемой «отводителями» 

и т. п.), которая определяется тремя её проекциями на 
оси координат:

– Gx_ПА, Н;
– Gy_ПА, Н;
– Gz_ПА, Н.
Предполагается размещение на ГС дополнитель-

ного поплавка (или груза, если его плавучесть мень-
ше нуля), что характеризуется тремя параметрами:

– водоизмещение поплавка, кг;
– плавучесть поплавка;
– расстояние от коренного конца ГС (от СН) до 

поплавка, м. Поплавок отсутствует, если его водоиз-
мещение равно нулю.

Программа предусматривает возможность иссле-
дования амплитудно-частотных характеристик МПС. 
Для этого необходимо задать два параметра:

– амплитуда вертикальных колебаний СН, м;
– частота вертикальных колебаний СН, Гц.
В этом случае можно изучить амплитудно-

частотные особенности перемещения ПА, скорости 
его движения, сил натяжения ГС как при отсутствии 
других внешних воздействий на МПС, так и при их 
наличии.

В программе существует возможность моделиро-
вания динамики МПС при наличии у СН или ПА энер-
гетических установок с помощью шести параметров:

– мощность двигателя СН, Вт;
– курсовой угол СН, град;
– скорость поворота СН, град/с;
– мощность двигателя ПА, Вт;
– курсовой угол ПА, град;
– скорость поворота ПА, град/с.
В программе учтено, что 50 % мощности двигате-

ля используется для сообщения движения СН или ПА 
(по статистическим данным от 45 до 55 %). Курсовые 
углы СН и ПА отсчитываются от меридиана Земли 
в направлении часовой стрелки (направление оси Х 
совпадает с направлением меридиана). Скорость по-
ворота СН и ПА положительна в направлении часо-
вой стрелки.

Программа позволяет определять характеристики 
МПС, когда СН или ПА совершают циркуляцию по 
окружности заданного радиуса и с заданной скоро-
стью [30]. Для этого необходимы следующие параме-
тры:

– радиус циркуляции СН, м;
– скорость циркуляции СН, м/с;
– радиус циркуляции ПА, м;
– скорость циркуляции ПА, м/с;
– глубина циркуляции ПА, м.
Если скорость циркуляции СН или ПА равна 

нулю, тогда циркуляция СН или ПА не происходит, 
иначе она осуществляется при блокировании всех 
остальных режимов движения СН или ПА. Если ско-
рость циркуляции СН или ПА положительна, тогда 
СН или ПА циркулируют по часовой стрелке, иначе 
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– в противоположном направлении. Глубина циркуля-
ции ПА может не совпадать с заданной глубиной его 
положения вначале моделирования, тогда программа 
включает процедуру плавного перехода ПА в процес-
се его циркуляции на глубину циркуляции. Если глу-
бина циркуляции ГС больше заданной глубины моря, 
тогда программа увеличивает глубину моря.

Результаты моделирования представляются гра-
фически на семи диаграммах в заданные моменты 
времени, которые показываются в окне рядом с диа-
граммами. Эти моменты определяются интервалом 
времени, через который происходит смена изобра-
жений на диаграммах, и задаются параметром «шаг 
визуализации, с». Три диаграммы отображают про-
странственное расположение СН, ГС и ПА в проек-
циях на плоскости XOZ, YOZ и XOY прямоугольной 
декартовой системы координат, а четвёртая диаграм-
ма показывает распределение силы растяжения ГС 
вдоль её длины (координата S). На первых трёх диа-
граммах диапазон координат непрерывно меняется, 
адаптируясь к расположению МПС в текущий момент 
времени, поэтому для большей наглядности на пятой 
диаграмме координаты X и Y изменяются только в 
пределах ±100 м. На шестой диаграмме располагают-
ся данные об изменении во времени сил натяжения 
ГС, действующих на ПА и СН. Если включен режим 
циркуляции ПА (скорость его циркуляции не равна 
нулю), тогда на диаграмме видно изменение мощно-
сти движителя ПА. По этой мощности, зная пропуль-
сивный КПД валопровода и движителя ПА, можно 

определить необходимую мощность двигателя ПА, 
обеспечивающую заданный режим его циркуляции. 
На седьмой диаграмме демонстрируется изменение 
скорости СН и ПА в процессе их движения. 

Числовые результаты выводятся в текстовое окно 
с полосами прокрутки данных в нём для их просмо-
тра после выполнения программы (рис. 2). 

В заданные моменты времени (с заданным шагом 
визуализации) происходит запись обобщённых коор-
динат узлов ГС, СН и ПА, а также сил растяжения ГС 
в узлах её элементов в файловой системе компьютера. 
Эти файлы становятся доступны для анализа данных 
после завершения работы программы.

Программа вводит заданные параметры МПС 
после щелчка левой клавиши «мыши» по кнопке 
«ВВОД ДАННЫХ», а также демонстрирует введён-
ные данные на диаграммах и в текстовом окне с по-
лосами прокрутки для проверки точности их ввода. 
Выполнение программы начинается после щелчка 
по кнопке «РАСЧЁТ». После ввода данных или окон-
чания расчёта работу программы можно завершить 
щелчком по кнопке «ЗАКРЫТЬ». Во время выполне-
ния программы кнопка «ЗАКРЫТЬ» не активна.

В процессе выполнения программы пользователь 
может наблюдать на диаграммах её рабочего окна из-
менение положения узлов элементов ГС, на концах 
которой большими маркерами показаны координаты 
СН (зелёный маркер) и ПА (лиловый маркер), а также 
изменение сил растяжения ГС в узлах её элементов 
(рис. 3). 

Рис. 2. Вид рабочего окна программы моделирования динамики МПС после ввода исходных данных
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Это позволяет оперативно определять правиль-
ность выбора параметров МПС при заданных режи-
мах движения СН и ПА в условиях морских течений, 
волнения поверхности моря (синяя линия на диа-
граммах) и взаимодействия элементов МПС с мор-
ским дном. 

Если сила растяжения ГС достигнет или превысит 
заданную допустимую силу её растяжения, тогда про-
грамма прекращает работу, на рабочем окне появляется 
запись «Разрыв ГС!!!», а на диаграмме, показывающей 
силы растяжения ГС, можно увидеть, в каком её узле про-
изошёл разрыв (рис. 4, при других параметрах МПС).

Рис. 4. Вид рабочего окна программы моделирования динамики МПС после завершения её выполнения раньше заданного 
времени в результате разрыва ГС

Рис. 3. Вид рабочего окна программы моделирования динамики МПС после завершения её выполнения
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ВЫВОДЫ. Создана компьютерная модель (компьютерная программа) динамики МПС с ГС, позволяющая 
моделировать ГС в составе МПС на основе 54 заданных параметров МПС и совершенствовать проектирова-
ние МПС с ГС. 
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Abstract. The article presents the analysis of applicability of known formulas for the formation of weight groups 
of transport vessels to the calculation of the drill ship’s lightweight. The goal of the study is the selection of suitable  
expressions for calculation of the drill ship’s lightweight at the stage of preliminary design. The literary sources on ship 
design have been analyzed. The applicability of the available formulas is assessed by calculating the lightweight for 
three drill ships of different generations with a known distribution to weight groups. There are selected and modified the 
formulas for calculating the weight of the hull, general ship equipment, power plants, drilling rigs, drilling equipment, 
and technological equipment of the drill ship. The formulas are checked as for being used to determine the weight groups 
by comparing the lightweight of 10 drill ships in operation. The results obtained can be used in ship design to assess the 
drill ship’s lightweight at the stage of preliminary design. The proposed expressions allow associating the ship’s weight 
group to its size, hull shape and technological characteristics, such as the drilling depth dd (measured in meters).
Keywords: drill ship; principal dimension; displacement; lightweight; weight groups.

Анотація. Проведено аналіз застосованості відомих формул для розділів масового навантаження транспорт-
них суден до розрахунку водотоннажності порожнем бурових суден. Для оцінки достовірності застосованості 
обчислювалась водотоннажність порожнем для трьох бурових суден різних поколінь з відомим розподілом 
масового навантаження за статтями. Зроблено порівняння фактичних і розрахункових водотоннажностей для 
інших бурових суден.
Ключові слова: бурове судно; головні розміри; водотоннажність; водотоннажність порожнем; статті вагового 
навантаження.

Аннотация. Проведен анализ применимости известных формул для разделов массовой нагрузки транспор-
тних судов к расчету водоизмещения порожнем буровых судов. При оценке достоверности применимости вы-
числялось водоизмещение порожнем для трех буровых судов разных поколений с известным распределением 
массовой нагрузки по статьям. Сделано сравнение фактических и расчетных водоизмещений порожнем для 
других буровых судов.
Ключевые слова: буровое судно; главные размерения; водоизмещение; водоизмещение порожнем; статьи 
весовой нагрузки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
По прогнозам экспертов, всего в шельфе Черно-

го моря находится около 3,5 трлн куб. м газа, боль-
шая часть этого ресурса — на глубоководной части 
шельфа, начиная с 800 метров. Ресурсы месторожде-
ния в поднятии Палласа, расположенного на северо-
востоке Восточно-Черноморской впадины, оценива-
ются примерно в 98 млрд куб. м газа. Это месторож-
дение удалено на 30 миль от береговой линии. Глуби-
на моря здесь − от 500 до 800 м. Сегодня в Украине 
нет технических средств для бурения на такой глуби-
не. Даже «Черноморнефтегаз» обладал технологиями 
для работы на глубинах только до 100 м.

Среди подвижных буровых установок океанотех-
ники буровые суда выделяются высокими значения-
ми полезной загрузки и автономности, что актуально 
при освоении месторождений в глубоководных ча-
стях океана — в отдалении от береговых баз. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Один из путей определения главных размере-
ний судов − использование статистических данных 
по проектам судов, находящихся в эксплуатации [1]. 
В качестве исходного параметра при выборе главных 
размерений бурового судна может выступать макси-
мальная глубина воды в точке бурения dв в метрах. 
О существовании корреляционной связи между рас-
четной глубиной воды и длиной бурового судна L от-
мечалось в [2]. 

 При расчете водоизмещения первого прибли-
жения используют либо пересчет нагрузки прототи-
па, либо статистические данные по коэффициентам 
и измерителям модулей нагрузки. По буровым судам 
первых поколений измерители весовой нагрузки из-
вестны из [4], но современные буровые суда имеют 
большую энерговооруженность и могут брать на борт 
больше технологических грузов (variable deck load), 
а это требует некоторой корректировки коэффициен-
тов и измерителей. Кроме того, на начальных стадиях 
проектирования удобно иметь формулы, связываю-
щие разделы нагрузки масс судна с его размерами, 
формой корпуса и технологическими характери-
стиками, такими, например, как глубина бурения dб  

в метрах для бурового судна. Подобные формулы, 
но для расчета составляющих масс порожнем транс-
портных судов известны из [7, 8]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — анализ известных 
формул на предмет их применимости к расчету на-
грузки масс современных буровых судов.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Водоизмещение порожнем рассматриваем состоя-

щим из следующих укрупненных разделов [7], откор-
ректированных с учетом специфики бурового судна:

Δпор = Pк + Pв + Pоб + Pт + Pэу + Pзв,

где Pк — масса корпуса судна с надстройками (жилой 
и корпуса); Pоб — масса оборудования; Pв — масса  
буровой вышки с буровым оборудованием; Pт — мас-
са технологического оборудования, кроме оборудо-
вания буровой вышки; Pэу — масса энергетической 
установки; Pзв — запас водоизмещения (3% от водо-
измещения).

Рассмотрев известные формулы, которые исполь-
зуют для расчета нагрузки масс, установили зависи-
мости для определения массы порожнего судна. Ана-
лиз формул [3, 4, 7, 8] осуществлялся путем вычис-
ления по ним величин масс и сравнения полученных 
значений с известными значениями масс разделов на-
грузки проектов буровых судов. Для сопоставления 
использованы таблицы нагрузки масс следующих 
судов: «Наука» СССР, ЦКБ «Черноморсудопроект» 
проект 16281, 1996 г. [4], проект «СUSAT» (Cochin 
University of Science and Technology), Индия (при 
технической поддержке компаний IHC Holland, Gusto 
Engineering, Голландия), 2011г. [5], проект «Nereus» 
Мичиганского университета 2003 г. [6]. Анализ фор-
мул представлен в табл. 1.

В разделе «Корпус» результаты наиболее близкие 
к фактическим (погрешность 3…6,5%), получены 
по формуле: Рк = Ws7 ∙ (1 + 0,5∙(Cb1 – 0,7)) k1 ∙ k2, где 

1,36
7sW K E= ⋅  — масса стандартного стального 

корпуса с коэффициентом общей полноты Cb = 0,7; 
K = 0,045  — для судов обеспечения [8], E = Lпп(B + d) +  

1 1 2 2
1 1

0,85 0, 75 ;
n m

i i i i
i i

l h l h
= =

+ +∑ ∑  n, m, l1i, h1i, l2i, h2i — ко-

личество, длина и высота ярусов надстроек и рубок 
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соответственно; 1 (1 )(0,8 ) / 3b b bC C C D d d= + − −  — 
редуцированный на 80% высоты борта D коэффици-
ент общей полноты Сb при осадке d, ширине судна 
B и длине между перпендикулярами Lпп; k1 — коэф-
фициент ледового подкрепления корпуса судна; k2 — 
коэффициент, учитывающий наличие высокопрочной 
стали. 

В разделе «Общесудовое оборудование» прием-
лемые результаты (см. табл.1) определены по зависи-
мости вида: Pоб = L ∙ B ∙ C, где C = 0,7.

Масса энергетической установки (с оборудовани-

ем) вычислялась по выражению: Pэу = 
1

0,67

1
0, 72( ) ,

n

i
MCR

=
∑   

где MCR — максимальная длительная мощность 
одного главного дизель-генератора (на большинстве 
буровых судов применяется дизель-электрическая 
установка); n1 — количество главных дизель-гене-
раторов.

Для расчета массы буровой вышки с оборудова-
нием использовалось уравнение: Pв = 0,1 ∙ (dв + dб), 
где dв, dб — глубина воды и глубина бурения соот-

Таблица 1. Расчетные формулы и результаты расчетов

Расчетная формула

Буровое судно

Источник«Наука»
dв = 300 м;
dб = 6100 м

«СUSAT»
dв = 1370 м;
dб = 7600 м

«Nereus»
dв = 3048 м;
dб = 10668 м

Корпус
Рк = 5850 т Рк = 5769 т Рк = 22814 т

Расчетное значение, т
1. Рк = Ws7 ∙ (1 + 0,5∙(Cb1 – 0,7)) k1 ∙ k2 5514 6316 23554 [8,3]

2. Рк = 0,0832 ∙ X ∙ (e–5,73∙ X ∙10–7) k1 ∙ k2; 
3

2

12
BC

X L B= 2892 3159 15410 [7]

3. Рк =
2/3 0,72 2/ 6 (0, 002( / ) 1)bC L B D L D⋅ ⋅ ⋅ + 3346 3765 17420 [7]

4. Рк = 1 20,52 k k⋅ ∆ ⋅ ⋅ 10110 10320 44390 [3]

Общесудовое оборудование
Роб = 3790 т Роб = 2700 т Роб = н/д

Расчетное значение, т
1. Pоб = 0,05 ∙ Δ 1023 1045 4493 [3]
2. Pоб = (LBD)2/3C 314 347 759 [7]
3. Pоб = L ∙ B ∙ C 2515 2853 6496 [7]
4. Pоб = Pк

2/3 C1 374 404 983 [7]
Энергетическая установка

Рэу = 860 т Рэу = 1265 т Рэу = 1931 т

Расчетное значение, т

Pэу = 
1

0,67

1
0, 72( )

n

i
MCR

=
∑ 839 1097 1659 [3]

Буровая вышка с оборудованием
Рв = 621 т Рв = 863 т Рв = 1200 т

Расчетное значение, т
Pв = 0,1 ∙ (dв + dб) 640 897 2743 [4]

Технологическое оборудование (кроме оборудования буровой вышки)
Рт = 124 т Рт = 1491 т Рт = н/д

Расчетное значение, т
Pт = (dв + dб)

0,762 795 1028 1421 автор
Запас водоизмещения 800 т 800 т 1200 т
Pзв = 0,03 ∙ Δ 614 627 2696 [7]
Водоизмещение порожнем, т 12040 12095 43206
Водоизмещение порожнем расчетное, т 10900 12818 37198
Ошибка определения, % –10 6 –16
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ветственно. Массу технологического оборудования 
предложено определять по формуле: Pт = (dв + dб)

0,762.
В табл. 2 представлены результаты расчета ∆пор 

для некоторых буровых судов и ошибки расчетных 
значений по сравнению с реальными значениями 
∆пор.

Отклонение расчетных значений от проектных 
данных (точки, соединенные ломаной линией) иллю-
стрирует также рис. 1.

Номер по горизонтальной оси на рис. 1 соответ-
ствует номеру судна из табл. 2. При оптимальном, 
с визуальной точки зрения, расположении результа-
тов вычислений (расчетные точки облегают линию 
проектных значений как сверху, так и снизу), наблю-
даются отдельные «выбросы» относительной ошибки 
до 20% (например, для судов № 6, 7, 9).

ВЫВОДЫ. 1. При анализе зависимостей не-
большая ошибка определения массовой нагрузки 6% 
наблюдалась при расчете нагрузки проекта совре-
менного бурового судна СUSAT. Для бурового судна 
«Наука»: −10%. Относительно высока ошибка опре-
деления для проекта «Nereus»: −16%. Источник по-
грешности — особенность конструкции последнего, 

связанная с наличием на его борту танков для хране-
ния нефти объемом 32528 м3. Для подобных судов не-
обходимо вводить дополнительный раздел массовой 
нагрузки — Pтан, учитывающий массу погрузочно-
разгрузочных трубопроводов, механизмов и грузовых 
танков. 

2. Проверена применимость выбранных зависи-
мостей на базе данных 10 судов. В дальнейших ис-
следованиях необходимо установить причину значи-
тельного (до 20%) отклонения расчетных значений от 
проектного водоизмещения порожнем для некоторых 
буровых судов.

Таблица 2. Расчет водоизмещения порожнем для буровых судов

№
п/п Буровое судно, год Pк Pэу Pоб Pв Pт Pзв, т ∆ 

пор ∆пор Ошибка, %

1 Наука, 1996 5514 839 2515 640 795 614 10916 12040 −10
2 GUSAT (2011, проект) 6316 1097 2853 897 1028 627 12818 12095 6
3 Jasper Explorer, 1973 5066 1097 2288 640 795 604 10491 11790 −12
4 Valentin Shasin 1981 5174 758 2308 778 922 547 10487 10393 1
5 Aban Abraham 1976 4943 836 2251 811 952 495 10288 8721 15
6 Peregrine II 1979 5158 714 2261 710 861 517 10220 8030 21
7 Noble Muravlenko 1982 5261 758 2328 884 1017 510 10757 8859 17
8 Roger Eason 1977 5990 612 2591 975 1096 755 12018 12480 −4
9 Deepwater Expedition 1995 7227 1057 3133 1219 1299 722,1 14657 11290 23

10 Pride Africa 1999 12442 1264 4005 1505 1525 1290 22031 20500 7
11 Ensco DS-2 1999 12118 1264 3942 1505 1525 1260 21614 20280 6
12 Deepsea Metro1 2011 16560 1802 5295 2377 1586 2031 30443 29700 2

расч

Рис. 1. Расчет водоизмещения порожнем буровых судов
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Abstract. The article considers a number of aspects of the application of water jets (WJ) in surface warships and 
boats. Available sources do not feature any relevant data analysis on the efficiency of WJ application in the projects 
of surface warships. In order to reduce the risks related to the technical decisions made at initial stages of design, one 
should make use of processed sets of generalized and systematized data on the efficiency of WJ application. Analysis 
of WJ application has been performed depending on a warship’s displacement, mission and class. The efficiency of 
WJ application as part of a propulsion plant configuration has been studied as well. 
Keywords: propulsion plant; water jet propulsor; speed; efficiency; analysis; warship class.

Анотація. Рассмотрены аспекты применения водометных движителей на надводных кораблях и катерах. Про-
веден анализ их эксплуатации в зависимости от водоизмещения, назначения и класса корабля. Рассмотрена 
эффективность их использования в составе пропульсивных установок. 
Ключові слова: пропульсивная установка; водометный движитель; скорость; эффективность; анализ; класс 
корабля. 

Аннотация. Розглянуто основні аспекти застосування водометних рушіїв на надводних кораблях і кате-
рах. Проведено аналіз їхньої експлуатації залежно від водотоннажності, призначення й класу. Розглянуто 
можливості їхнього використання в складі пропульсивних установок.
Ключевые слова: пропульсивна установка; водометний рушій; швидкість; ефективність; аналіз; клас корабля.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

При разработке новых проектов боевых надво-
дных кораблей особое внимание уделяется комплек-
сам, входящим в систему «корабль», которые отвеча-
ют и определяют его основные тактико-технические 
характеристики. Правильно рассчитанный, эффек-
тивно сконструированный пропульсивный комплекс 
обеспечивает оптимальную работу главных двигате-
лей, высокую маневренность, экономичность и на-
дежность корабельной платформы при выполнении 
боевых задач. Развитие и активное применение во 
второй половине XX века в проектах современ-
ных транспортных судов и водометных движителей 
(ВМД) в кораблестроении говорит об актуальности 
и перспективности их использования при разработке 
новых проектов кораблей. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

При выполнении комплексных технических про-
работок на ранних стадиях создания новых проектов 
кораблей и катеров (техническое предложение, аван-
проект и пр.) с целью снижения возможных рисков 
возникает необходимость оперировать обработан-
ными массивами достоверных данных. Системный 
анализ данных об эффективности применении ВМД 
в проектах надводных кораблей и катеров в зависи-
мости от классов, назначения и требований тактико-
технического задания отсутствует, а опубликованные 
данные сильно разрознены.

Поэтому, основываясь на открытых статистиче-
ских источниках по современным кораблям и кате-
рам, следует обобщить имеющуюся информацию по 
эксплуатации в составе энергетических установок 
кораблей разных классов, размеров и водоизмеще-
ний водометных движителей и попытаться оценить 
эффективность их использования в проектах новых 
кораблей и катеров.

Область успешного применения ВМД не ограни-
чивается быстроходными паромами и скоростными 
прогулочными яхтами. Из опыта зарубежного и от-
ечественного кораблестроения известно, что водо-
метные движители (ВМД) широко используются на 
патрульных кораблях, кораблях противоминной обо-
роны и ряде небольших катеров. В последнее время 
четко прослеживается тенденция применения ВМД 
на кораблях больших водоизмещений классов корвет 
и фрегат (рис.1) [1–4, 6].

Причинами для использования ВМД на кораблях, 
судах, катерах ВМС и Береговой Охраны являются 
следующие основные преимущества этого типа дви-
жителей:

– корабли с ВМД могут эксплуатироваться на мел-
ководье с глубинами, почти равными осадке корпуса;

– уменьшение сопротивления воды движению 
корабля вследствие снижения сопротивления высту-
пающих частей; 

– относительная простота изготовления ревер-
сивно-рулевого устройства взамен более сложных ре-
версивных редукторов и рулевых устройств; 

Рис. 1. Применение водометных движителей на кораблях, судах, катерах ВМС и Береговой Охраны различных стран в 
зависимости от класса, %
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– высокая маневренность, обеспечиваемая 
реверсивно-рулевым устройством, воздействующим 
непосредственно на выбрасываемую струю воды; 

– значительное сокращение длины и техническое 
упрощение конструкции валопроводов;

– возможность установки главного двигателя го-
ризонтально или с минимальным наклоном, что улуч-
шает его работу, а также упрощает размещение про-
пульсивного комплекса в целом;

– уровень подводного шума ВМД ниже, чем у 
гребного винта [2];

– снижение уровня электромагнитного поля за 
счет того, что все вращающиеся части пропульсивной 
установки расположены внутри корпуса корабля [2].

Изучая тенденции внедрения ВМД, следует отме-
тить, что в последнее время появилось значительное 
количество комбинированных схем пропульсивного 
комплекса с применением ВМД. Как правило, в таких 
схемах ВМД выполняет роль ускорительного движи-
теля. На сегодняшний день в иностранных техниче-
ских изданиях уже предложена классификация по-
добных установок [3]:

– Water Jet and Refined Propellers’ (WARP) — уста-
новка с ВМД и усовершенствованными винтами (по-
добная комбинация движителей используется на кор-
ветах ВМС ЮАР типа МЕКO А200);

– COPAW (combined POD and waterjets) — уста-
новка с движителями типа POD и ВМД;

– COTOW (combined rudder thruster and 
waterjets) — установка комбинированная, винт в ру-
левой поворотной насадке и (или) ВМД;

 – COPOW — комбинированная установка с дви-
жителями типа «pump jet» и (или) осевыми ВМД;

– COСOW (combined cycloidal rudder or 
waterjets) — установка комбинированная, циклои-
дальный руль или ВМД;

– COWAN (combined waterjet and waterjet) — уста-
новка комбинированная, ВМД и ВМД.

Одним из весомых конструктивных преимуществ 
при разработке проекта корабля с применением ВМД 
является возможность организации системы газовых-
лопа с трассировкой газоходов главных двигателей в 
транец корабля в район струи воды, которая образу-
ется при работе движителя. При применении в этом 
случае дополнительного впрыска воды в поток вы-
хлопных газов происходит их охлаждение и суще-
ственное снижение теплового излучения в верхнюю 
полусферу корабля в целом. Такое конструктивное 
решение способствует существенному уменьшению 
размеров дымовой трубы корабля или позволяет во-
все обойтись без нее, освободив при этом полезную 
площадь на открытой части палубы [4, 5]. 

Основной недостаток водометного движителя — 
более низкий по сравнению с гребными винтами 
пропульсивный КПД, как правило, при скоростях 
движения до 25 уз, не превышающий 0,55. Это вызва-

но потерями мощности на подъем струи воды выше 
ватерлинии и преодоление дополнительного сопро-
тивления в канале ВМД. Однако уменьшение сопро-
тивления выступающих частей в значительной степе-
ни компенсирует этот недостаток, так что в конечном 
итоге эффективность водометного движителя иногда 
оказывается выше, чем обычного гребного винта.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — обосновать условия примене-
ния ВМД в составе энергетических установок кора-
блей разных классов, размеров и водоизмещений.

Поставленная цель достигается решением сле-
дующих задач:

– выполнить анализ применения ВМД на кора-
блях, судах, катерах ВМС и Береговой Охраны раз-
личных стран в зависимости от класса; 

– разработать рекомендации по эксплуатации 
ВМД на кораблях;

– оценить эффективность применения ВМД на 
проектируемых кораблях по сравнению с другими 
движителями. 

Метод исследования — системный и статистиче-
ский анализы. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Анализ применения водометных движителей на 

кораблях, судах, катерах ВМС и Береговой Охраны 
различных стран в зависимости от класса. На осно-
вании открытых источников [1, 6–14] был проведен 
анализ применения ВМД более чем на 600 кораблях 
и судах ВМС, катерах Береговой охраны, морской по-
лиции, пограничной службы различных государств 
в зависимости от класса, водоизмещения и скорости 
полного переднего хода (рис. 1, 2 и 3).

Выяснено, что наибольшее количество водомет-
ных движителей устанавливалось на патрульных ка-
терах. Использование ВМД на патрульных катерах, 
в первую очередь, продиктовано необходимостью 
обеспечения высокой скорости и повышенной манев-
ренности. Скорость, развиваемая катерами, зачастую 
превышает 40 уз (рис. 3).

Следующими по уровню применения являются 
десантные катера. Основные причины выбора ВМД 
в качестве движителя для десантных катеров заклю-
чаются в необходимости максимально близко подхо-
дить к береговой линии и маневрировать в условии 
мелководья. Скорость, развиваемая ВМД, как прави-
ло, находится в диапазоне от 20 до 35 уз.

На корветах и фрегатах ВМД начали устанавли-
ваться относительно недавно, но количество их воз-
растает из года в год. Более половины из всех рассмо-
тренных кораблей и катеров имели скорость более 30 
уз. Однако более чем для 40 % кораблей и катеров при-
менение ВМД не связано с необходимостью достиже-
ния высокой скорости и получения высоких показате-
лей пропульсивного коэффициента, и выбор данного 
типа движителей обоснован другими причинами.
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Приведенная на рис. 4 обобщенная информация 
по максимальной подведенной мощности в серийно 
изготовляемых в данный период времени ВМД сви-
детельствует о большом спектре их возможного ис-
пользования в перспективных проектах надводных 
кораблей и катеров.

Разработка рекомендаций по применению ВМД 
на кораблях и катерах. 

Отказ от использования данного типа движителя, 
как правило, был связан со следующими причинами:

- эксплуатация кораблей в районах, затруднитель-
ных для применения ВМД (районы с сильно засорен-
ными и заросшими участками водоемов);

- неэффективность использования ВМД из-за его 
несоответствия заданной для корабля спектрограммы 
ходов;

- отсутствие опыта или неудачный опыт эксплуа-
тации ВМД на флоте заказчика.

Оценка эффективности применение водомет-
ных движителей на проектируемых кораблях по 
сравнению с другими движителями.

В практике работ, проводимых в ГП «ИПЦК», 
проработка возможностей использования ВМД 

встречается достаточно часто. Подобные испытания 
выполнялись для проектов (рис. 5):

- сторожевой катер «Ласка» (водоизмещение пол-
ное – 31,2 т; скорость – около 23 уз);

- быстроходный катер «Бриз-40» (водоизмещение 
полное – 44,5 т; скорость – 45 уз);

- десантно-штурмовой катер «Кентавр» (водоиз-
мещение полное – 47,0 т; скорость – более 35 уз);

- малый ракетный катер «Комар» (водоизмещение 
полное – 140 т; скорость – 35 уз);

- патрульный катамаран «Бора» (водоизмещение 
полное – 130 т; скорость – 37 уз); 

- ракетно-артиллерийский корабль «Каракал» 
(водоизмещение полное – 520 т; скорость – более 26 
уз);

- многоцелевой корвет «Гайдук-М» (водоизмеще-
ние полное – 1200 т; скорость – 32 уз);

- перспективный украинский корвет пр. 58250 
(водоизмещение полное – 2650 т; скорость – более 30 
узлов) и др.

Для большинства из вышеперечисленных про-
ектов эксплуатация ВМД была признана обоснован-
ной. 

Рис. 3. Применение водометных движителей на кораблях 
различных стран в зависимости от скорости, уз

Рис. 4. Максимально подведенная мощность в серийно изготовляемых ВМД [9 – 14], кВт

Рис. 2. Применение водометных движителей на кораблях 
различных стран в зависимости водоизмещения, т 8 
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ВЫВОДЫ. 1. Применение водометных движите-
лей обосновано не только для кораблей и катеров за-
данной скорость полного хода не менее 40 уз, но так-
же и для кораблей и катеров со специфичными кормо-
выми обводами, условиями эксплуатации (десантные 
корабли и катера), низкими по сравнению с гребными 
винтами уровнями подводного шума и электромаг-
нитного поля, высокой маневренностью.

2. Современное развитие техники позволяет реа-
лизовать эффективные, с точки зрения гидродинами-
ки, ВМД с большими диаметрами импеллеров (более 
2 м) и мощностью, подведенной к движителю более 
20 МВт (рис. 4).

3. Вероятно, количество ВМД, устанавливаемых 
на кораблях большого водоизмещения, в ближайшие 
годы будет увеличиваться.

Рис. 5. Некоторые проекты ГП«ИПЦК», в которых велась проработка по использованию ВМД
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Abstract. The article presents a development of the complex methodology of synthesis and optimization of Mamdani 
fuzzy controllers (FC) for automatic control systems (ACS) for temperature modes of the reactors of specialized 
pyrolysis complexes (SPC). The proposed complex methodology allows performing preliminary synthesis of the 
structure and parameters of the Mamdani FCs for the ACSs regulating the temperature modes of the SPC reactors on 
the basis of expert evaluations, as well as further sequential procedures for optimizing the parameters and rule-base 
structure of the given FCs with mathematical programming methods. To study the effectiveness of the developed 
methodology, this paper considers the design of the FC for the ACS of the temperature of the experimental SPC reac-
tor. Application of the FCs developed on the basis of the given methodology in the ACSs under study allows providing 
sufficient level of control indicators when using relatively simple hardware and software.
Keywords: fuzzy controller; automatic control system; optimization; pyrolysis reactor.

Анотація. Запропоновано комплексну методику синтезу та оптимізації нечітких регуляторів (НР) типу Мамда-
ні для систем автоматичного керування (САК) температурними режимами реакторів спеціалізованих піроліз-
них комплексів (СПК). Для дослідження ефективності розробленої методики проведено проектування НР для 
САК температурою реактора експериментального СПК. Доведено, що застосування створених на основі пред-
ставленої методики НР в САК температурними режимами піролізних реакторів СПК дозволяє забезпечувати 
достатньо високі показники якості керування за їхньої відносно нескладної програмно-апаратної реалізації.
Ключові слова: нечіткий регулятор; система автоматичного керування; оптимізація; піролізний реактор.

Аннотация. Предложена комплексная методика синтеза и оптимизации нечетких регуляторов (НР) типа Мам-
дани для систем автоматического управления (САУ) температурными режимами реакторов специализирован-
ных пиролизных комплексов (СПК). Для исследования эффективности разработанной методики проведено 
проектирование НР для САУ температурой реактора экспериментального СПК. Доказано, что применение 
созданных на основе данной методики НР в САУ температурными режимами пиролизных реакторов СПК 
позволяет обеспечивать достаточно высокие показатели качества управления при относительно несложной 
их программно-аппаратной реализации. 
Ключевые слова: нечеткий регулятор; система автоматического управления; оптимизация; пиролизный 
реактор.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Автоматизація процесів керування спеціалізова-

ними піролізними комплексами для термічної ути-
лізації полімерних відходів на основі високоефек-
тивних САК дозволяє підвищити їхні енергетичні, 
економічні та експлуатаційні показники, а також 
забезпечити високу якість отриманого на виході аль-
тернативного палива [1]. Головним завданням авто-
матизації СПК є стабілізація температурних режимів 
їх піролізних реакторів в умовах дії різнотипних збу-
рювальних впливів [1, 7]. Саме тому в процесі проек-
тування САК температурними режимами необхідно 
враховувати, що піролізний реактор СПК являє со-

бою складний об’єкт керування з суттєво нелінійни-
ми компонентами й нестаціонарними параметрами, 
а значення його температури нагріву може змінюва-
тися під дією апріорно невизначених параметричних 
і координатних збурень [7]. Керувальний пристрій 
САК реактором повинен здійснювати компенсацію 
збурювальних впливів таким чином, щоб забезпечи-
ти, по-перше, стабілізацію певного значення темпе-
ратури нагріву реактора, відповідного заданому ре-
жиму роботи СПК, а по-друге, достатньо високі по-
казники якості керування.

Аналіз методів, алгоритмів і схемотехнічних рі-
шень для проектування й реалізації САК темпера-
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турою нагріву піролізних реакторів СПК показує 
доцільність використання принципів нечіткого ке-
рування, що спираються на теорію нечітких множин 
і нечітку логіку [2, 3, 6]. Системи керування з НР 
типу Мамдані й Сугено створюються й успішно за-
стосовуються для керування складними технічними 
об’єктами, що мають невизначені або нелінійні пара-
метри, в різних технічних галузях [3, 6−8]. Важливою 
рисою САК на основі НР є те, що вони розробля-
ються переважно з урахуванням експертних оцінок, 
а їхні показники якості керування суттєво залежать 
від кваліфікації й досвіду розробника (оператора або 
фахівця-експерта), а також від ряду суб’єктивних чин-
ників [2, 6]. Зокрема, НР типу Мамдані мають низьку 
ефективність під час керування об’єктами, для яких 
немає значного досвіду ручного керування, накопи-
ченого їх операторами [6, 7]. Таким чином, актуаль-
ною є проблема розробки дієвих методів, алгоритмів 
і методик проектування нечітких керувальних при-
строїв, які дозволять зменшити вплив суб’єктивних 
факторів на процес проектування, підвищити в ціло-
му показники якості нечітких САК маловивченими 
об’єктами, а також розширити коло завдань керуван-
ня їх ефективного застосування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ 

На сьогодні розроблено ряд методів синтезу НР 
для САК технічними об’єктами різного призначен-
ня, які ґрунтуються на використанні експертних оці-
нок для визначення структури й параметрів [2, 3, 6]. 
Суб’єктивний чинник при цьому має істотний вплив 
на процес проектування НР, а прийняття помилко-
вих рішень може знижувати ефективність нечітких 
САК або їхнє функціонування буде здійснюватися 
за занижених (з погляду потенційних можливостей 
НР) показників якості. Так, наприклад, у статті [7] за-
стосування НР типу Мамдані в САК температурою 
реактора багатоконтурної піролізної установки не 
покращило результати порівняно з класичним регу-
лятором. 

Для зниження негативного впливу суб’єктивних 
факторів на процес проектування НР і підвищення 

ефективності функціонування САК доцільно ви-
користовувати формалізовані з математичної точки 
зору методи й алгоритми синтезу НР, які базуються 
на певних оптимізаційних процедурах [5, 10−14]. 
У роботах [4, 13, 14] наведено методи синтезу НР, 
які передбачають процедури оптимізації параметрів 
функцій належності лінгвістичних термів (ФНЛТ), 
їхніх вхідних і вихідних змінних на основі бажаних 
перехідних процесів САК. У [5, 10, 11] проаналізова-
но метод проектування НР із застосуванням структур-
ної оптимізації його бази правил (БП), що дозволяє 
значно зменшити їх кількість в БП НР без погіршення 
показників якості САК. У роботах [8] і [12] запропо-
новано комплексні методики синтезу й оптимізації НР 
типу Мамдані для САК такими складними об’єктами 
керування, як термоакустична установка й плавучий 
док. В обох випадках застосування розроблених НР 
з урахуванням вищенаведених методик, які базують-
ся на процедурах структурної й параметричної опти-
мізації НР, дозволило відповідним САК досягти до-
статньо високих показників якості керування. Однак 
розробка формалізованої з математичної точки зору 
комплексної методики синтезу й оптимізації НР типу 
Мамдані для САК температурними режимами піро-
лізних реакторів СПК потребує своєї реалізації.

МЕТОЮ СТАТТІ є створення комплексної ме-
тодики синтезу й оптимізації НР типу Мамдані для 
САК температурними режимами піролізних реакто-
рів СПК і дослідження її ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливості побудови САК температурними 

режимами піролізних реакторів СПК і контролерів 
температури. Функціональну структуру узагальне-
ної САК температурними режимами піролізного реак-
тора СПК зображено на рис. 1 [7], де ВРК — верхній 
рівень керування; ЗП — задавальний пристрій; КТ — 
контролер температури; СНР — система нагріву реак-
тора СПК; ЗГ — зріджений газ; П — повітря; ЛРВГ,  
ЛРВП — лінійні регулятори витрати ЗГ і П; ГП — га-
зовий пальник СНР реактора; ДТ — датчик темпера-
тури; TЗ, TР — задане й реальне значення температури 
нагріву реактора СПК; uЗП, uКТ, uДТ — вихідні сигнали 

Рис. 1. Функціональна структура узагальненої САК температурними режимами піролізного реактора СПК
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ЗП, КТ та ДТ; QЗГ, QП — значення витрати ЗГ та П;  
PГП — значення потужності нагріву ГП СНР; FЗ — 
збурювальні впливи, що діють на реактор СПК. 

КТ містить в собі НР типу Мамдані та певні до-
поміжні блоки. Структуру КТ показано на рис. 2,  
де ФП — функціональний перетворювач; БФЗ — 
блок фаззифікації НР; БНЛВ — блок нечіткого логіч-
ного виведення; БП — база правил НР; БДФЗ — блок 
дефаззифікації; БМ — блок множення; БО — блок 
обмеження; uФП та uНР — вихідні сигнали ФП і НР; 
KП, KД, KІ та Ku — коефіцієнти пропорційнoсті при 
вхідних і вихідній змінних НР. 

КТ забезпечує керування температурними ре-
жимами піролізного реактора СПК на основі пря-
мого й зворотного зв’язку. ФП реалізує залежність  
uФП = f(uЗП) = f(TЗ), що відповідає оберненій статичній 
характеристиці розімкненої системи керування тем-
пературою реактора. 

Вхідними змінними НР можуть виступати сигнал 
помилки управління температурою εT, його похідна 

за чаом Td
dt

 та/або інтеграл за часом T dt  Вихід-

ною змінною НР є сигнал uНР. Для нормування вхід-
них сигналів НР і переведення їх у відносні одиниці 
відповідно до максимальних значень застосовуються 
коефіцієнти пропорційнoсті KП, KД і KІ. Для форму-
вання сигналу керування КТ uКТ вихідний сигнал НР 
uНР помножується на вихідний сигнал ФП uФП за до-
помогою БМ. Якщо є необхідність його подальшого 
коригування та обмеження, то береться коефіцієнт 
пропорційнoсті Ku і БО.

Під час проектування НР типу Мамдані, що вхо-
дить до складу КТ САК температурними режимами 
реактора СПК (рис. 2), доцільно використовувати 
розроблену авторами комплексну методику. 

Комплексна методика синтезу та оптимізації 
НР типу Мамдані для САК температурними режи-

мами піролізних реакторів СПК. На початковому ета-
пі проектування ефективних НР для керування склад-
ними технічними об’єктами синтез їх структури та 
параметрів доцільно здійснювати на основі експерт-
них оцінок і рекомендацій операторів [2, 6]. Після 
цього для подальшого підвищення показників якості 
САК необхідно виконати послідовні процедури опти-
мізації параметрів і структури НР за допомогою від-
повідних методів математичного програмування [5, 
10, 13]. Параметричну оптимізацію НР слід провести 
з урахуванням бажаних перехідних процесів САК [4, 
11, 14], а структурну оптимізацію його БП — згідно 
з розрахунком впливу кожного правила на процес 
керування [10]. Застосування такого підходу дозво-
ляє забезпечувати достатньо високі показники якості 
САК складними технічними об’єктами за відносно 
нескладної реалізації їх НР.

Запропонована комплексна методика синтезу та 
оптимізації НР типу Мамдані для САК температур-
ними режимами піролізних реакторів СПК враховує  
вищенаведені рекомендації й складається з таких 
кроків.

Крок 1. Вибір вектора вхідних і вихідної змінних 
НР. На цьому етапі обирається вектор вхідних і ви-
хідної змінних НР температури X, який можна пред-
ставити таким чином

 { } { }, 1, ..., ,i i n= =X X  (1)

де i — номер вхідної або вихідної змінної НР; n — за-
гальна кількість вхідних і вихідної змінних НР.

Залежно від заданих показників якості керування 
температурними режимами реактора вектор вхідних 
і вихідної змінних НР може бути презентовано вира-
зами (2), (3) або (4): 

 T
T

d u
dt

 (2)

Рис. 2. Функціональна структура КТ
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 T T dt u  (3)

 T
T T

d dt u
dt

 (4)

Крок 2. Попереднє визначення вектора коефіці-
єнтів пропорційнoсті при вхідних і вихідній змінних 
НР. Передбачається встановлення вектора коефіцієн-
тів пропорційнoсті K при вхідних і вихідній змінних 
НР температури та його попередні значення. Загаль-
ний вигляд вектора коефіцієнтів K є таким:

{ } { }, 1, ..., .i i n= =K K                    (5)

При n = 3 (залежно від обраного на Кроці 1 векто-
ра X змінних НР) вектор K дорівнює:

uK K K                          (6)

uK K K                           (7)

У свою чергу, при n = 4 вектор коефіцієнтів K має 
вигляд

uK K K K                         (8)

Попередні значення коефіцієнтів пропорційнoсті 
Ki0 при вхідних змінних НР Xi (i = 1,…, n – 1) визна-
чаються на основі їх максимально допустимих зна-
чень Ximax 

{ }0
max

1 , 1, ..., 1 .i
i

i n= = −K
X                

 (9)

Попереднє значення коефіцієнта Ku при вихідній 
змінній НР uНР на зазначеному етапі доцільно ввжаа-
ти рівним одиниці (Ku0 = 1).

Крок 3. З’ясування робочих діапазонів вхідних 
і вихідної змінних НР. На цьому етапі встановлюють-
ся робочі діапазони, у межах яких можуть змінюва-
тися вхідні і вихідні змінні НР температури X у про-
цесі його функціонування. Оскільки вхідні змінні  
Xi (i = 1,…, n – 1) за попереднього множення на від-
повідні коефіцієнти Ki (i = 1,…, n – 1) стосуються 
входу НР температури у відносних одиницях від мак-
симального значення та можуть мати як додатні, так 
і від’ємні значення, то їхні робочі діапазони в НР до-
цільно обирати від –1 до 1. Значення витрат зрідже-
ного газу QЗГ і повітря QП, а також потужності нагріву 
PГП газового пальника СНР можуть приймати тільки 
додатні значення, тому робочий діапазон вихідної 
змінної НР uНР слід встановлювати від 0 до 2.

Крок 4. Вибір кількості лінгвістичних термів для 
вхідних і вихідної змінних НР. На цьому етапі вста-
новлюються значення кількості лінгвістичних термів 
mi для кожної i-тої вхідної і вихідної змінної НР тем-
ператури (i = 1, …, n). Переважно для вхідних змін-
них НР САК температурними режимами реактора 

значення кількості лінгвістичних термів обираються 
в діапазоні від 3 до 7 [7], а для вихідної змінної НР — 
у діапазоні від 5 до 9. 

Крок 5. Окреслення типів ФНЛТ для вхідних і ви-
хідної змінних НР. Виокремлюються типи ФНЛТ для 
кожної i-тої вхідної й вихідної змінної НР темпера-
тури. Для вхідних і вихідної змінних НР X САК тем-
пературними режимами реактора можуть обиратися 
трикутний, трапецеїдальний, Гаусівський 1-го й 2-го 
роду, π-подібний типи ФНЛТ та ін. [2].

Крок 6. Попереднє визначення вектора параме-
трів ФНЛТ вхідних і вихідної змінних НР. Встанов-
люється вектор P параметрів (вершин) ФНЛТ вхідних 
і вихідної змінних НР температури та його попередні 
значення P0 з урахуванням знань експертів або опера-
торів. Вектор параметрів ФНЛТ P можна подати як:

{ } { } { } { }, 1, ..., , 1, ..., , 1, ..., ,i
j,k i n j m k l= = = =P P  (10)

де j — номер терму i-тої вхідної або вихідної змінної 
НР; k — номер параметра (вершини) j-того терму; l — 
загальна кількість параметрів (вершин) j-того терму. 
За відсутності експертних знань лінгвістичні терми 
вхідних і вихідної змінних НР можуть бути рівномір-
но розподілені на їхніх робочих діапазонах. 

Крок 7. Попередній синтез БП НР. На цьому етапі 
здійснюється попередній синтез БП НР температури 
на основі вхідних і вихідної змінних X, а також їх 
лінгвістичних термів, обраних на Кроках 1 та 4. За-
гальна кількість правил s визначається кількістю усіх 
можливих комбінацій лінгвістичних термів вхідних 
сигналів НР: 

n

i
i

s m                                (11)

Консеквенти для кожного r-ого правила (r = 1,…, 
s) визначаються експертом або оператором з набору 
лінгвістичних термів вихідного сигналу НР uНР, кіль-
кість яких mn обрана на Кроці 4. 

Крок 8. Встановлення обчислювальних процедур 
нечіткого логічного виведення НР. На даному етапі 
здійснюється вибір операцій агрегації, активації та 
акумуляції нечіткого логічного виведення НР тем-
ператури. Як операції агрегації, наприклад, можуть 
бути застосовані операції «min» або «prod», як опе-
рації активації — «max» та як операції акумуляції — 
«max» або «sum» [3]. 

Крок 9. З’ясування методу дефаззифікації НР. На 
цьому етапі обирається метод дефаззифікації НР тем-
ператури. Як метод дефаззифікації НР САК темпе-
ратурними режимами може бути використаний один 
з таких: центру тяжіння, центру площини, лівого мо-
дального значення, правого модального значення та 
ін. [2, 6].
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Крок 10. Оптимізація вектора параметрів ФНЛТ 
вхідних і вихідної змінних НР. Проводиться оптимі-
зація вектора P параметрів ФНЛТ вхідних і вихідної 
змінних НР температури на основі бажаних перехід-
них процесів САК температурними режимами реак-
тора й методів градієнтного спуску чисельної опти-
мізації. Для оптимізації вектора параметрів ФНЛТ P 
береться цільова функція I та її оптимальне значення 
Iopt, початкові значення (початкова гіпотеза P0) й об-
меження зазначеного вектора [Pmin, Pmax], а також тип 
процедури ітераційнoї оптимізації [4, 13].

За оптимізації вектора параметрів P НР темпе-
ратури з урахуванням бажаних перехідних процесів 
САК температурними режимами реактора в бага-
тьох випадках як цільову функцію доцільно обирати 
середнє інтегральне квадратичне відхилення I(t, P) 
реальної перехідної характеристики САК TР(t, P) від 
бажаної TБ(t):

t

I t T t T t dt
t

   (12)

де tmax — загальний час перехідного процесу САК 
температурними режимами реактора. 

Бажана перехідна характеристика TБ(t) будується 
за еталонною моделлю (ЕМ) САК температурними 
режимами реактора, яка може бути представлена пе-
редаточною функцією WЕМ(p) [9]:

T p
W p

T p T p
         (13)

де TЕМ, ν — стала часу й порядок передаточної функ-
ції ЕМ; p — оператор Лапласу.

Як початкові значення (початкова гіпотеза) век-
тора параметрів ФНЛТ вхідних і вихідної змінних НР 
приймаються значення вектора P0, які попередньо ви-
значені на Кроці 6.

Як обмеження для можливих значень вектора 
параметрів ФНЛТ вхідних і вихідної змінних НР X 
доцільно використовувати межі робочих діапазонів 
змінних, встановлених на Кроці 3. 

Ітераційні процедури оптимізації вектора пара-
метрів ФНЛТ варто проводити на основі векторного 
рівняння (14) згідно з методом градієнтного спуску:

i
j,k

i
j,ki i

j,k j,k i
j,k

I
    (14)

де γ — вектор кроків градієнтного спуску; τ — номер 
ітерації. Вектор γ може визначатися різними шляха-
ми залежно від обраного методу градієнтного спуску 
(з фіксованим кроком, подрібненим кроком, най-
швидшого спуску та ін.).

Вищезазначені ітераційні процедури проводять-
ся до виконання умови закінчення оптимізації пара-
метрів ФНЛТ вхідних і вихідної змінної НР. Умова 

закінчення процедур оптимізації параметрів ФНЛТ 
може вважатися завершеною у таких випадках: а) за 
досягнення оптимального значення цільової функції 
(I = Iopt); б) під час здійснення максимальної кількості 
ітерацій (τ = τmax); в) у випадку, коли протягом пев-
ної кількості ітерацій τ значення цільової функції I не 
зменшувалось. За умови виконання (a) здійснюється 
перехід на Крок 12. За реалізації умов (б) або (в) від-
бувається перехід на Крок 11.

Крок 11. Оптимізація вектора коефіцієнтів 
пропорційнoсті при вхідних та вихідній змінних НР. 
На цьому етапі проводиться оптимізація вектору ко-
ефіцієнтів пропорційнoсті K при вхідних і вихідній 
змінних НР температури на основі бажаних перехід-
них процесів САК температурними режимами реак-
тора й методів градієнтного спуску чисельної опти-
мізації. Для оптимізації вектора пропорційних коефі-
цієнтів K застосовується цільова функція I та її опти-
мальне значення Iopt, початкові значення (початкова 
гіпотеза P0) й обмеження вектора [Pmin, Pmax], а також 
тип процедури ітераційнoї оптимізації [4, 13].

Як цільову функцію оптимізації слід визначати 
середнє інтегральне квадратичне відхилення I(t, K) 
реальної перехідної характеристики САК TР(t, K) від 
бажаної TБ(t)

t

I t T t T t dt
t

      (15)

Як початкові значення (початкова гіпотеза) векто-
ра пропорційних коефіцієнтів K обираються значення 
вектора K0, які попередньо встановлено на Кроці 2.

Обмеження для можливих значень вектора про-
порційних коефіцієнтів K представлено у вигляді ви-
разу (16)

[ ] { }min max, , 1, ..., ,i i i i n∈ =K K K           (16)

де Kimin і Kimax — відповідні мінімальні й максимальні 
значення вектора коефіцієнтів пропорційнoсті.

Ітераційні процедури оптимізації вектора пропо-
рційних коефіцієнтів K варто проводити на основі 
векторного рівняння (17) згідно з методом градієнт-
ного спуску: 

i

i
i i

i

I
      (17)

Дані ітераційні процедури також здійснюється 
з метою виконання умови закінчення оптимізації, на-
веденої на Кроці 10. За реалізації умови (a) відбува-
ється перехід на Крок 12. Під час здійснення умов (б) 
або (в) перехід може виконуватися на Кроки 10, 9, 8, 
7, 5, 4 або 1.

Крок 12. Структурна оптимізація БП НР. На да-
ному етапі відбувається структурна оптимізація БП 
НР температури на основі оцінки впливу кожного 
r-го правила (r = 1,…, s) на процес керування та ви-
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ключення тих правил, вплив яких є несуттєвим. Про-
цедура структурної оптимізації БП НР складається 
з ідентифікації ступеня впливу правил БП на вихід-
ний сигнал НР uНР, побудови відповідного ранжиру-
ваного ряду правил R зі зменшення цього параметра, 
а також виключення з БП тих правил, вплив яких на 
формування сигналу uНР є несуттєвим [10].

Ідентифікацію ступеня впливу правил БП на ви-
хідний сигнал НР uНР доцільно проводити, базую-
чись на розрахунку зміни ступеня істинності правил 
в процесі керування R t  та оціночного функціона-
лу  RG t  аргументом якого є R t  [10]. 

Зміна ступеня істинності R t  r-ого правила 
в процесі керування виражається функцією (18) від 
часу t: n n

R r r
r i i i iii

t X t X t      (18)

де r
i  — результат фаззифікації i-ого вхідного сиг-

налу НР Xi (i = 1,…, n – 1) відповідним лінгвістичним 
термом r-ого правила. 

Оціночний функціонал R
r rG t   впливу r-ого 

правила на процес керування обчислюється відповід-
но до (19) [10]:

t
R R

r r r

t n
r
i ii

G t t dt
t

X t dt
t

   

         (19)

При цьому (для адекватного оцінювання впливу 
правил БП НР на процес керування) моделювання 
САК температурою піролізного реактора з розра-
хунку зміни ступенів істинності R t  та оціночних 
функціоналів RG t  правил БП на інтервалі часу 
від 0 до tmax варто проводити в усіх можливих режимах 
функціонування (за різнотипних ступінчатих і  плав-
но збільшуваних вхідних і збурювальних впливів).

Ранжoваний ряд R правил складається з усіх 
правил БП НР, розташованих у порядку зменшення 
їх значень розрахованого оціночного функціоналу 

 R
r rG t

Виключення з БП НР правил, вплив яких на фор-
мування вихідного сигналу НР uНР є несуттєвим, до-
цільно здійснювати послідовно, починаючи з кінця 
побудованого ранжируваного ряду R) до певного 
оптимального значення їхньої кількості sopt, за яко-
го значення цільової функції I не буде перевищува-
ти оптимальне значення Iopt, а показники якості САК 
температурними режимами реактора будуть залиша-
тися в допустимих межах [10]. 

Крок 13. Реалізація розробленого НР з викорис-
танням відповідної елементної бази. Структура HP 
буде спрощеною за рахунок редукції бази правил, 
проведеної в Кроці 12.

Крок 14. Використання та експериментальні до-
слідження розробленого НР в САК температурними 
режимами реактора СПК.

Вивчення ефективності вищенаведеної комплек-
сної методики синтезу й оптимізації НР проводилось 
в процесі проектування НР типу Мамдані для САК 
температурними режимами піролізного реактора екс-
периментального СПК.

Синтез та оптимізація НР типу Мамдані для 
САК температурними режимами піролізного ре-
актора експериментального СПК. Робочий об’єм 
піролізного реактора й максимальна потужність ГП 
експериментального СПК складають 100 л і 25 кВт. 
САК температурними режимами реактора СПК та її 
КТ мають функціональні структури, наведені на рис. 
1 та рис. 2. Математичну модель даного піролізного 
реактора як об’єкта керування температурою розро-
блено на основі рівнянь теплоенергетичних процесів 
і наведено в [9]. 

Як вектор вхідних і вихідної змінних даного НР 
температури в Кроці 1 запропонованої методики об-
рано вектор X, який представлено виразом (2). На 
Кроці 2 визначено вектор коефіцієнтів пропорційнoсті 
K при вхідних і вихідній змінних НР температури 
X, презентовано виразом (6), та його попередні зна-
чення K0. В свою чергу, попередні значення коефі-

цієнтів KП0 та KД0 при вхідних змінних НР εT та Td
dt

 

розраховані за формулою (9) й складають 0,1 та 0,2  

(KП0 = 0,1; KД0 = 0,2). Попереднє значення пропорцій-
ного коефіцієнта Ku0 за вихідної змінної НР uНР дорів-
нює одиниці (Ku0 = 1). 

На Кроці 3 розробленої методики синтезу й опти-
мізації НР виділено робочі діапазони вхідних і вихід-
ної змінних НР температури X. Для вхідних змінних 

εT та Td
dt

 робочі діапазони становлять від –1 до 1, для 

вихідної змінної НР uНР — від 0 до 2.  
На Кроці 4 обрано по 5 лінгвістичних термів 

для кожної вхідної й вихідної змінних НР темпера-
тури (mi = 5, i = 1, 2, 3). Для вхідних змінних НР εT 

та Td
dt

 використано такі лінгвістичні терми: BN — 

велика від’ємна; SN — мала від’ємна; Z — нульова; 
SP — мала додатна; BP — велика додатна. Для ви-
хідної змінної uНР, беруться лінгвістичні терми: Z — 
нульовий; S — малий; M — середній; B — великий; 
VB — дуже великий. Для усіх вищенаведених термів 
на Кроці 5 застосовано трикутний тип функцій на-
лежності.

На Кроці 6 визначено вектор P параметрів (вер-
шин) ФНЛТ вхідних і вихідної змінних НР темпе-
ратури, який характеризується виразом (10), та його 
попередні значення P0. У цьому випадку вираз (10) 
приймає вигляд:
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Попередні значення вектора параметрів ФНЛТ 
P0 розраховано таким чином, щоб лінгвістичні тер-
ми вхідних і вихідної змінних НР X були рівномірно 
розподілені на робочих діапазонах. Зовнішній вигляд 
ФНЛТ вхідних і вихідної змінних НР з визначеними 
параметрами наведено на рис. 3. 

На Кроці 7 здійсненo попередній синтез БП НР 
температури з урахуванням вхідних і вихідної змін-
них X, а також їх лінгвістичних термів, обраних на 
Кроках 1 та 4. Загальна кількість правил s згідно з (11) 
дорівнює 25. Кожне правило синтезованої БП являє 
собою лінгвістичне твердження, виражене у (20):

T
T

dx y u z
dt

   (20)

де x, y, z — відповідні значення лінгвістичних термів.
Синтезовану на даному етапі БП НР температури 

подано в табл. 1. 
На Кроці 8 визначено обчислювальні процеду-

ри нечіткого логічного виведення НР температури. 
У цьому випадку за операцію агрегації обрано опе-
рацію «min», за операцію активації — «max» і за опе-
рацію акумуляції — «max». Метод дефаззифікації 
НР температури на Кроці 9 презентований методом 
центру тяжіння.

Для перевірки ефективності синтезованого НР 
температури проведено комп’ютерне моделювання 
перехідних процесів і порівняльний аналіз показни-
ків якості САК температурними режимами реактора 
СПК з розробленим НР й оптимально налаштованим 
традиційним ПІД-контролером. 

Як ЕМ САК температурою реактора обрано пе-
редаточну функцію, що представлено виразом (13) 

з параметрами: TЕМ = 64 с, ν =3. Оптимальне значен-
ня цільової функції дорівнює Iopt = 500. Передаточна 
функція WПІД(p) традиційного ПІД-контролера має 
вигляд:

K K pW p K
p T p                  (21)

де KP, KI, KD та TF — коефіцієнти й стала часу фільтра 
ПІД-контролера, які знайдені в процесі параметрич-
ної оптимізації на основі бажаних перехідних про-
цесів за допомогою градієнтного методу найшвид-
шого спуску й цільової функції, що виражається (15).  
У свою чергу, KP = 2,189; KI = 0,0094, KD = 127,1; 
TF = 1,035. Крім того, в даному ПІД-контролері для 
усунення ефекту інтегрального насичення застосову-
ється функція алгоритмічної заборони інтегрування 
при досягненні сигналом керування максимально 
можливого значення. 

У табл. 2 наведено порівняльний аналіз показни-
ків якості САК температурними режимами реактора 
СПК з розробленим НР й оптимально налаштованим 
традиційним ПІД-контролером, де позначено: σ — 

перерегулювання, T T
T

 tр — час регу-

лювання; Δ — статична помилка, T T
T

 

μ — коливальність (число переходів через значення 
TР за час tmax).

На рис. 4 зображено перехідні процеси САК тем-
пературними режимами реактора СПК.

Табл. 2 і рис. 4 демонструє, що САК з синтезо-
ваним на даному етапі неоптимізованим НР має гір-
ші показники якості, ніж ЕМ САК температури й 
САК з оптимально налаштованим традиційним ПІД-

Рис. 3. Зовнішній вигляд ФНЛТ вхідних і вихідної змінних НР
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контролером. Значення цільової функції I для обох 
САК з неоптимізованим НР й оптимально налашто-
ваним традиційним ПІД-контролером значно більші 
за задане оптимальне значення Iopt.

Таким чином, для підвищення показників якості 
САК температурою з синтезованим НР проведено 
оптимізацію вектора параметрів ФНЛТ його вхідних і 
вихідної змінних на Кроці 10. Як цільову функцію за-
пропоновано рівняння (12). Початковими значеннями 
(початковою гіпотезою) вектора параметрів ФНЛТ P 
вхідних і вихідної змінних НР є попередньо визначе-
ні на Кроці 6 значення вектора P0. Як обмеження для 
можливих значень вектора параметрів ФНЛТ вхідних 
і вихідної змінних НР X обрано встановлені на Кро-
ці 3 межі робочих діапазонів цих змінних. Ітерацій-
ні процедури оптимізації вектора параметрів ФНЛТ 
проведено на основі векторного рівняння (14) згідно 
з градієнтним методом найшвидшого спуску. 

За допомогою проведеної на згаданому кроці 
оптимізації вектора параметрів ФНЛТ НР вдалося 
знизити значення цільової функції до I = 1166 і дещо 
підвищити показники якості САК температурними 
режимами реактора. Зовнішній вигляд ФНЛТ вхідних 
і вихідної змінних НР з оптимізованими параметрами 
показано на рис. 5. 

Перехідні процеси й порівняльний аналіз показ-
ників якості САК температурними режимами реакто-
ра СПК на основі НР з оптимізованими параметрами 
ФНЛТ й оптимально налаштованого традиційного 
ПІД-контролера представлено на рис. 6 і в табл. 3. 

З табл. 3 і рис. 6 виходить, що САК на основі НР 
з оптимізованими параметрами ФНЛТ має трохи кра-
щі показники якості, ніж САК з оптимально налашто-
ваним традиційним ПІД-контролером, однак, значен-
ня її цільової функції I все ще більше від заданого 
оптимального значення Iopt. Тому для подальшого 

Рис. 4. Перехідні процеси:
1 — ЕМ САК температури; 2 — САК з традиційним ПІД-
контролером; 3 — САК з неоптимізованим НР

Рис. 5. Зовнішній вигляд ФНЛТ вхідних і вихідної змінних НР з оптимізованими параметрами

Таблиця 1. База правил НР температури

Швидкість зміни помилки, dεT/dt
BN SN Z SP BP

Помилка, εT

BN Z Z Z Z S
SN Z Z Z S M
Z Z S M B VB
SP M B VB VB VB
BP B VB VB VB VB

Таблиця 2. Порівняльній аналіз показників якості САК 
температурними режимами реактора СПК

Показники  
якості 

Показники якості САК температурними 
режимами

ЕМ Оптимізований 
ПІД-контролер

Неоптимізований 
НР

σ, % 0 11 25,3
tр, с 400 655 760
Δ, % 0 0 0

μ 0 1 1
I 0 1582 6861
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зниження значення цільової функції I й підвищення 
показників якості САК температурою з синтезова-
ним НР проведено оптимізацію вектора коефіцієнтів 
пропорційнoсті K при вхідних і вихідній змінних НР 
на Кроці 11. 

Як цільову функцію в даному випадку обрано 
рівняння (15). Початковими значеннями (початковою 
гіпотезою) вектора пропорційних коефіцієнтів K ста-
ли попередньо визначені на Кроці 2 значення вектора 
K0. У свою чергу, для можливих значень вектора K 
встановлено такі обмеження:

u

K K

K

Ітераційні процедури оптимізації вектора коефіці-
єнтів K проведено на основі векторного рівняння (17) 
згідно з градієнтним методом найшвидшого спуску.

За допомогою проведеної на вказаному кроці 
оптимізації вектора коефіцієнтів K вдалося досягти 
значення цільової функції I = 236, що менше заданого 
оптимального значення Iopt, та значно підвищити по-
казники якості САК температурними режимами ре-
актора. Оптимізовані значення вектора коефіцієнтів 
пропорційнoсті K складають: KП = 0,142; KД = 0,285; 
Ku = 1,127. Перехідні процеси й порівняльний аналіз 
показників якості САК температурними режимами 

реактора СПК на основі НР з оптимізованими пара-
метрами ФНЛТ і коефіцієнтами K, а також оптималь-
но налаштованого ПІД-контролера представлено на 
рис. 7 і в табл. 4.

Табл. 4 і рис. 7 показують, що САК на основі НР 
з оптимізованими параметрами ФНЛТ і пропорцій-
ними коефіцієнтами K має досить високі показники 
якості керування, а значення її цільової функції ле-
жить в оптимальних межах. 

Таким чином, здійснено перехід на Крок 12 для 
подальшого виконання структурної оптимізації 
й зменшення БП НР температури.

Розрахунок зміни ступенів істинності R t  й оці-
ночних функціоналів R

r rG t  впливу на процес 

керування правил БП НР на Кроці 12 здійснено за до-
помогою формул (18) і (19), у процесі моделювання 
САК температурою піролізного реактора в усіх мож-
ливих режимах функціонування (за різнотипних сту-
пінчатих і плавно збільшуваних вхідних і збурюваль-
них впливів). Діаграму оціночних функціоналів  

R
r rG t  впливу на процес керування усіх правил 

БП НР температури наведено на рис. 8. 
На основі розрахованих значень оціночного 

функціоналу R
r rG t  побудований ранжoваний 

Рис. 6. Перехідні процеси: 
1 — ЕМ САК температури; 2 — САК з традиційним ПІД-
контролером; 3 — САК на основі НР з оптимізованими па-
раметрами ФНЛТ

Рис. 7. Перехідні процеси:
1 — ЕМ САК; 2 — САК з ПІД-контролером; 3 — САК на 
основі НР з оптимізованими параметрами ФНЛТ та коефі-
цієнтами K

Таблиця 3. Порівняльній аналіз показників якості САК на 
основі НР з оптимізованими параметрами ФНЛТ й опти-
мально налаштованого ПІД-контролера

Показники 
якості 

Показники якості САК температурними 
режимами

ЕМ Оптимізований 
ПІД-контролер

НР 
з оптимізованими 

параметрами 
 ФНЛТ

σ, % 0 11 8,16
tр, с 400 655 459
Δ, % 0 0 0

μ 0 1 1
I 0 1582 1166

Таблиця 4. Порівняльній аналіз показників якості САК на 
основі НР з оптимізованими параметрами ФНЛТ та коефі-
цієнтами K, а також ПІД-контролера

Показники 
якості 

Показники якості САК температурними 
режимами

ЕМ Оптимізований 
ПІД-контролер

НР 
з оптимізованими 

параметрами ФНЛТ 
і коефіцієнтами K

σ, % 0 11 0,83
tр, с 400 655 343
Δ, % 0 0 0

μ 0 1 0
I 0 1582 236
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ряд правил R зі зменшення даного параметра, який 
має вигляд:

15,  13,  16,  11,  14,  12,  17,  22,  18,  23,  21,  
19,  20, 7, 9, 6, 8,  10,  1,  2,  3,  4,  5,  24,  

{
}.25

=R

Виключення з БП НР правил, вплив яких на фор-
мування вихідного сигналу НР uНР є несуттєвим, про-
водилось послідовно за одним правилом (починаю-
чи з кінця побудованого ранжируваного ряду R) до 
оптимального значення їхньої кількості sopt, за якого 
значення цільової функції I не перевищує оптималь-
не значення Iopt, а показники якості САК температур-
ними режимами реактора залишаються в допустимих 
межах. У свою чергу, sopt = 14. 

Перехідні процеси й порівняльний аналіз показни-
ків якості САК температурними режимами реактора 
СПК на основі оптимізованих НР з повною й змен-
шеною (оптимізованою) БП представлено на рис. 9 
і в табл. 5.

З табл. 5 і рис. 9 робимо висновок, що САК на 
основі оптимізованого НР зі зменшеною БП має до-
сить високі показники якості керування, а значення її 
цільової функції лежить в допустимих межах. Таким 
чином, розроблений та оптимізований НР може бути 
застосований у САК температурними режимами ре-
актора експериментального СПК на Кроці 13. 

Застосування процедур оптимізації векторів па-
раметрів ФНЛТ P і коефіцієнтів K вхідних і вихідної 
змінних НР на Кроках 10 і 11 дозволило суттєво під-
вищити показники якості САК температурними ре-
жимами реактора експериментального СПК.

Подальше проведення структурної оптимізації 
БП даного НР температури на Кроці 12 дало змогу 
зменшити загальну кількість правил БП на 14 пра-
вил без погіршення показників якості САК темпера-
турними режимами. Це дозволить значно спростити 
програмну й апаратну реалізацію синтезованого НР 
в САК температурними режимами реактора експери-
ментального СПК.

Вищенаведені дослідження підтверджують ви-
соку ефективність запропонованої комплексної ме-
тодики синтезу й оптимізації НР типу Мамдані для 
САК температурними режимами піролізних реакто-
рів СПК. Застосування розроблених на основі цієї 
методики НР температури дозволить забезпечувати 
достатньо високі показники якості САК температур-
ними режимами піролізних реакторів СПК за віднос-
но нескладної програмної та апаратної реалізації.

ВИСНОВКИ. Проведено розробку формалізова-
ної з математичної точки зору комплексної методики 
синтезу й оптимізації НР типу Мамдані для САК тем-
пературними режимами піролізних реакторів СПК 
й дослідження її ефективності. 

Запропонована комплексна методика дає змогу 
здійснювати попередній синтез структури й параме-
трів НР типу Мамдані для САК температурними ре-
жимами піролізних реакторів СПК на основі експерт-
них оцінок, а також подальші послідовні процедури 
оптимізації параметрів та структури БП даних НР 
з урахуванням методів математичного програмування. 
Зокрема, параметрична оптимізація НР температури 
виконується, базуючись на бажаних перехідних про-
цесах і методах градієнтного спуску чисельної опти-
мізації, й дозволяє суттєво підвищити показники якос-
ті САК температурними режимами реакторів СПК. 
Структурна оптимізація БП даних НР здійснюється за 

Рис. 8. Діаграма оціночних функціоналів впливу на процес 
керування правил БП НР температури

Рис. 9. Перехідні процеси:
1 — ЕМ САК; 2 — САК на основі оптимізованого НР з  по-
вною БП; 3 — САК на основі оптимізованого НР зі змен-
шеною БП

Таблиця 5. Порівняльній аналіз показників якості 
САК на основі оптимізованих НР з повною та змен-
шеною (оптимізованою) БП

Показники 
якості 

Показники якості САК температурними 
режимами

ЕМ Оптимізований 
НР з повною БП

Оптимізований 
НР зі зменшеною 

БП
σ, % 0 0,83 4
tр, с 400 343 339
Δ, % 0 0 0

μ 0 0 0
I 0 236 422



ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 4 n  2017

36

допомогою оцінки впливу кожного правила на процес 
керування й зменшує загальну кількість правил БП 
без погіршення показників якості керування темпера-
турою. Це сприяє значному спрощенню програмної й 
апаратної реалізації синтезованих НР у САК темпера-
турними режимами піролізних реакторів СПК. 

Для дослідження ефективності створеної комп-
лексної методики синтезу й оптимізації НР проведе-
но проектування НР типу Мамдані для САК темпе-
ратурними режимами піролізного реактора експери-
ментального СПК. Розроблений НР температури має 

достатньо просту програмно-апаратну реалізацію 
й високі показники якості керування температурними 
режимами піролізного реактора експериментального 
СПК, що підтверджує високу ефективність запропо-
нованої методики.  

Таким чином, застосування розроблених на осно-
ві наведеної методики НР в САК температурними ре-
жимами піролізних реакторів СПК дозволяє забезпе-
чувати достатньо високі показники якості керування 
за відносно нескладної їх програмно-апаратної реа-
лізації.
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Abstract. There has been considered the possibility of precise determination of the boundaries of the areas of appli-
cability of the approximate formulas for determination of the coefficients of heat transfer from the coolant to the walls. 
These areas are defined as medium for heat exchangers. Special features of the boundaries obtained in such a way are 
outlined. The method of accounting for the boundaries in the industrial calculations of heat exchangers is proposed. 
Keywords: charge air cooler; heat exchange surface; heat transfer; heat dissipation; tube.

Аннотация. Рассмотрена возможность точного установления границ областей применимости для формул 
приближенного определения коэффициентов теплоотдачи от охлаждающей жидкости к стенке, средних для 
теплообменных аппаратов. Выделены особенности получаемых данным способом границ. Предложен способ 
учета определяемых границ в промышленных расчетах теплообменных аппаратов. 
Ключевые слова: охладитель наддувочного воздуха; поверхность теплообмена; теплообмен; теплоотдача; 
трубка. 

Анотація. Розглянуто можливість точного встановлення меж областей придатності для формул наближено-
го визначення коефіцієнтів тепловіддачі від охолоджувальної рідини до стінки, середніх для теплообмінних 
апаратів. Виділено особливості отримуваних цим способом меж. Запропоновано спосіб врахування визначу-
ваних меж у промислових розрахунках теплообмінних апаратів.
Ключові слова: охолоджувач наддувного повітря; поверхня теплообміну; теплообмін; тепловіддача; трубка.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При выполнении промышленных расчетов 

теплообменных аппаратов систем охлаждения дви-
гателей внутреннего сгорания (ДВС) необходимо 
знать параметры теплообмена между стенкой трубок 
и охлаждающей жидкостью в широком диапазоне из-
менения режимов ее течения — от ламинарного до тур-
булентного. Такая необходимость связана, во-первых, 
с тем, что различные современные теплообменники 
проектируются для номинального режима как со 
сравнительно высокой скоростью течения охлажда-
ющей жидкости в трубках (до 2,5 м/с), так и низкой 
скоростью (около 0,3 м/с). Во-вторых, существует 
необходимость производить расчеты систем охлаж-
дения при их регулировании. Последнее обычно свя-
зано с уменьшением скорости течения охлаждающей 
жидкости по сравнению с номинальным режимом.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Вопрос точного определения коэффициента те-
плоотдачи между охлаждающей жидкостью и стенкой 
трубки теплообменного аппарата на различных режи-
мах очень сложен. Он исследовался рядом авторов и 
организаций с получением очень сложных расчетных 
методик [3, 4, 7, 8, 10]. Большинство подобных ме-
тодов и методик трудно использовать в расчетах 
промышленных теплообменных аппаратов. При этом 
точность соответствующих результатов не получает-
ся высокой с учетом возможности определения в та-
ких расчетах многих параметров, необходимых для 
подстановки в расчетные формулы. Более удобны 
для промышленных расчетов теплообменных аппа-
ратов упрощенные зависимости, позволяющие полу-
чить средние значения коэффициентов теплоотдачи 
для всего теплообменника на возможных режимах 
его работы. Наиболее точные и удобные зависимос-
ти такого рода приведены в [4, 9, 12]. Вместе с тем, 
применение этих зависимостей приводит к ряду 
сложностей. Предлагаемые формулы, в соответствии 
с рекомендациями авторов, могут быть использованы 
в определенных диапазонах чисел Рейнольдса по 
воде (Rew), но в названных источниках эти диапазоны 
указываются.

Как уже говорилось, методики расчетов 
теплообменных аппаратов систем охлаждения ДВС 
могут применяться при разных скоростях охлажда-
ющей жидкости в трубках теплообменников. В этих 
случаях возможен переход из одного диапазона чисел 
Rew в другой. Особенности расчетов требуют, чтобы 
возможный переход происходил без скачка в пара-
метрах расчетов. В этом случае приближенные реко-
мендации выбора краев диапазона в зависимости от 
приблизительно указанных чисел Rew не приемлемы. 
Вместе с тем, рассмотрение расчетных формул, 
взятых из указанных источников, позволяет достаточ-
но просто решить вопрос границ соответствующих 
диапазонов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — установление границ при-
менимости известных зависимостей для определе-
ния коэффициента теплоотдачи между охлаждающей 
жидкостью и стенкой трубки теплообменного аппа-
рата, а также учет изменяемости этих границ в зави-
симости от исходных данных задач расчетов.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Весь возможный диапазон изменений режи-

мов течения охлаждающей жидкости в трубках 
теплообменных аппаратов может быть «покрыт» сле-
дующими зависимостями по определению средних 
для теплообменного аппарата коэффициентов тепло-
отдачи между охлаждающей жидкостью и стенкой 
трубки:
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 1   (1), 2 – (2), 3 – (3), 4 – (4). 

эw ст
;         (4)
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где αw — коэффициент теплоотдачи между водой 
и стенкой, средний для теплообменного аппарата,  
Вт/(м2∙К); Prw, Prст — число Прандтля для охлажда-
ющей жидкости, взятое при средней температуры 
воды и средней температуре стенки трубки, соответ-
ственно; λw — коэффициент теплопроводности воды; 
dэw — эквивалентный диаметр водяного канала, м; 
Rew — число Рейнольдса по воде; НП — длина во-
дяного канала, м; εl — коэффициент, учитывающий 
изменение среднего коэффициента теплоотдачи по 
длине трубки; μw, μст — коэффициент динамической 
вязкости охлаждающей жидкости при средней темпе-
ратуре охлаждающей жидкости и средней температу-
ре стенки трубы, соответственно.

В формулах (1) – (4) в качестве определяющего 
размера принят эквивалентный диаметр канала, в ка-
честве определяющей температуры — средняя темпе-
ратура охлаждающей жидкости или стенки струбки.

Зависимости (1), (2), (4) взяты из [4], а (3) из [12]. 
Авторы приводят и приближенный диапазон приме-
нимости формул по числу Рейнольдса. Согласно ре-
комендациям, формула (1) применима при Rew < 2000 
и W < 15. Формула (2) — при 500 < Rew < 2000 и W > 15, 
(3) — при 2000 < Rew < 6000 и (4) — Rew > 6000.

Теплообмен между стенкой трубки и охлажда-
ющей жидкостью в соответствии с принятыми за-
висимостями должен протекать по ломаной кривой 
ABCDE (рис. 1 построен для охладителя наддувочно-
го воздуха). Кривая 1 соответствует формуле (1), 2 — 
(2), 3 — (3), 4 — (4).

На отрезке АВ коэффициент теплоотдачи опред-
еляется по формуле (1) и соответствует линии 1 
(см. рис. 1) — первый ламинарный режим течения 
при малых значениях W. Линия 2 и принадлежащий 
ей отрезок ВС отвечает второму ламинарному режи-
му течения. Линия 2 строится по формуле (2) при:
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15PrRe 6/5 >= w
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 3     D   (3) 

–   .   D    

   (4)    4  . 1 – 

  . 

   ,    

 . 1,        
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Линия 3 и принадлежащий ей отрезок СD со-
ответствует формуле (3) — переходной режим те-
чения. На отрезке DЕ коэффициент теплоотдачи 
рассчитывается по формуле (4) и отвечает линии 4 на 
рис. 1 — турбулентный режим течения.

Координаты точек границ диапазонов, установ-
ленные в соответствии с рис. 1, могут быть вычислены 
математически точно на основании равенства αw для 
формул, между которыми устанавливается граница. 
Найденные координаты могут быть использованы 
в расчетных методиках для определения границ пе-
рехода от одной формулы к другой. Следует отме-
тить, что эти координаты не являются постоянными 
по значению Rew. Они изменяются в зависимости 
от выбранной скорости охлаждающей жидкости, ее 
температуры и температуры стенки трубки теплооб-
менного аппарата.

На рис. 2 показана ломанная кривая изменения 
αw для другого теплообменного аппарата (радиатора) 
с иными условиями теплообмена.

Рис. 1. Изменение коэффициента теплоотдачи между охлаждающей жидкостью и стенкой трубки для охладителя надду-
вочного воздуха в зависимости от режима течения воды
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Из рис. 2 видно, что координаты точек А, В, С, 
D и Е существенно изменились. Более того, теперь 
теплообмен будет проходить по ломаной кривой 
АСDЕ, т. е. он должен быть описан без использова-
ния формулы (2). Здесь переходный режим заканчи-
вается в точке С, для которой W < 15, и после кото-
рой коэффициент теплоотдачи (в соответствии со 
значением W) должен вычисляться по формуле (3). 
Изменение условий теплообмена в данном случае 
совершенно логично соответствует иным условиям 
теплопередачи в другом теплообменном аппарате, а 
использование тех или иных формул не противоречит 
рекомендациям их авторов. Определяя математичес-
ки точно границы использования формул (1) – (4), мы 
никоим образом не претендуем на уточнение реко-
мендаций авторов формул. Будучи предложенными 
и соответственным образом записанными, эти 
формулы могут быть применены в расчетных мето-
диках с учетом определенных условий (отсутствие 
скачкообразных переходов на границах применимос-
ти формул). Этим условиям отвечает описание про-
цесса теплообмена, соответствующее приведенным 
рисункам.

ВЫВОДЫ. Непротиворечивое толкование 
непрерывного процесса теплоотдачи требует мате-
матического установления границ применимости 
зависимостей по определению средних для теплооб-
менного аппарата коэффициентов теплоотдачи. То, 
что границы несколько изменяются с условиями те-
плопередачи, не противоречит толкованиям авторов 
формул и позволяет, в то же время, использовать эти 
формулы в расчетных методиках.

Авторы статьи не считают возможным специаль-
но толковать выясненную особенность границ приме-
нимости формул, поскольку предложенные формулы 
являются приближенными и эмпиричными. В то же 
время данная особенность является существенной 
с точки зрения технического использования данных 
формул. Она требует создания в расчетных мето-
диках специальных процедур определения границ 
применимости и учета изменяемости этих границ 
в зависимости от исходных данных задач расчетов. 
Процедуры по установлению границ применимости 
формул обуславливают протекание процесса тепло-
обмена по тем или иным закономерностям в зависи-
мости от найденных границ применимости.

Рис. 2. Изменение коэффициента теплоотдачи между охлаждающей жидкостью и стенкой трубки для радиатора в зави-
симости от режима течения воды
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Abstract. The article analyzes the conventional and new methods and control systems for electrode wire feeding in 
the arc welding and surfacing equipment. Special attention is paid to the feed rate control (stabilization) systems. The 
major part of the paper considers pulsed and oscillatory feed systems. They allow obtaining a number of technological 
effects that significantly improve the quality of the welded joint and expand the scope of application of the mecha-
nized equipment, including the spheres of manufacture and repair in shipbuilding and ocean engineering. It is shown 
that advanced technical means allow solving virtually any technical problem related to control of the electrode metal 
transfer.
Keywords: arc welding; mechanized process; feed system; improvement; development; pulsed control algorithm.

Анотація. Подано аналіз традиційних і нових способів і систем управління подачею електродного дроту в 
обладнанні для дугового зварювання й наплавлення, особливу увагу приділено системам регулювання (стабі-
лізації) швидкості подачі. Значну частину роботи присвячено імпульсним і коливальним системам подачі, що 
дозволяють отримати ряд технологічних ефектів, які істотно підвищують якість зварного з’єднання й розши-
рюють сферу застосування механізованого устаткування, у тому числі  при виготовленні та ремонті об’єктів 
суднобудування та океанотехніки. Показано, що сучасні технічні засоби дають можливість вирішити практично 
будь-які технічні завдання, пов’язані з управлінням перенесенням електродного металу.
Ключові слова: дугове зварювання; механізований процес; система подачі; вдосконалення; розвиток; імпуль-
сні алгоритми управління.
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Аннотация. Представлен анализ традиционных и новых способов и систем управления подачей электродной 
проволоки в оборудовании для дуговой сварки и наплавки, особое внимание уделено системам регулирования 
(стабилизации) скорости подачи. Значительная часть работы посвящена импульсным и колебательным си-
стемам подачи, позволяющим получить ряд технологических эффектов, существенно повышающих качество 
сварного соединения и расширяющих сферу применения механизированного оборудования, в том числе при 
изготовлении и ремонте объектов судостроения и океанотехники. Показано, что современные технические 
средства дают возможность решить практически любые технические задачи, связанные с управлением пере-
носом электродного металла.
Ключевые слова: дуговая сварка; механизированный процесс; система подачи; совершенствование; разви-
тие; импульсные алгоритмы управления.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Широко распространённые способы механизиро-

ванной дуговой сварки и наплавки в защитной среде 
или с использованием самозащитных электродных 
проволок постоянно совершенствуются на основе 
применения новых технико-технологических раз-
работок, более эффективных сварочных материалов. 
При этом зачастую выявляются ранее неизвестные 
или нереализуемые технологические возможности 
и приёмы указанных способов.

Сказанное выше в полной мере относится к одной 
из основных систем оборудования для механизи-
рованной и автоматической дуговой сварки и на-
плавки — системе подачи электродной проволоки. 
К основным звеньям этой системы, определяющим 
успешное ведение дугового процесса, принадлежат 
электродвигатель с устройствами управления и регу-
лирования, движители проволоки, тракты её движе-
ния и элементы токоподвода и токопередачи. Элек-

тродвигатель с движителями электродной проволоки 
образуют механизм подачи сварочного автомата или 
полуавтомата.

Совершенствование систем подачи электродной 
проволоки представляет одну из актуальных проблем 
развития техники и технологий механизированного 
и автоматического оборудования в целом.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Выполненный анализ основных направлений раз-
работок механизма подачи с учетом алгоритма управ-
ления движением электродной проволоки (рис. 1) по-
зволил сделать следующие обобщающие выводы. 

1. Системы ступенчатого регулирования (с ис-
пользованием механического редуктора со сменными 
шестернями и комплекта подающих роликов разного 
диаметра) и параметрического регулирования (пу-
тем включения резистора в цепь питания электро-
двигателя) отличаются простотой и надёжностью 

Рис. 1. Основные направления разработок механизма подачи электродной проволоки для механизированного оборудо-
вания (без учета приводов с электромагнитными регуляторами)
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работы. Такие системы могут комплектоваться при-
водным электродвигателем любого типа как посто-
янного тока, так и асинхронным, но практически не 
имеют перспектив для развития вследствие больших 
массогабаритных показателей и ограниченных функ-
циональных возможностей. Основная задача таких 
систем — обеспечение и регулирование скоростей 
подачи электродной проволоки в определённом, до-
статочно узком диапазоне [10].

2. Регуляторы на основе локальных полу-
проводниковых устройств достаточно распростра-
нены как средство задания и поддержания скорости 
подачи электродной проволоки в механизмах с коллек-
торными электродвигателями постоянного тока [6]. 
К преимуществам таких систем регулирования мож-
но отнести:

● относительную простоту поддержания задан-
ной скорости подачи за счёт введения обратных свя-
зей, стабилизирующих частоту вращения вала приво-
дного электродвигателя; 

● возможность установки диапазонов параметров 
режима, расширяющих технологические возможно-
сти способов сварки (наплавки), в том числе и на-
стройку модулированных режимов работы; обеспече-
ние качественного начала и окончания процесса;

● осуществимость создания резервных комплек-
тов для ремонта и др. 

В то же время основные недостатки таких 
устройств заключаются в следующем: 

● ограничения изменений алгоритмов работы 
электропривода; повышенная материалоёмкость из-
за наличия понижающего редуктора; 

● низкая надёжность коллекторного электродви-
гателя при работе в особых условиях, например, в со-
ставе полуавтоматов и автоматических систем для 
мокрой подводной сварки. 

Расширенные возможности систем на основе ло-
кальных полупроводниковых регуляторов обеспечи-
ваются дополнительными устройствами, функциони-
рующими по жестким программам.

3. Системы подачи электродной проволоки в по-
луавтоматах для сварки и наплавки, оснащенные кол-
лекторными электродвигателями с регуляторами на 
основе отдельных микропроцессорных или общих 
компьютеризованных блоков управления и регулиро-
вания, представляют собой устройства, интегрирован-
ные в общую систему управления [2]. Неоспоримы 
возможности таких систем с точки зрения различных 
алгоритмов управления подачей электродной прово-
локи, однако, они ограничиваются частотными ха-
рактеристиками используемых электромеханических 
систем, которые не позволяют получить импульсное 
движение с управляемыми параметрами (частотой, 
скважностью, амплитудой, формой импульса).

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — обоснование выбора наибо-
лее эффективных направлений в области разработки 

механизмов подачи электродной проволоки на основе 
анализа современных конструкций и новых алгорит-
мов регулирования и управления электроприводом. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Одно из современных направлений совершен-

ствования оборудования для дуговой механизирован-
ной сварки и наплавки основано на управлении пере-
носом электродного метала при импульсном воздей-
ствии на электродную проволоку [4], вследствие чего 
достигается улучшение большинства показателей 
применения дугового процесса (качество наплавлен-
ного металла, формирование сварного соединения, 
экономия материальных и энергетических ресурсов 
и др.).

Из достаточно большого числа систем с меха-
низмами импульсной подачи электродной проволоки 
(ИПЭП) наряду с простыми конструкциями меха-
нических движителей с односторонними захватами 
в сварочном производстве находит все большее при-
менение новый класс механизмов на основе квази-
волновых преобразователей (КВП) с движителями 
в виде традиционных пар подающих и прижимных 
роликов.

Если первые системы практически не позволяют 
осуществлять регулировку при формировании им-
пульса, то вторые обеспечивают управление часто-
той, амплитудой и формой импульсов подачи, что яв-
ляется исключительно важным при подаче порошко-
вых электродных проволок [16]. При этом одна часть 
параметров подачи регулируется за счёт изменения 
частоты вращения вала приводного электродвигате-
ля, другая часть — за счёт механических регулировок 
самого КВП, в том числе с возможностью получения 
реверсивного движения в импульсе [13]. Несомнен-
ное достоинство такой системы — применение в ка-
честве движителей традиционных конструкций роли-
ков с некоторыми усовершенствованиями для созда-
ния надёжного сцепления с электродной проволокой, 
что необходимо из-за достаточно больших ускорений 
во вращательном движении роликов в импульсе по-
дачи [11]. В частности, в системах с импульсной по-
дачей целесообразно профилировать (калибровать) 
канавку сцепления роликов с проволокой с обеспе-
чением многоточечного контакта взаимодействия, 
а также применять ролики из специальных материа-
лов, например керамических [9]. В качестве электро-
двигателей в таких конструкциях можно использовать 
распространённые типы коллекторных электродвига-
телей с регуляторами всех рассмотренных выше ти-
пов, при этом установка дополнительных редукторов 
не требуется. Подающие механизмы с КВП надёжны 
в эксплуатации и достаточно просты в наладке пер-
соналом любого уровня квалификации. К числу не-
достатков систем с КВП можно отнести пока доста-
точно большую материалоёмкость и относительную 
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сложность конструкции, а также ещё недостаточные 
возможности по формированию параметров импуль-
са, например, регулирование скважности. Механизмы 
с КВП могут быть применены в действующих кон-
струкциях полуавтоматов, оснащенных, в том числе, 
локальными полупроводниковыми регуляторами ча-
стоты вращения вала приводного электродвигателя, 
соответственно, частоты подачи электродной прово-
локи и, естественно, интегрального значения скоро-
сти подачи. 

Рассмотренные системы управления обеспечивают 
получение формы кривой, описывающей скорость им-
пульсной подачи электродной проволоки, лишь в виде 
частей гармонических колебаний с определёнными 
ограничениями в ускорении движения электрода. 

Формирование импульсов с другими необходи-
мыми параметрами позволяют решить новые раз-
работки — компьютеризованные электроприводы 
на основе специальных высокомоментных быстро-
действующих вентильных электродвигателей. Такой 
электродвигатель, являясь основным узлом системы 
подачи, имеет на валу момент, достаточный для уста-
новки на нём подающих роликов без промежуточного 
редуктора, что, кроме всего прочего, дает возмож-
ность в 1,5…2,0 раза снизить массогабаритные ха-
рактеристики механизма подачи в целом. Основным 
достоинством такого технического решения является 
получение импульсного движения с достаточно вы-
сокими программно задаваемыми и управляемыми 
параметрами: частотой, скважностью, амплитудой, 
а также осуществимости реверсивного движения 
в импульсе. Для поддержания выбранных характери-
стик импульсного движения и стабилизации момента 
на валу вентильный электропривод снабжен инкре-
ментальным датчиком частоты вращения, информа-
ция с которого в виде отрицательной обратной связи 
введена в компьютеризованный регулятор электро-
привода. Имеется возможность интегрирования дат-
чика с узлом обработки сигнала в конструкцию само-
го электродвигателя [7].

Так, например, разработан комплектный вентиль-
ный электропривод «Импульс 2 ПМ-80» (рис. 2), раз-

личные модификации которого успешно используют-
ся в механизированном оборудовании как для сварки 
сплошными стальными и наплавки порошковыми 
электродными проволоками в обычных условиях, так 
и для сварки и резки под водой «мокрым» способом. 
Небольшие габариты вентильного электродвигате-
ля и блока управления к нему делают конструкцию 
полуавтомата достаточно компактной. Параметры 
импульса подачи задаются непосредственно с блока 
управления, который можно встраивать в любой кон-
структивный узел механизированного оборудования.

При применении вентильного электропривода 
реализуется принцип жесткого управления по зара-
нее составленным алгоритмам, использующим ино-
гда более шести параметров импульсной подачи, что 
позволяет достичь ряда положительных технико-
технологических эффектов [17]. В частности, изменя-
ются форма и размеры валика при наплавке (рис. 3), 
а также наблюдается структуризация всех состав-
ляющих металла, наплавленного с ИПЭП (рис. 4). 
Последнее связано, по нашему мнению, с вибраци-
онными воздействиями энергии импульсов подачи 
электродной проволоки на жидкую ванну, вызываю-
щих ее повышенную дегазацию и активное измельче-
ние кристаллитов. 

Вместе с тем, реализация принципа жесткого 
управления электроприводом требует повышенных 
затрат времени на установку параметров и наличия 
уже наработанного банка данных о результатах при-
менения импульсной подачи сварочной проволоки 
разных типов при сварке или наплавке на разных ре-
жимах, что снижает эффективность использования 
указанного принципа.

В последнее время разработан способ импульс-
ной подачи с обратной связью по параметрам дугово-
го сварочного процесса [3]. 

В отличие от известного синергетического подхо-
да к управлению режимом сварки с применением ин-
верторных источников тока, указанный способ осно-
ван на формировании импульсов подачи электродной 
проволоки в зависимости от состояния дугового про-
цесса, которое характеризуется одноименными энер-

Рис. 2. Общий вид вентильного электродвигателя (а) и блока управления к нему (б) для импульсной подачи электродной 
проволоки
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гетическими параметрами (значениями тока и напря-
жения) сварочной дуги и процессов образования, ро-
ста и перехода капли электродного металла в ванну. 

В систему управления вентильным электродви-
гателем вводится в зависимости от решаемых задач 
обратная информационная связь по току либо напря-
жению на дуге или по их сочетанию. Наиболее эф-
фективной, как показали многочисленные исследова-
ния, является обратная связь по току дугового проме-
жутка. Процесс с обратной связью для формирования 
импульса подачи назван процессом с дозированной 
подачей электродной проволоки.

Обратная связь даёт возможность автоматической 
самонастройки электропривода механизма подачи по 
параметрам в соответствии с естественной (физиче-
ской) природой горения сварочной дуги и, что очень 
важно, исключает трудоёмкую настройку частоты и 
скважности следования механических импульсов, па-
раметры которых определить заранее весьма сложно. 

В соответствии с алгоритмом (рис. 5) импульс 
подачи запускается в точке С, а движение проволо-
ки с точным торможением прекращается в точке B. 
Команды на формирование импульсов в указанных 
точках определяются соответственно значениями 
токов Iсв min и Iсв max., измерение которых является до-
статочно сложной задачей. Использование шунта для 
диагностирования силы тока сопряжено с возможно-

стью искажения сигнала на фоне измеряемого напря-
жения (до 75 мВ) при высоком уровне помех во время 
сварки. Для получения помехоустойчивого сигнала 
с высоким уровнем разработан специальный датчик 
на основе магнитоуправляемого генератора с ориги-
нальным алгоритмом обработки и представления вы-
ходного сигнала – напряжения, пропорционального 
току дугового процесса.

Рассмотренная система с управляемым перено-
сом электродного металла через дуговой промежуток 
с короткими замыканиями или без них позволяет вы-
полнять сварку сплошными и порошковыми, в том 
числе самозащитными, электродными проволоками. 
При этом существенно упрощается настройка всех 
параметров импульсной подачи. 

В целом, комплекс технических решений по си-
стеме с дозированной подачей электродной проволо-
ки является новым в сварочной технике и обеспечива-
ет достижение новых технологических возможностей 
механизированной сварки [8]. Так, например, при на-
плавке на вертикальной плоскости с одинаковой ско-
ростью обычным способом и с дозированной подачей 
электродной проволоки (рис. 6) качество формирова-
ния валика во втором случае существенно выше. Тех-
нология механизированной сварки самозащитными 
порошковыми проволоками с использованием систе-
мы дозированной подачи весьма перспективна при 

Рис. 4. Микроструктура стали (данные электронной микроскопии, ×1000) в районе линии сплавления при подаче 
электродной проволоки: а — с постоянной скоростью; б — в импульсном режиме; 
1 — основной металл (09Г2С); 2 — наплавленный металл (30ХГСА); 3 — линия сплавления

Рис. 3. Макрошлифы валиков, наплавленных с разными параметрами режима ИПЭП
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Рис. 6. Фрагменты валиков, наплавленных в горизонтальном положении на вертикальной плоскости с непрерывной 1, 2 
и дозированной 3, 4 подачей самозащитной порошковой проволоки Ø1,6 мм (Режимы наплавки: 1 — Iсв = 230 А, Uд = 28 В; 
2 — Iсв = 180 А

Рис. 5. Алгоритм работы системы управления переносом электродного металла, связанной с параметрами дугового про-
цесса: а — схематизированная осциллограмма сварочного тока Iсв; б — схематизированная осциллограмма напряжения на 
дуге Uд; в — циклограмма работы электропривода (vэ — скорость подачи электродной проволоки); A — начало перехода 
капли электродного металла в сварочную ванну; B и C — моменты достижения сварочным током установленной макси-
мальной и минимальной величины соответственно; D — начало короткого замыкания дугового промежутка
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выполнении монтажных соединений крупных объек-
тов морской инфраструктуры.

Важным при этом является получение устойчи-
вого дугового процесса на прямой полярности с удо-
влетворительным формированием сварного шва и на-

плавленного валика при повышении производитель-
ности процесса на 20…30 %.

Кроме того, способ сварки (или наплавки) с до-
зированным управлением переносом электродного 
металла отличается значительным снижением энер-
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гозатрат, как и вообще сварочные процессы с им-
пульсной подачей электродной проволоки. Так, при 
сварке сплошной проволокой на прямой полярности 
током силой 200 А экономия электроэнергии может 
достигать 30 %.

Следует, однако, отметить, что серийное производ-
ство описанного механизма подачи пока отсутствует, 
в Украине он выпускается лишь мелкими партиями. 
Вместе с тем, ведутся работы по использованию се-
рийно выпускаемых комплектных электроприводов 
на основе шаговых электродвигателей [12].

Ещё одно из направлений управления подачей 
электродной проволоки основано на применении ее 
внеосевых колебаний. Здесь можно выделить два 
основных способа: с колебаниями специального суп-
порта токоподводящего наконечника. 

Первый способ, обеспечивающий частоту коле-
баний до нескольких герц, реализуется посредством 
большого числа технических решений при сварке для 
заполнения широкой разделки кромок или при широ-
кослойной наплавке [18]. Низкочастотные колебания 
электродной проволоки могут создаваться за счёт 
специального колебателя, установленного на самом 
механизме подачи (рис. 7), как это выполнено, напри-
мер, в конструкции автомата для глубоководной свар-
ки [15]. В таком устройстве частота колебаний горел-
ки пропорциональна частоте вращения эксцентрично 

установленного ролика. Применение таких устройств 
оправдано очевидной простотой конструкции (от-
сутствуют дополнительные приводные устройства) 
и возможностями сварки по неконтролируемому за-
зору.

Второй способ, связанный с перспективами при-
менения, основан на установке дополнительных при-
водов колебаний сварочной горелки или вибрации 
собственно электродной проволоки. Одна из раз-
новидностей указанного способа заключается в соз-
дании условий для изменения характера переноса 
электродного металла через дугу под воздействием 
высокочастотных (более 100 Гц) поперечных механи-
ческих колебаний электрода. В результате импульс-
ных воздействий на электродную проволоку торец 
электрода отклоняется в поперечном направлении на 
угол α (рис. 8), а сила инерции, приложенная по каса-
тельной к торцу, возбуждает колебательный процесс, 
обеспечивая принудительный отрыв капель расплав-
ленного металла при значении меньшем, чем в случае 
приложения по нормали.

Благодаря вибрации электродной проволоки 
в широком диапазоне частот гарантируется управ-
ление производительностью плавления электрода, 
геометрией валика, структурой и свойствами по-
верхностного слоя при автоматической наплавке под 
флюсом [1, 14]. Рассредоточение теплового потока 
в поперечном направлении приводит к увеличению 
ширины наплавляемого валика, снижению глубины 
проплавления основного металла и доли его участия 
в наплавленном слое (рис. 9).

Описанная система апробирована в автоматиче-
ском режиме при изготовлении и ремонте гребных 
валов для судов различных типов.

Эффективность применения систем с внеосевы-
ми колебаниями электродной проволоки предусма-
тривает поиск таких технических решений, которые 
могли бы использоваться в механизированном обору-

Рис. 8. Схема внеосевых колебаний электродной проволокиРис. 7. Сварочнная горелка с колебателем: 1 — эксцентрично 
установленный подающий ролик; 2 — прижимной рычаг; 
3 — колебатель
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довании — полуавтоматах, в том числе и для сварки 
(наплавки) в защитном газе. В настоящее время раз-
работано несколько вариантов вибраторов на основе 
электромагнитных приводов и малогабаритных элек-
тродвигателей.

Все вышеуказанные способы и устройства управ-
ления подачей электродной проволоки являются це-
ленаправленными решениями. Однако существуют 
и такие изменения в подаче (зачастую нежелатель-
ные), которые представляют собой следствия физиче-
ских явлений в подаче, например упругие автоколеба-
ния электродной проволоки при прихватках в токо-
подводящем наконечнике. Задача управления сводит-
ся к выбору таких соотношений между проволокой 
и каналом, при которых эти колебания минимальны. 
Применение импульсной подачи практически ниве-
лирует действие автоколебаний. 

Существует один вид автоколебаний, которые яв-
ляются следствием применения механизмов подачи 
с планетарными роликами — крутильные колебания, 
снижающие сопротивление подаче электродной про-
волоки в направляющем канале [5]. Управление пара-
метрами таких колебаний состоит в выборе конструк-
тивных характеристик всего тракта подачи.

ВЫВОДЫ. 1. В современном сварочном произ-
водстве наряду с традиционными средствами управ-
ления механизмами подачи электродной проволоки 
все более широкое применение находят компьюте-
ризованные системы с импульсными алгоритмами 
управления, значительно расширяющие технологи-
ческие возможности механизированного и автомати-
зированного оборудования для дуговой сварки и на-
плавки.

2. Перспективные направления в области разра-
ботки механизмов подачи предполагают применение 
специальных высокомоментных быстродействующих 
вентильных электродвигателей с электроприводами, 
использующими самонастройку по параметрам сва-
рочной дуги и позволяющими реализовать дозиро-
ванную подачу электродной проволоки разного типа. 

3. Системы подачи с механическими внеосевыми 
колебаниями электродной проволоки в широком диа-
пазоне частот, доказавшие свою эффективность при 
автоматической наплавке под флюсом, предопреде-
ляют необходимость разработки малогабаритных 
вибраторов для использования в механизированном 
оборудовании, в том числе и для сварки (наплавки) 
в защитном газе.

Рис. 9. Геометрия валиков, наплавленных под флюсом c подачей электродной проволоки: а — без поперечных колебаний; 
б — при колебаниях с частотой 125 Гц (e — ширина валика, g — высота; h — глубина проплавления основного металла)
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Abstract. The article presents the development of a mathematical model of the functioning of the «screw — stern» 
propulsion and stern complex of the AUV for the study of its power characteristics with consideration to its flat cir-
culation in the horizontal plane. The AUV simulation has been performed with the help of the Simulink system of 
MATLAB. In the course of the study, it has been established that the propeller thrust has a nonlinear dependence on the 
angle of the water flow. The developed mathematical model makes it possible to specify the necessary parameters for 
the development of high-quality systems of automatic control for the propulsion and stern complexes of the AUV.
Keywords: mathematical simulation; autonomous underwater vehicle; propulsion complex «screw — stern».
Анотація. Представлено розробку математичної моделі функціонування рушійно-стернового комплексу АПА 
типу «гвинт-стерно» для дослідження його силових характеристик на плоскій циркуляції в горизонтальній 
площині. Моделювання руху АПА проводилось в системі Simulink середовища MATLAB. Під час досліджень 
встановлено, що сила упору гребного гвинта має нелінійну залежність від кута потоку води, що набігає, який 
змінюється залежно від кута перекладки стерна. З’ясовано також, що сила упору має нелінійну залежність від 
швидкості руху АПА. Розроблена математична модель дає змогу уточнити необхідні параметри для розробки 
високоякісних систем автоматичного керування рушійно-стерновими комплексами АПА, які мають забезпе-
чити траєкторний рух підводних апаратів із заданою точністю в горизонтальній площині.
Ключові слова: математичне моделювання; автономний підводний апарат; рушійно-стерновий комплекс 
«гвинт-стерно».
Аннотация. Представлена разработка математической модели функционирования движительно-рулевого 
комплекса АПА типа «винт-руль» для исследования его силовых характеристик на плоской циркуляции в  го-
ризонтальной плоскости. Моделирование движения АПА проводилось в системе Simulink среды MATLAB. 
Во время исследований установлено, что сила упора гребного винта имеет нелинейную зависимость от угла 
набегающего потока воды, который изменяется в зависимости от угла перекладки руля. Выяснено также, что 
сила упора имеет нелинейную зависимость от скорости движения АПА. Разработанная математическая мо-
дель позволяет уточнить необходимые параметры для разработки высококачественных систем автоматическо-
го управления движительно-рулевыми комплексами АПА, которые должны обеспечить траекторное движение 
подводных аппаратов с заданной точностью в горизонтальной плоскости.
Ключевые слова: математическое моделирование; автономный подводный аппарат; движительно-рулевой 
комплекс «винт-руль».
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток підводної робототехніки на цей час 

характеризується проектуванням, будівництвом та 
впровадженням у морську практику високоефектив-
них автоматично керованих засобів морської робото-
техніки нового покоління — ненаселених підводних 
апаратів (АНПА) з істотно розширеними функціо-
нальними можливостями й високими показниками 
якості керування. Такі апарати здатні виконувати 
широкий спектр підводно-технічних робіт в автома-
тичному режимі в умовах повної або часткової неви-
значеності, а також виконувати складні пошукові та 
обстежувальні роботи з одночасним використанням 
декількох спільно діючих АНПА. 

Реалізація таких засобів підводної техніки ви-
магає створення високоякісних систем керування 
рушійно-стерновими комплексами АНПА, які мають 
забезпечити траєкторний рух підводних апаратів із 
заданою точністю.

Рушійно-стерновий комплекс (РСК) АНПА як 
об’єкт керування є суттєво нелінійним, характеристики 
якого залежать від швидкості й кута потоку води, що 
набігає [1]. Маневрові режими АНПА (рух за заданою 
криволінійною траєкторією, аварійні зміни курсу тощо) 

є типовими режимами для сучасних АНПА, тому ви-
вчення зміни силових характеристик РСК в таких режи-
мах є актуальним прикладним науковим завданням.

Математичне моделювання є важливим інстру-
ментом як для дослідження зміни силових характе-
ристик РСК у ході маневрування АНПА, так і для 
синтезу елементів систем автоматичного керування, 
у складі яких передбачається застосування матема-
тичних моделей АНПА як об’єкта керування. 

Реалізація високоефективних систем автоматич-
ного керування маневровим рухом АНПА дасть змогу 
забезпечити ефективне рішення в автоматичному ре-
жимі багатьох завдань безперервного моніторингу під-
водних комунікацій, стану навколишнього середовища 
навколо нафто- і газодобувних платформ, а також вико-
нання завдань, пов’язаних з пошуково-рятувальними 
морськими операціями та виявленням і розробкою 
корисних копалин і проведенням підводних наукових 
досліджень (океанографічних, археологічних тощо).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ 

Аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних науко-
вих публікацій свідчить, що високоточне керування 
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автономними підводними апаратами можливе за умов 
достовірного математичного моделювання основного 
виконавчого механізму керування, а саме рушійно-
стернового комплексу, який може складатись з гвинта 
чи гвинта в насадці й горизонтального або вертикаль-
ного стерна й поворотної колонки [1]. Багато уваги 
приділяється математичному моделюванню роботи 
РСК — поворотна колонка, що береться як головний 
рушій для бурових суден і платформ [2, 3]. Однак 
АНПА суттєво відрізняються за призначенням і функ-
ціональними можливостями й потребують безперерв-
ного вдосконалення наявних систем керування. Авто-
ром [4] розроблено математичну модель руху АНПА 
з вертикальним рушієм. Дана модель реалізована 
в системі Simulink середовища Matlab і надає мож-
ливість досліджувати вплив зовнішнього збурення 
на роботу системи автоматичного керування (САК). 
Гребний гвинт (ГГ) дає змогу змінювати швидкість 
у широких межах і має високий коефіцієнт корисної 
дії. Під час варіації частоти обертання ГГ змінюєть-
ся сила тяги гвинта. Причому даний параметр носить 
досить нелінійний характер. Сила тяги ГГ Т уздовж 
осі вала, а також момент Q на валу визначаються за 
формулами:
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Інтеграли в наведених формулах мають назву кое-
фіцієнт упору гвинта TK  і коефіцієнт момента гвинта 

QK  відповідно. У [4] дані коефіцієнти представлені у 
вигляді кривих дії ГГ й характеризують упор і момент 

при різних режимах роботи гвинта: 
2

4
2 ;

4TT K D ω
= ρ

π
 

2
5

2 ,
4QQ K D ω

= ρ
π

 де ρ — питома густина води; ω — 

кутова швидкість обертання; D — діаметр гвинта. 
Однак слід зазначити, що під час поєднання робо-

ти ГГ й стерна, РСК починає працювати в скошеному 
набігаючому потоці, при цьому значення сили тяги 
й моменту на валу також змінюються.

Також автори [5, 6] звертають увагу на виник-
нення значної нелінійності керованих параметрів за 
умови відхилення РСК на певний кут від співвісного 
потоку й вказують на необхідність детального дослі-
дження зміни упору пропульсивного комплексу в ко-
сому потоці.

Оскільки великий клас АНПА має основним режи-
мом роботи — маневровий, у якому ГГ працює в умо-
вах скошеного потоку, то завдання дослідження роботи 
РСК у даних умовах є досить актуальним питанням.

МЕТА РОБОТИ — розробка математичної мо-
делі функціонування рушійно-стернового комплек-
су АНПА типу «гвинт−стерно» в скошеному потоці 
води, що набігає, та дослідження в системі Simulink 
зміни його силових характеритик на плоскій циркуля-
ції АНПА в горизонтальній площині. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальна характеристика об’єкта досліджен-

ня. Для моделювання руху АНПА і дослідження ство-
рюваних систем використовується система Simulink 
середовища MATLAB 2010a. Створено Simulink-
модель, що імітує рух АНПА в горизонтальній пло-
щині й імітує роботу РСК «гвинт — стерно». 

Об’єкт керування в режимі горизонтального руху 
розглядаємо як тверде тіло (корпус АНПА), що пе-
реміщується під дією упору горизонтального рушія, 
приводом якого є гребний електродвигун постійного 
струму незалежного збудження. Керування здійсню-
ється шляхом прикладання до якоря двигуна відпо-
відної напруги живлення ,uU K u=  де Ku — коефіцієнт 
підсилення джерела напруги, u — необхідне значення 
напруги.

Математична модель об’єкта керування буде мати 
вигляд [4]:  

 u x
di cL K u r i
dt k

 (1)

 QK Dd cJ M Q i
dt k

 (2)

 
x

x x Dx

x
x Dx

dV
m T F F

dt
CK D V F

 (3)

 ,x
dx V
dt

=  (4)

де i — миттєве значення електричного струму якоря 
електродвигуна; ux, Ku — керуючий сигнал регулятора 
напруги та його коефіцієнт підсилення відповідно; L, 
rя, c, Φ — електромагнітні параметри електродвигуна; 
ω — частота обертання ГГ; kр — коефіцієнт передачі 
редуктора; JГГ — приведений до гвинта момент інерції 
системи «гребний електродвигун — редуктор — вало-
провід — гребний гвинт»; MЕД = сΦi / kp — рушійний 
момент електродвигуна; Q = KQρD5ρω2/4π2 — галь-
мівний момент, що створюється ГГ; KQ — безрозмір-
ний нелінійний коефіцієнт, що характеризує момент 
гребного гвинта; ρ — питома густина води; D —  
діаметр ГГ; mПА, λx — маса ПА та приєднана маса 
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води; Vx — поточна швидкість руху ПА по осі x; 
T = KTD

4 ω2/4π2 — рушійна сила (упор) ГГ; KТ — без-
розмірний нелінійний коефіцієнт, що характеризує 
упор ГГ; Fx = ρCxΩVx

2 / 2 — сила опору води руху ПА; 
Cx — гідродинамічний коефіцієнт корпусу ПА по 
осі x; Ω — площа змоченої поверхні зовнішнього кор-
пусу ПА; FDx — сила зовнішнього збурення по осі x.

Для розрахунку гідродинамічних сил і моментів, 
що з’являються на корпусі АНПА внаслідок його 
руху щодо навколишнього середовища, використовува-
лись відомі формули з [7, 8].

Математична модель роботи РСК «гвинт — 
стерно». Розглянемо систему «відкритий гвинт — стер-
но». У процесі перекладання стерна від нульового поло-
ження на кут rδ  симетричність його обтікання потоком 
рушія порушується, що призводить до появи складової 
швидкості потоку ,rU


 усереднений напрям якої може 

бути прийнято перпендикулярним до площини хорди 
стерна. У результаті вісь потоку гвинта, згідно з посту-
лату Жуковського − Чаплигіна і рівнянням:

 rU U Uδ = −
  

  (5)

відхиляється від осі гребного валу в той самий бік, 
що й стерно, на кут .rδ  При цьому упор гвинта P


 

(рис. 1) розпадається на дві складові: реакцію відхи-
леного потоку Pδ


 й додаткову реакцію ,Rδ


 що вини-

кає в результаті натікання частини потоку на відхиле-
не стерно [9].

Застосування векторної форми закону збережен-
ня кількості руху до рівності (5) дозволяє отримати 
такий результат:

 .P P Rδ δ= −
  

 (6)

Відзначено, що на стерні виникає сила ,rR  яка 
дорівнює величині ,Rδ  але протилежно спрямована:

 
.rR Rδ= −

 
 (7)

Проектування рівності (6) і (7) на повздовжню й 
поперечну  площини перерізу АНПА щодо вісі ГГ дає 
можливість отримати вирази для поздовжньої й по-
перечної складових сили Pδ  [9]:

 x r rP P P  (8)

 sin sin cos .y r r rP P Pδ= δ = δ δ  (9)

Таким чином, після перекладки стерна, розташо-
ваного в потоці рушія, на певний кут rδ  на кормову 
частину корпусу судна через конуси гребних валів бу-
дуть діяти поздовжня й поперечна складові сили, що 
розвивається рушієм, а гребний вал при цьому буде 
сприймати додаткове зусилля:

 2sin ,x r rQ P= θ δ  (10)

де /r pF Fδθ =  — коефіцієнт, що враховує відношен-
ня площі диска гвинта, який перекривається стерном 
за гіпотетичної перекладки останнього на 90о, до всієї 
площі диска.

Тому крутний момент на валу ГГ дорівнює [9]:

 r rM M  (11)

У результаті, враховуючи (8), (9) та (11), у системі 
Simulink розроблено математичну модель АНПА, що 
рухається в горизонтальній площині, з РСК «гвинт — 
стерно».

Короткий опис структурних блоків моделі. Мо-
дель складається з двох (основних) блоків (рис. 2). 
Перший блок — «AUV model» моделює рух АНПА 
в горизонтальній площині з РСК, розташованим на 
одній вісі з центром тяжіння апарата. 

Другий блок «Tsigma» імітує роботу РСК 
«гвинт — стерно» за умови руху АНПА в горизон-
тальній площині з перекладкою стерна від 0 до 90о, 
швидкості від 0 до 1 м/с. Дана система дозволяє моде-
лювати динаміку автономного підводного апарата на 
плоскій циркуляції. 

Перший блок (рис. 3) складається з чотирьох голов-
них частин. Перші три — «Equation1», «Equation 2», 
«Equation 3» — реалізують у рекурентній формі ма-
тематичні рівняння АНПА, кожен з них виконує кон-
кретну функцію.

Функція перша − рекурентна форма рівняння (1): 

u

p

K u r u
c k u t u

де на вході: u — керуючий вплив; ω — частота обер-
тання ГГ; на виході і — миттєве значення електричного 
струму.

Функція друга − рекурентна форма рівняння (2):

pk u u J t u

Рис. 1. Схема сил, створених рушієм при перекладці стерна
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Рис. 3. Структура блоку «AUV model»

Рис. 2. Математична модель АНПА з РСК «гвинт — стерно», реалізована в системі Simulink

де на вході: і — миттєве значення електричного стру-
му; Q — момент на валу; на виході: ω — частота обер-
тання ГГ.

Функція третя − рекурентна форма рівняння (3):

z

u C u abs u
u m t u

де на вході: Т — упор ГГ; Fd — зовнішнє збурення; на 
виході: V — швидкість руху АНПА.

Четвертий блок, «Subsystem1» (рис. 4) призначе-
ний для встановлення необхідного коефіцієнта сили 
упору ГГ й моменту на валу відповідно до поточного 
режиму роботи апарата: прямолінійний рух або плос-
ка циркуляція.

Блок «Tsigma» (рис. 5) імітує роботу РСК 
«гвинт — стерно» й реалізує рівняння (8), (9) та (11). 

Головною перевагою даного блоку є те, що він 
визначає зміну сили упору й моменту гвинта залеж-
но від кута набігаючого потоку в діапазоні швидкості 
[0…1]  м/с. 

Слід зауважити, що в даній моделі такі параме-
три, як швидкість руху й кут повороту стерна вста-
новлюються в ручному режимі й не змінюються під 
час всієї ітерації.

Моделювання динаміки АНПА на плоскій цир-
куляції. На базі математичної моделі АНПА для пря-
молінійного руху у вертикальній площині й матема-
тичній моделі роботи РСК «гвинт−стерно» в системі 
Simulink розроблено модель, яка імітує рух АНПА 
в режимі прямолінійного руху й на плоскій циркуля-
ції в горизонтальній площині. 

Дана модель дає можливість дослідити низку 
параметрів у ході роботи апарата в різних режимах 
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і може бути використана під час розробки автоматич-
ної системи керування для стабілізації руху АНПА на 
плоскій циркуляції.

Для перевірки працездатності розробленої мате-
матичної моделі та її Simulink-реалізації проведемо 
дослідження впливу скошеного потоку води, що набі-
гає на РРК типу «гвинт−стерно», для АНПА з такими 
характеристиками:

маса — 60 кг;
швидкість ходу — 1 м/с;
діаметр ГГ — 160 мм;
довжина стерна — 210 мм
На рис. 6, а зображено графічну залежність 

зміни сили упору ГГ від кута набігаючого потоку 
δ = 20 град. для такого АНПА. На рис. 6, б представле-

но графік функції від двох змінних: кута набігаючого 
потоку та швидкості δ = [0…35] град;  руху АНПА 
V = [0,2…1] м/с. 

Комп’ютерне моделювання динаміки АНПА 
на плоскій циркуляції довело наявність залежності 
сили упору ГГ від кута набігаючого потоку. Як ви-
дно з рис. 6, дана залежність має значну неліній-
ність і буде впливати на точність керування АНПА за 
траєкторного руху, наприклад на плоскій циркуля-
ції. Також встановлено (рис. 6, б) нелінійний ха-
рактер залежності упору гвинта від кута набігаю-
чого потоку й швидкості руху апарата в діапазоні  
[0,2…1] м/с.

Результати моделювання руху АНПА із серед-
ньою швидкістю 0,5 м/с подано в таблиці 1. 

Рис. 5. Структура блоку «Tsigma»

Рис. 4. Структура блоку «Subsystem1»
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Таким чином, встановлено суттєвий вплив 
зміни упору ГГ АНПА від кута, під яким на нього на-
бігає потік води, та швидкості руху АНПА на плоскій 
циркуляції. Зазначений вплив необхідно враховува-
ти в синтезі регуляторів гребних електродвигунів 
АНПА, які працюють у складі систем автоматичного 
керування плоским рухом таких підводних апаратів.

ВИСНОВКИ. 1. Удосконалено модель динаміки 
АНПА доповненням її математичної моделі рівнян-
нями керованого капсульованого електродвигуна по-
стійного струму паралельного збудження, внутрішній 
простір якого для захисту від дії зовнішнього серед-
овища заповнюється рідким діелектриком.

2. Розроблено математичну модель функціону-
вання рушійно-стернового комплексу АНПА типу 

«гвинт—стерно» у скошеному потоці, що набігає, та 
досліджено в системі Simulink зміну його силових ха-
рактеристик на плоскій циркуляції АНПА в горизон-
тальній площині.

3. З’ясовано, що упор рушійно-стернового комп-
лексу АНПА типу «гвинт−стерно» у скошеному по-
тоці, що набігає, є нелінійною залежністю від кута 
набігання потоку води й швидкості руху АНПА.

4. Отримані залежності можуть бути враховані 
в синтезі регуляторів систем автоматичного керування 
плоским маневровим рухом АНПА. Для цього необ-
хідно провести додаткові дослідження отриманих не-
лінійних залежностей з метою побудови тривимірної 
поверхні «упор ГГ — кут перекладки стерна — швид-
кість потоку, що набігає» та її використання як складо-
вої регулятора упору гребного електродвигуна АНПА.

Таблиця 1

Кут потоку,  
що набігає на ГГ 

δ, град

Швидкість руху АНПА
V, м/с

Сила упору ГГ, Н
при прямолінійному  

русі T (0, V)
на циркуляції 

Т (δ, V)
зниження
упору, %

35 0,5 18,47 15,13 17,9
20 0,5 18,47 17,36 6
5 0,5 18,47 18,4 0,37
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Abstract. A study has been conducted with gas emissions of different impedance as an object of processing and 
a high-voltage pulse generator as an object of control. It allowed defining the informational coordinates and control ac-
tion channels. The experimental study employing a simulated model of high-voltage equipment of the electrofiltration 
system became the basis for development of the set of control laws and a knowledge base for the intelligent control 
system. Thus, there was developed an intelligent control system for the pulse generator of the electrofiltration system. 
The algorithm provides adjustments of pulse parameters according to the current composition of gas burst. This allows 
generating high-voltage pulses which provide an efficient decomposition of major components of gas emissions. 
Keywords: intelligent control; algorithm; high-voltage pulse power source; electrofiltration; destruction; gas emissions.

Анотація. Розроблено інтелектуальну систему керування імпульсним джерелом живлення системи електро-
фільтрації, який сприяє коригуванню параметрів імпульсів відповідно до поточного складу екологічно не-
безпечних промислових газових викидів. Визначено інформаційні координати й канали керувальних впли-
вів. Доведено, що алгоритм роботи інтелектуальної системи керування дає змогу генерувати високовольтні 
імпульси з параметрами, які забезпечують ефективну деструкцію всіх вагомих складових газових викидів 
у процесі обробки.
Ключові слова: інтелектуальна система керування; алгоритм; імпульсне високовольтне джерело живлення; 
електрофільтрація; деструкція; газові викиди.

Аннотация. Разработана интеллектуальная система управления импульсным источником питания системы 
электрофильтрации, обеспечивающая корректировку параметров импульсов в соответствии с текущим со-
ставом экологически опасных промышленных газовых выбросов. Определены информационные координаты 
и каналы управляющих воздействий. Доказано, что алгоритм работы интеллектуальной системы управления 
дает возможность генерировать высоковольтные импульсы с параметрами, позволяющими вести эффектив-
ную деструкцию всех весомых составляющих в процессе обработки. 
Ключевые слова: интеллектуальная система управления; алгоритм; импульсный высоковольтный источник 
питания; электрофильтрация; деструкция; газовые выбросы.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Действующие на данный момент в Украине газо-

очистные системы тепловых электростанций и дру-
гих промышленных объектов не обеспечивают со-
блюдения европейских нормативных требований по 
уровню выбросов твердых частиц. Отсутствует так-
же очистка от таких вредных газовых выбросов, как 
NOx, SOx, COx, превышающих нормы ЕС во много 
раз. Энергопотребление действующих систем элек-
трофильтрации в 5−6 раз превосходит аналогичные 
показатели развитых стран [8, 9].

Для выполнения данных требований к газовым вы-
бросам и повышения эффективности существующих 
электрофильтров без их капитальной реконструкции 
предложен способ, использующий дополнительные 
импульсные высоковольтные высокочастотные ис-
точники питания, формирующие импульсы напря-
жения специальной формы [6], которые гарантиру-
ют как осаждение пыли, в результате дозарядки, так 
и деструкцию экологически опасных составляющих 
газовых выбросов. 

С целью дозарядки и осаждения определенно-
го вида пыли, а также для деструкции каждого вида 
опасных составляющих газовых выбросов разрабаты-

вались отдельные дополнительные импульсные высо-
ковольтные высокочастотные источники питания без 
возможности текущего управления параметрами им-
пульсов в процессе электрофильтрации. Это снижало 
эффективность их использования в комплексных си-
стемах электрофильтрации при текущем изменении 
качественного и количественного состава выбросов 
и приводило к значительному увеличению затрат на 
очистку промышленных газовых выбросов сложного 
состава. Устранение указанных недостатков суще-
ствующих систем електрофильтрации и деструкции 
экологически опасных газовых выбросов требует  
дополнительного изучения.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Проведенные ранее исследования показали нали-
чие в промышленных газовых выбросах различных 
опасных составляющих и пылевых частиц с разным 
сопротивлением, а также текущее изменение их соот-
ношения в процессе очистки [3], что обусловливает 
необходимость корректировки параметров импуль-
сов дополнительных импульсных высоковольтных 
высокочастотных источников питания в соответствии 

gazoochistki [Effect of high voltage power supply modes on the formation of a streamer corona discharge and 
efficiency of gas purification systems]. Tekhnichna elektrodynamika. Tem. vyp. Sylova elektronika ta enerhoe-
fektyvnist. [Technical electrodynamics. Power Electronics and Energy Efficiency]. 2011, pp. 44–49.

[2] Boguslavskiy L. Z., Miroshnichenko L. N., Diordiychuk V. V., Vinnichenko D. V., Yaroshinskiy N. S. Soz-
danie maketnykh obraztsov vysokovoltnogo oborudovaniya kompleksnykh sistem elektrofiltratsii ekologicheski 
opasnykh promyshlennykh vybrosov [Creating prototypes of high-voltage equipment of integrated systems of 
electrofiltration of environmentally hazardous industrial emissions]. Vestnik «KhPI». Tem. vyp. «Tekhnika 
i elektrofizika vysokikh napryazheniy» — Bulletin of KhPI. «Technique and electrophysics of high voltages», 
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с текущим составом и весовыми долями промышлен-
ных газовых выбросов. Определены необходимые 
параметры импульсов (амплитуда, длительность, 
крутизна фронта, частота следования) для дозарядки 
и осаждения определенного вида пыли, а также для 
деструкции каждого вида опасных составляющих га-
зовых выбросов [1].

Применяемые в системах электрофильтрации 
дополнительные импульсные высокочастотные ис-
точники питания не имеют возможности текущего 
управления параметрами импульсов в процессе элек-
трофильтрации, что существенно снижает их эффек-
тивность [5].

Для повышения успешности использования до-
полнительных импульсных высокочастотных ис-
точников питания в системах комплексной электро-
фильтрации, более полного осаждения и деструкции 
опасных составляющих промышленных газовых вы-
бросов необходима разработка интеллектуальных 
систем управления импульсными высоковольтны-
ми высокочастотными источниками питания ком-
плексных систем электрофильтрации, позволяющих 
управлять параметрами генерируемых импульсов 
в соответствии с текущим состоянием обрабатывае-
мой среды.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является исследование эко-
логически опасных промышленных газовых выбро-
сов как объекта обработки, а также импульсных вы-
соковольтных высокочастотных источников питания 
как объекта управления для определения координат 
вектора состояния, выбора  информационных вход-
ных координат и каналов управляющих воздействий, 
что поспособствует созданию интеллектуальной си-
стемы управления, позволяющей варьировать пара-
метры импульсов напряжения в процессе осаждения 
разноимпедансных пылевых частиц и деструкции 
экологически опасных составляющих в зависимости 
от текущего состава и весовых долей промышленных 
газовых выбросов

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Предварительный анализ экологически опасных 

промышленных выбросов показал, что в их состав 
входят разноимпедансные пылевые частицы; соеди-
нения углерода COх, серы SOх и азота NOх; высокомо-
лекулярные канцерогенные соединения. Для осажде-
ния разноимпедансных пылевых частиц и деструкции 
экологически опасных составляющих необходимы 
высоковольтные импульсы напряжения специальной 
формы с различными параметрами [3]. 

Для обеспечения эффективного осаждения 
пыли при электрофильтрации используют ее доза-
рядку высоковольтными импульсами напряжением 
(30−100) % Uип, длительность которых (обычно это 
десятки-сотни микросекунд) должна соответствовать 
электрическим параметрам пыли. Частота следова-

ния разрядных импульсов в зависимости от удель-
ного электрического сопротивления пыли должна 
находиться в диапазоне 10...1000 Гц (это условие 
обеспечения стабильного разряда при изменении ха-
рактеристик среды в процессе работы импульсных 
источников питания в значительном объеме обраба-
тываемых выбросов). Таким образом, в зависимости 
от текущего состава пыли возникает необходимость 
управления величиной амплитуды, крутизны, дли-
тельности и частоты следования импульсов в процес-
се обработки для эффективного осаждения разноим-
педансных составляющих.

Для деструкции экологически опасных составля-
ющих следует провести плазмохимическое преобра-
зование окислов углерода COх, серы SOх и азота NOх 
в сравнительно безопасные соединения, а также осу-
ществить плазмохимическое преобразование высо-
комолекулярных канцерогенных соединений в про-
стые, безопасные. Как показали предварительные 
экспериментальные исследования, деструкция воз-
можна при создании неравномерного электрического 
поля напряженностью не менее 2 МВ/м, что техниче-
ски можно реализовать формированием стримерного 
объемного разряда в газовой среде. Для образования 
такого разряда при атмосферном давлении без пред-
варительной ионизации требуются высоковольтные 
высокочастотные импульсы с наносекундным фрон-
том, амплитудой от 60 до 120 кВ, длительностью от 
50 до 100 мкс, частотой следования от 1 до 10 кГц 
в зависимости от состава газовых выбросов [1]. Итак, 
обеспечение результативной деструкции экологиче-
ски опасных составляющих газовых выбросов воз-
можно при изменении параметров импульсов, гене-
рируемых импульсным высоковольтным источником 
питания в соответствии с текущим составом среды. 

В результате проведенного изучения объекта об-
работки − экологически опасных газовых выбросов 
в электрофильтре − установлено, что в процессе 
фильтрации изменяется их количественный и каче-
ственный  состав. Для эффективного осаждения раз-
ноимпедансных пылевых частиц и деструкции эко-
логически опасных составляющих необходимо про-
вести текущий контроль состава выбросов с целью 
корректировки параметров импульсов, генерируемых 
импульсным высоковольтным источником питания 
согласно количественному и качественному составу 
объекта обработки — газовых выбросов.

Обеспечение операционного контроля состава 
газовых выбросов потребовало проанализировать 
существующие газовые анализаторы. В качестве дат-
чика газового анализатора для определения состава 
газовых выбросов может быть выбран первичный 
электрохимический преобразователь (ПЭП) массо-
вой концентрации газовой составляющей в токовый 
сигнал, пропорциональный концентрации. С целью 
нахождения массовой концентрации различных  
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взвешенных пылевых частиц в газоанализаторе мож-
но использовать измеритель оптической плотности 
пылегазовой среды ВГО-2 [4]. Применение газоана-
лизаторов позволяет осуществить непосредственный 
текущий анализ структуры конкретной газовой смеси 
и установить в объеме опасных выбросов количество 
и весовой коэффициент наиболее значимых состав-
ляющих газовых выбросов в качестве информацион-
ных координат в системе управления. 

Комплексные системы электрофильтрации эко-
логически опасных промышленных выбросов могут 
гарантировать эффективное осаждение высокоомных 
пылей и деструкцию экологически опасных газовых 
выбросов с помощью дополнительных управляемых 
импульсных источников питания, генерирующих вы-
соковольтные высокочастотные импульсы, количе-
ство и параметры которых должны быть соразмерны 
количеству и величине долей весомых составляющих 
промышленных выбросов. Обеспечить такое соот-
ветствие может создание интеллектуальной систе-
мы управления импульсными источниками питания. 
С целью её разработки осуществлено исследование 
импульсного высоковольтного высокочастотного ис-
точника питания как объекта управления для выбора 
каналов управляющих воздействий и информаци-
онно эффективных координат контроля. В системах 
электрофильтрации в качестве дополнительного им-
пульсного источника питания используется группа 
генераторов высоковольтных импульсов (Г1…ГN) 
с наносекундным фронтом для получения стример-
ного коронного разряда [5]. 

Необходимое количество генераторов (Г1…ГN) 
в импульсном источнике питания равняется количе-
ству весомых составляющих фильтруемых промыш-
ленных газовых выбросов и определяется по резуль-
татам предварительного анализа их состава [2].

Проведенный анализ установил информационно 
эффективные и аппаратно определяемые выходные 
координаты генератора высоковольтных импульсов: 
амплитуду импульса, длительность импульса, кру-
тизну фронта импульса, частоту следования импуль-
сов. Каналами управляющих воздействий генератора 
высоковольтных импульсов являются входы регу-
ляторов напряжения и формирователей импульсов 
генераторов высоковольтных импульсов, входящих 
в состав дополнительного источника питания.

На основании изучения объекта обработки ОО 
(экологически опасные промышленные выбросы 
в электрофильтре) и объекта управления ОУ (допол-
нительный импульсный источник питания, состоящий 
из генераторов высоковольтных импульсов Г1...ГN) 
построена обобщенная блок-схема интеллектуальной 
системы управления процессом очистки промышлен-
ных выбросов (рис. 1).  

Координатами вектора состояния X объекта об-
работки (ОО) являются сигналы с газоанализатора, 
соответствующие весовым коэффициентам наиболее 
значимых составляющих промышленных выбросов. 
Координатами выходного вектора Y объекта управ-
ления (ОУ) есть параметры импульсов на выходе 
генераторов (амплитуда импульса, длительность им-
пульса, крутизна фронта импульса, частота следова-
ния импульсов). Координаты вектора управляющих 
воздействий U − сигналы, поступающие на регулятор 
напряжения и формирователь импульсов генератора 
с системы управления по алгоритму, выработанному 
в блоке принятия решений согласно текущим значе-
ниям координат вектора состояния объекта обработ-
ки, выходного вектора объекта управления и множе-
ству законов управления, заложенных в базу знаний, 
полученных по результатам предварительных экспе-
риментальных исследований. 

Рис. 1. Блок-схема интеллектуальной системы управления процессом очистки газовых выбросов:
X — вектор состояния объекта обработки (ОО); Y — выходной вектор объекта управления (ОУ); U — вектор управляю-
щих воздействий; [Y]=[F(X)] — множество законов управления



№ 4 n  2017

65

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Для создания базы знаний необходима серия экс-
периментов на макетных образцах высоковольтного 
оборудования комплексных систем электрофильтра-
ции экологически опасных промышленных выбросов 
[2] или на реальных установках электрофильтрации, 
что позволит получить множество законов управле-
ния в виде однозначного соответствия [Y]=[F(X)]. 
Результаты таких исследований дадут возможность 
определить значения параметров импульсов, генери-
руемых импульсным высоковольтным высокочастот-
ным источником питания, для осаждения разноимпе-
дансных пылевых частиц и деструкции экологически 
опасных газовых выбросов при различных сочетани-
ях составных элементов газовых выбросов и их весо-
вых долей. 

Кроме того, был синтезирован адаптивный ал-
горитм работы интеллектуальной системы управле-
ния импульсным высокочастотным высоковольтным 
источником питания систем электрофильтрации 
(рис. 2).

Синтезированный алгоритм реализован на про-
мышленных контроллерах фирмы Atmel серии Mega 
(AtMega16, AtMega8535) и контроллерах STM 32 
c ядром ARM, которые создают необходимое быстро-
действие управления элементами системы и имеют 
полный набор используемых функций, дополнитель-
ные подсистемы индикации и панели ввода инфор-
мации. 

При обеспечении возможности изменения базы 
знаний предложенная интеллектуальная система 
управления является универсальной и позволяет осу-
ществлять интеллектуальное управление импульсны-
ми высоковольтными высокочастотными источника-
ми питания комплексных систем электрофильтрации, 
гарантируя эффективную деструкцию и осаждение 
всех весомых составляющих разноимпедансных га-
зовых выбросов при минимальных энергозатратах.

ВЫВОДЫ. 1. Проведены экспериментальные ис-
следования экологически опасных промышленных 
газовых выбросов как объекта обработки и импульс-
ного высоковольтного высокочастотного источника 
питания как объекта управления, состоящего из N ге-
нераторов высоковольтных импульсов с наносекунд-
ным фронтом. Выявлены информационно эффектив-
ные и аппаратно находимые выходные координаты 
генератора высоковольтных импульсов: амплитуда 
импульса, длительность импульса, крутизна фронта 
импульса, частота следования импульсов. В каче-
стве каналов управляющих воздействий определены 
входы регуляторов напряжения и формирователей 
импульсов генераторов высоковольтных импульсов 
(Г1...ГN), входящих в состав дополнительного им-
пульсного высоковольтного источника питания си-
стемы электрофильтрации. В результате построена 
архитектура интеллектуальной системы управления 
процессом очистки газовых выбросов.

2. Сформирована база знаний интеллектуальной 
системы управления по итогам экспериментов на 
макетных образцах высоковольтного оборудования 
комплексных систем электрофильтрации. Для по-
лучения множества законов управления установле-
ны значения параметров импульсов, необходимые 
для осаждения разноимпедансных пылевых частиц 
и деструкции экологически опасных составляющих 
промышленных выбросов, при различных сочета-
ниях составных элементов и их весовых долей, что 
является основой для синтеза алгоритма управления 
и создания базы знаний.

3. Составлен алгоритм работы интеллектуальной 
системы управления импульсным высокочастотным 
источником питания системы электрофильтрации, 

Рис. 2. Алгоритм работы интеллектуальной системы управ-
ления импульсным высокочастотным высоковольтным  
источником питания
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обеспечивающий управление параметрами импуль-
сов генераторов, входящих в структуру источника 
питания, в соответствии с текущим составом про-
мышленных газовых выбросов. Это дает возмож-
ность генерировать высоковольтные импульсы 

с параметрами, позволяющими вести эффективную 
деструкцию всех экологически опасных весомых 
составляющих и осаждение разноимпедансных пы-
левых частиц в процессе обработки промышленных 
газовых выбросов при минимальных энергозатратах.
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Abstract. The impact of the corona space discharge on the behavior of the string electrode in the coaxial electrode 
systems of the gas emission electrofiltration complexes has been subject to study. The dependencies of the rotational 
amplitude of the string electrode on the applied voltage and the wire material are determined. 
Keywords: corona space discharge; electrode system; electrofiltration of industrial gases; discharge ignition modes; 
oscillations; streamer.

Анотація. Досліджено вплив коронного об’ємного розряду на поведінку електрода-струни коаксіальних 
циліндричних електродних систем у комплексах електрофільтраціі газових викидів. Визначено залежності 
амплітуди обертання струнного електрода від напруги й матеріалу дроту.
Ключові слова: коронний об’ємний розряд; електродна система; електрофільтрація промислових газів; режи-
ми запалювання розряду; коливання; стример.

Аннотация. Исследовано влиянияе коронного объемного разряда на поведение электрода-струны коаксиаль-
ных цилиндричесских электродных систем в комплексах электрофильтрации газовых выбросов. Определены 
зависимости амплитуды вращения струнного электрода от подаваемого напряжения и материала проволоки.
Ключевые слова: коронный объемный разряд; электродная система; электрофильтрация промышленных 
газов; режимы зажигания разряда; колебания; стример.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Проблемы пылегазоочистки промышленных вы-

бросов с целью защиты атмосферы от загрязнения 
экологически опасными веществами являются акту-
альными [5, 6]. В последнее время все более широ-
ко применяется коронный объемный разряд в систе-
мах комплексной электрофильтрации. Установлено, 
что для возбуждения коронных объемных разрядов 
в электрофильтрах большое значение имеют кон-
структивные особенности электродных систем [4]. 

Несмотря на значительное количество проведен-
ных исследований, многие вопросы по зажиганию 
и поддержанию стабильного объемного разряда на 
различных конструкциях электродных систем, ис-
пользуемых в промышленных электрофильтрах, на 
сегодняшний день остаются открытыми и требуют 
дополнительного изучения.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Использование коронного объемного разряда 
в комбинированных системах электрофильтрации 
промышленных выбросов характеризуется своей 
спецификой, вызванной особенностями конструкции 
электродных систем и технологическими свойствами 
электрофильтров [1].

При анализе разнообразных электродных систем, 
употребляющихся в газоочистных комплексах, были 
выявлены определенные отрицательные эффекты: не-
однородная обработка всего объёма газа в системе, 
обрыв электрода-струны в месте пробоя и образова-
ния дугового разряда [1, 3, 4]. Для предотвращения их 
влияния на результаты работы газоочистных комплек-
сов необходимы дополнительные исследования этих 
явлений. В данном случае рассматривается недоста-
точно изученная коаксиальная цилиндрическая элек-
тродная система, которую в последнее время начали 
применять в комплексных системах газоочистки. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является выявление особен-
ностей применения коронного объемного разряда 
в коаксиальной цилиндрической системе электро-
фильтрации промышленных газовых выбросов, а так-

же определение влияния конструкции коаксиальной 
цилиндрической электродной системы и электроме-
ханических процессов, воздействующих на электро-
дную систему, в частности реактивной тяги корон-
ного разряда, на электрод-струну и режимы электро-
фильтрации.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
С целью более глубокого анализа поведения коак-

сиальной цилиндрической электродной системы при 
ее использовании в комплексных системах электро-
фильтрации разработан экспериментальный стенд 
(рис. 1). 

Стенд состоит из электрода-струны, выполненно-
го из медной или нихромовой проволоки 6 (катод), 
и металлического цилиндра 4 (анод), подключенных 
к высоковольтному высокочастотному импульсному 
источнику питания (ГВВИ). Трансформатор ГВВИ 
имеет коэффициент трансформации равный 277.

При подаче напряжения на коаксиальную цилин-
дрическую электродную систему 4, 6 в пространстве 
цилиндра вокруг электрода-струны образуется объем-
ный коронный разряд 5. При дальнейшем поднятии 
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Рис. 1. Экспериментальный стенд с коаксиальной цилин-
дрической электродной системой:
1 — камера для видеофиксации; 2 — шпилька для крепле-
ния и регулировки натяжения проволоки; 3 — диэлектриче-
ский цилиндр (пластиковая труба); 4 — металлический ци-
линдр (анод-электрод «+»); 5 — объемный разряд (плазма); 
6 — проволока (катод-электрод «−»); 7 — компьютер для 
наблюдения процесса через камеры видеофиксации и обра-
ботки результатов экспериментов
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напряжения на электроде-струне в местах микроне-
ровностей формируются стримеры, которые по ана-
логии с ионным двигателем [7], передают ей импульс. 
Идет раскачка электрода-струны с постепенным на-
растанием амплитуды. Колебания электрода-струны 
начинают вращение по эллипсоидной траектории. 
Кроме того, эллипс также оборачивается вокруг оси 
своего центра (оси крепления проволоки). Данный 
эффект был замечен во время испытаний разных 
типов коаксиальных цилиндрических электродных 
систем электрофильтров. Длина электрода-струны в 
электродной системе экспериментального стенда яв-
ляется постоянной и равна 1000 мм, однако она мо-
жет меняться из-за теплового расширения.

При смене полярности электродов, эффекта коле-
бания и вращения электрода-струны не наблюдалось. 
Заземлялся всегда электрод со знаком минус «−».

Колебания электрода-струны возникают в резуль-
тате воздействия на него реактивной тяги, создаю-
щейся каждым отдельным стримером, что приводит 
его в колебательное движение. Однако из-за стоха-
стичности расположения стримеров по всей рабочей 
поверхности электрода-струны и разнонаправленно-
сти векторов силы воздействия, колебания переходят 
во вращение.

В системах электрофильтрации эффект вращения 
электрода-струны коаксиальных цилиндрических 
электродных систем является паразитным, так как 
при больших площадях электрофильтров может воз-
никать множество коронных стримерных разрядов, 
что приведет к «раскачке электрофильтра». При этом 
межэлектродное расстояние будет уменьшаться, что 
станет причиной пробоя межэлектродного проме-
жутка и образования дугового разряда. В случае чего 
мощность будет выделяться на сопротивление дуги, 
и электрофильтр перестанет функционировать. Так 
же возможны повреждения рабочих поверхностей и 
самого электрооборудования. Таким образом, в си-
стемах электрофильтрации необходимо предотвра-
щать появление данного эффекта.

Для генерации стримерного разряда применяются 
высокочастотные высоковольтные импульсы с дли-
тельностью импульса менее одной микросекунды, 
частотой следования импульсов до 10 кГц (рис. 2).

Генератор высоковольтных импульсов [3] 
(рис. 3) состоит из двух главных частей: 1) широтно-
импульсного регулятора входного напряжения (чоп-
пера); 2) силового генератора импульсов высокого 
напряжения и частоты с наносекундным фронтом на-
растания.

Силовая часть генератора импульсов с коротким 
фронтом представляет собой однотактный генератор 
с параллельным включением транзисторного IGBT 
ключа T1, который содержит встроенный мощный 
антипараллельный диод. Основным дозирующим 
элементом является мощный импульсный конденса-
тор С1, присоединённый последовательно с первич-
ной обмоткой высокочастотного импульсного транс-
форматора Тr1.

Работа схемы состоит из двух фаз. В первой фазе, 
при которой транзисторный IGBT ключ T1 разомкнут, 
происходит накачка энергии из источника питания в 
емкостный накопитель С1 по цепи Tr1 — С1 — L1. Во 
второй фазе осуществляется разряд емкостного на-
копителя С1 на Tr1 ключом T1. При этом разрядный 
ток имеет синусоидальную форму: первая полуволна 
тока протекает через ключ, а вторая − через антипа-
раллельный диод IGBT ключа T1, размагничивая маг-
нитопровод трансформатора Tr1.

Чопперный регулятор (buck — стабилизатор) на-
пряжения собран по традиционной схеме, содержа-
щей три основных силовых элемента: 1) высокоча-
стотный IGBT ключ T1; 2) мощный высокочастотный 

Рис. 2. Осциллограмма тока и напряжения высокочастот-
ного стримерного разряда (развертка 250 мкс/дел.)

Рис. 3. Генератор высокочастотных импульсов высокого напряжения с наносекундным фронтом нарастания
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диод с малым временем обратного восстановления; 
3) выходной дроссель L1. Применение высокоча-
стотного стабилизатора постоянного напряжения 
питания генератора импульсов с обратной связью по 
напряжению дало возможность расширить диапазон 
выходных напряжений высоковольтных импульсов.

Такое решение добавляет ряд дополнительных 
преимуществ, таких как независимость от скачков 
напряжения сети питания и расширенный диапазон 
выходных напряжений.

В результате передачи энергии через импульс-
ный трансформатор и обостряющую ёмкость С2 на 
электродной системе наводятся импульсы высокого 
напряжения с наносекундным фронтом, которые об-
разовывают стримерный разряд (рис. 4).

Через некоторое время после зажигания стример-
ных разрядов электрод-струна начинает колебаться 
и затем вращаться по эллипсоидной траектории, ко-
торую можно наблюдать благодаря свечению плазмы 
(рис. 5).

Было проведено исследование зависимости ам-
плитуды вращения от амплитуды подаваемого напря-
жения и материала электрода-струны. Амплитуда A 

на графиках указана в относительных единицах и рас-
считывалась по формуле A=A1/d, где A1 — амплитуда 
и d — диаметр электрода-струны в миллиметрах.

Изучались электроды из медной (d = 0.63мм) 
и нихромовой (d = 0,35 мм) проволоки. Использова-
ние медной проволоки большего диаметра, чем диа-
метр нихромовой, обусловлено относительной лег-
коплавкостью меди. В экспериментах наблюдалось 
перегорание струны в месте пробоя.

Для равномерного натяжения образцов струн, 
применялся лабораторный комплект гирь массой 5, 
10, 15 и 20 гр. Во всех случаях добивались одинако-
вого отклонения для разного диаметра и материала 
электрода-струны.

Результаты исследования представлены на гра-
фиках (рис. 6, 7).

На графике (рис. 6) изображено скачкообраз-
ное увеличение амплитуды колебаний (А) медного 
струнного электрода при увеличении подаваемого 
напряжения с 22,16 кВ до 24,93 кВ. Повышение на-
пряжения до 26,32 кВ не даёт столь значительного 
эффекта, а дальнейшее его увеличение может приве-
сти к пробою межэлектродного промежутка. 

Рис. 4. Стримеры на электроде-струне в состоянии покоя Рис. 5. Светящаяся траектория вращения электрода-струны

Рис. 6. Колебания медного электрода-струны (d = 0,63мм):
 — 22,16 кВ;  — 24,93 кВ;  — 26,32 кВ.
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На графике (рис. 7) колебания нихромового 
электрода-струны начинаются на более низких на-
пряжениях, чем колебания медного электрода, а так-
же со значительно большей величиной амплитуды. 
Обусловлено это разным диаметром проволоки соот-
ветственно разной массой. Кроме того, играет роль 
упругость материала самой проволоки (нихром более 
упругий по сравнению с медью).

Значительные колебания электродов-струн на 
графиках (рис. 6 и рис. 7) указывают не просто на из-
менение диаметра траектории вращения, а и на пово-
рот эллипсоидной траектории вращения электрода-
струны, которую видно благодаря свечению плазмы 
(рис. 5).

Результаты проведенных исследований необхо-
димо учитывать при проектировании электродных 
систем электрофильтрационных газоочистных ком-
плексов для устранения эффекта колебания и вра-
щения электродов, который является паразитным 
в коаксиальных системах фильтра, так как влияет на 
устойчивость, работоспособность и ресурс электро-
фильтра. 

В некоторых цилиндрических конструкциях ко-
аксиальных электродных систем электрофильтра-

ции данный эффект наоборот будет положительным, 
поскольку позволяет обрабатывать больший объем 
проходящего газа через систему путем увеличения 
обрабатываемой площади поперечного сечения. Кро-
ме того, создаёт турбулентные потоки в системе, что 
дает возможность с помощью перемешивания газов 
избавиться от эффекта «расслоения» обрабатываемо-
го газа, когда со стороны одного электрода газ очи-
щен, а со стороны противоположного электрода он 
остаётся загрязнённым.

ВЫВОДЫ. 1. В результате проведенных иссле-
дований влияния коронного разряда на электрод-
струну в системах электрофильтрации определены 
зависимости амплитуды вращения электрода-струны 
от подаваемого напряжения и материала проволоки. 

2. Использование полученных результатов при 
проектировании электродных систем электрофиль-
тров позволит избежать эффекта раскачивания 
электрода-струны, который отрицательно влияет на 
поддержание стабильного стримерного коронного 
разряда в одних конструкциях. В усиленных кон-
струкциях коаксиальных систем изученный эффект 
раскручивания электрода может существенно повы-
сить эффективность электрофильтрации.

Рис. 7. Колебания нихромового электрода-струны (d = 0,35 мм):
 — 19,39 кВ;  — 20,78 кВ;  — 22,16 кВ
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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 key factor to success of their 
implementation is the high-quality and well-timed fulfillment of obligations to the partners. Within the framework 
of the developed methodology of the project management for providing educational services to a foreign customer,  
a quantitative assessment of the quality of teaching has been conducted by the Admiral Makarov National University 
of Shipbuilding by the “4 + 0” joint educational program with the Jiangsu University of Science and Technology. 
The obtained results allow for making adjustments to the educational process in order to improve the quality of the 
educational services provided.
Keywords: quantitative assessment of the quality; fundamental approaches of project management; international 
educational program.
Аннотация. Проведен расчёт количественной оценки качества преподавания Университетом науки и техноло-
гии Цзянсу по совместной учебной программе «4+0» с Национальным университетом кораблестроения име-
ни адмирала Макарова. Полученные результаты дают возможность вносить коррективы в учебный процесс  
с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

Ключевые слова: количественная оценка качества; принципиальные подходы управления проектами; между-
народная образовательная программа.
Анотація. Проведено розрахунок кількісної оцінки якості викладання Університетом науки та технології 
Цзянсу за спільною навчальною програмою «4+0» з Національним університетом кораблебудування імені 
адмірала Макарова. Отримані результати дають можливість вносити корективи в навчальний процес з метою 
підвищення якості освітніх послуг.

Ключові слова: кількісна оцінка якості; принципові підходи управління проектами; міжнародна освітня про-
грама.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Становление государства Украина как полноправ-
ного партнёра Европейского Союза и серьёзного игро-
ка на Мировой арене невозможно без мощной интегра-
ции не только экономических факторов, но как куль-
турных, так и образовательных составляющих. 

Соглашение об ассоциации Украины с Европей-
ским союзом, подписанное 27 июня 2014 г. несёт 
предусматривает процесс внедрения европейских 
стандартов во множество областей жизнедеятель-
ности и здорового функционирования государства.  
В частности, это касается и образовательного процес-
са. Всем известны высокие стандарты европейских 
стран в образовательной сфере, что, в свою очередь, 
подразумевает повышение уровня украинского обра-
зования. 

Глобализация рынка образовательных услуг 
обусловливает трансформацию национальных си-
стем образования многих стран. В качестве ярко-
выраженного индикатора этого явления можно на-
звать такие страны, как США, Великобритания, 
Южная Корея, страны Восточной Европы и т. д. Для 
Украины, как и для других европейских стран, кро-
ме системных реформ, как следствие глобализации, 
важнейшим фактором реформирования высшего об-
разования является внед рение 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 модифи-
кации идей Сорбонской декларации [3] про Европей-
ское пространство высшего образования. Это спо-
собствует более тесным связям между европейскими 
странами в развитии и укреплении интеллектуально-
го, социального, научного и технологического потен-
циалов, академического и общекультурного взаимоо-
богащения. 

Важнейшей составляющей успешной жизнедея-
тельности европейских университетов является ака-
демическая мобильность студентов, широкая степень 
автономии в принятии решений и активная междуна-
родная деятельность. Рассматривая европейскую мо-
дель образования, не следует упускать из вида фак-
тор конкурентной борьбы. Образовательные услуги 
европейских стран привязаны к рыночной экономике 
и действуют по простому и жёсткому закону «спроса 
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 западных универ-
ситетов подстраиваться под постоянные изменения 
современности и является залогом их удачного функ-
ционирования. 

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 европейскими универ-
ситетами. И если для большинства украинских аби-
туриентов университеты Великобритании, Франции 
и Германии в силу исторически сложившихся обстоя-
тельств ценообразования и прочих факторов представ-
ляют малый интерес, то университеты таких стран, 
к примеру, как Польша, Словакия и Чехия выглядят 
более чем привлекательно и реально. Общий уровень 
удовлетворения системой образования этих стран 
выше, чем в Украине, о чём свидетельствуют данные 
«Отчёта 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. 

Выходя на международный рынок образователь-
ных услуг, университет Украины должен отвечать 
критериям, которые диктуются процессом глобали-
зации. Следует детально изучить рынок труда: какие 
отрасли производства нуждаются в высококвалифи-
цированных кадрах той страны, с партнёрами кото-
рой планируется сотрудничать. Получив заказ на 
подготовку специалистов необходимо приложить все 
усилия для обеспечения высокого качества образова-
тельной услуги.

В Национальном университете кораблестроения 
имени адмирала Макарова для контроля над уровнем 
образования производятся расчёты количественной 
оценки качества преподавания конкретными препо-
давателями, что является подспорьем для принятия 
кадровых и организационных решений. Контроль 
производится как за работой украинских преподава-
телей, так и за работой китайских преподавателей.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Управление качеством проекта включает в себя все 
работы, которые относятся к общим функциям управ-
ления, определяют политику в сфере качества, задания 
и ответственность и реализуют их такими средствами, 
как планирование качества, его контроль и совершен-
ствование в рамках обеспечения качества [9].

Процесс управления качеством проекта предпо-
лагает три основные составляющие: планирование 
качества, обеспечение качества, контроль качества. 
Предусмотренными методами контроля качества ра-
боты преподавателей высшей школы осуществить 
объективную количественную оценку достаточно 
сложно. На необходимость этой оценки указывает 
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большое число авторов, связывая мероприятия по 
мотивации преподавателей к качественному труду 
с возможностью администрации учебного заведения 
располагать объективной оценкой работы преподава-
телей высшей школы [10−14]. 

В НУК предложено рассматривать преподавателя 
как лицо, которое стремится помочь студенту усво-
ить необходимые знания и умения в соответствием со 
стандартом образования. На основании этого подхода 
принят расчёт количественной оценки качества пре-
подавания [5]. Расчёт проводится в универсальной 
вычислительной программе, разработанной в НУК 
[15]. Методика расчёта по мере апробации на со-
вместных с китайскими партнёрами программах по-
стоянно совершенствуется. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — провести комплексные рас-
чёты количественной оценки качества преподавания 
Университетом науки и технологии Цзянсу по со-
вместной учебной программе «4+0» с Национальным 
университетом кораблестроения имени адмирала Ма-
карова. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В Национальном университете кораблестрое-

ния имени адмирала Макарова, г. Николаев успешно 
реализовывается ряд образовательных программ со-
вместно с иностранными партнёрами [8]. На основе 
накопленного опыта была разработана методоло-
гия управления проектом оказания образовательной 
услуги иностранному заказчику [17]. В рамках ме-
тодологии УПО осуществляется управление всеми 
международными образовательными проектами уни-
верситета. 

Рассмотрим совместную программу подготовки 
бакалавров «4+0» между НУК и УНТЦ.

Специальность — «Кораблестроение». Язык обу-
чения — английский. Партнёр — Университет науки 
и технологии Цзянсу, Китай (УНТЦ). Год подписания 
соглашения − 2011. Период обучения − 4 года. 

Первый выпуск был осуществлён в июне 
2016 года, 52-м китайским гражданам присуждена 
ученая степень бакалавра.

Суть данной обучающей программы заключается 
в подготовке бакалавров на основе интегрированно-
го учебного плана между Национальным универси-
тетом кораблестроения имени адмирала Макарова 
и Университетом науки и технологии Цзянсу. Обу-
чение осуществляется на территории Китая в учеб-
ных аудиториях и лабораториях УНТЦ усилиями 
как китайского, так и украинского профессорско-
преподавательского состава. Широко применяются 
технологии заочно-дистанционного обучения. Ре-
зультатом является так называемый «двойной ди-
плом» — диплом бакалавра государственного образца 
Китая и диплом бакалавра государственного образца  
Украины. 

Программы двойного диплома не новость для 
украинских университетов, правда, в основном они 
приходятся на партнёрство с европейскими высши-
ми учебными заведениями, что отмечалось Мини-
стерством образования и науки Украины [7]. Одна-
ко в реализации подобной программы с китайскими 
партнёрами НУК является пионером и лидером на 
территории Украины.

Данный проект также входит в программу раз-
вития НУК и построения университета европейского 
типа. Он структурно многослойнен, а его успешная 
реализация зависит от слаженности действий как на 
территории Украины, так и в Китае. Если сравни-
вать его с проектом «2+2», то он требует значительно 
большей предварительной подготовки, которая также 
подразумевает собой и согласование с вышестоящи-
ми инстанциями. 

Первоначальной ступенью реализации данного 
проекта есть создание общего интеграционного пла-
на, который будет имплементирован в учебный про-
цесс как НУК, так и китайского партнёра. Параллель-
но написанию плана, ведётся работа над дополнения-
ми к основному договору, которые станут основопо-
лагающими правилами реализации проекта. После 
утверждения высшим руководством университетов 
интегрированного плана и дополнений, начинается 
ступень согласования. Китайская сторона подаёт до-
кументы в Управление образования провинции Цзян-
су. Украинская сторона согласовывает интегрирован-
ный учебный план с Министерством образования 
и науки Украины. После того как все формальности 
пройдены, начинается следующая ступень — реали-
зация программы на местах. 

Для успешного управления данным проектом не-
обходимое чёткое разделение обязанностей между 
сторонами-участниками, что достигается формиро-
ванием с обеих сторон ответственных за проект ко-
миссий. В обязанность созданных комиссий входит 
как управление своей частью проекта на территории 
родного университета, так и тесное взаимодействие 
с комиссией партнёрского ВУЗа.

С обеих сторон в состав комиссии входят про-
ректор по международным делам, начальник между-
народного отдела (центра), директор кораблестрои-
тельного института (школы). На территории Украины 
комиссия координирует действия учебно-научного 
центра международного сотрудничества, на который 
возложена ответственность за успешную реализацию 
проекта со стороны НУК. Обязанности распределены 
между сектором международных связей и учебно-
методическим сектором.

В качестве контроля за качеством преподавания 
производился расчёт количественной оценки для 
групп китайских студентов. В работе показан рас-
чёт оценки преподавания за 1 семестр 2016 года. За 
указанный период студентам преподавателями УНТЦ 
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была предоставлена образовательная услуга по 10-ти 
общеобразовательным дисциплинам: 

j1 — Introduction to Naval Architecture & Ocean 
Engineering;

j2 — Advanced Mathematics;
j3 — Lab of General Physics;
j4 — Physical Education;
j5 — College English;
j6 — Modern History;
j7 — Vocational Career and Development Planning;
j8 — Military Training;
j9 — Mental Health Education;
j10 — Situation & Policy.
Уникальность данного расчёта состоит в том, что 

контроль осуществлялся за качеством преподавания 
сотрудников УНТЦ. Группа насчитывала из 30 сту-
дентов.

За количественную оценку качества преподава-
ния принимался скорректированный средний балл, 
который получили студенты в результате заключи-
тельного контроля дисциплине, излагаемой данным 
преподавателем за семестр. 

Средний балл, который получили студенты в ре-
зультате заключительного контроля по всем дисци-
плинам k-того преподавателя, рассчитывается как 
среднее арифметическое взвешенное из средних оце-
нок по каждой дисциплине по формуле:

1
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где Xj — средний балл, который получили студенты 
k-того преподавателя по j-той дисциплине за наблю-
даемый период; fj  — количество кредитов по j-той 
дисциплине за наблюдаемый период; m — количество 
дисциплин.

Рассеивание оценок студентов учитывается дис-
персией среднего балла, полученного студентами 
в результате заключительного контроля по всем дис-
циплинам у k-того преподавателя. Дисперсия опреде-
ляется по формуле средней арифметической взвешен-
ной из дисперсии оценок по каждой дисциплине по 
формуле:
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где 2
jσ  — дисперсия оценок, которые получили сту-

денты k-того преподавателя по j-той дисциплине за 
наблюдаемый период, которая вычисляется по фор-
муле:

2

2 1
( )

,

S

j l

j

X X

S

−
σ =

∑

где Xl — оценка, которую получил i-й студент у k-того 
преподавателя по j-той дисциплине за наблюдаемый 
период; S — количество студентов, которые изучали 
у k-того преподавателя j-тую дисциплину за наблю-
даемый период.

Относительный Ωk показатель, который количе-
ственно характеризует качество работы k-того пре-
подавателя в результате заключительного контроля 
по всем дисциплинам рассчитывается по формуле 
обратной величины к квадратичному коэффициенту 
вариации:
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Рейтинговый балл качества работы в ВУЗе k-того 
преподавателя находится по формуле:
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где Fk — количество кредитов, которое прочитал 
k-тый преподаватель за наблюдаемый период; n — 
количество преподавателей учебного заведения (или 
его структурного подразделения) за наблюдаемый 
период. 

Общая сумма рейтингов всех преподавателей 
учебного заведения (или его структурного подразде-
ления) за наблюдаемый период равняется единице.

Расчёт произведён в специально разработанной 
универсальной вычислительной программе, резуль-
таты которого приведены на рис.1 и рис. 2. 

Наивысший рейтинговый балл получил препо-
даватель дисциплины «j3 − Lab of General Physics» 
(R3 = 0,248). На втором месте преподаватель дис-
циплины «j8 − Military Training» (R8 = 0,209). Ниже 
порога соответствия высокому качеству Rk ≥ 0,06 
[16] оказались три дисциплины: «j1 — Introduction 
to Naval Architecture & Ocean Engineering», «j4 − 
Physical Education», «j10 — Situation & Policy». Осо-
бенное внимание было уделено первой, поскольку 
знания поступления на специальность являются 
критически важными для закладки фундамента зна-
ний будущего инженера судостроителя. Полученные 
результаты стали предметом пристального обсужде-
ния на ежегодном собрании координаторов совмест-
ной программы «4+0» между НУК и УНТЦ. После 
детального изучения образовательного процесса по 
этим дисциплинам и тестирования квалификации 
преподавателей, приняты соответствующие кадровые 
и организационные решения. 
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ВЫВОДЫ. В рамках разработанной методологии 
управления проектом по оказанию образовательных 
услуг для иностранного заказчика были проведены 
комплексные расчёты количественной оценки каче-
ства предоставления образовательных услуг препо-
давателями Университета науки и технологии Цзян-
су по совместной учебной программе «4+0» с На-
циональным университетом кораблестроения имени 
адмирала Макарова. Полученные результаты дают 
возможность непредвзятого контроля за работой пре-
подавателей для иностранных граждан. 

Принимая границу минимально допустимого рей-
тингового балла, соответствующего критериям каче-
ственного образования, Rk ≥ 0,06, делаем вывод, что три 
дисциплины «j1 — Introduction to Naval Architecture & 
Ocean Engineering», «j4 — Physical Education», «j10 — 
Situation & Policy» по данной программе за выбранный 
промежуток времени конкретной группе из 30 китайских 
граждан преподаются на недостаточно высоком уровне. 
В связи с этим приняты соответствующие кадровые и ор-
ганизационные решения. Данные расчёты подтвержда-
ют эффективность разработанной методологии УПО. 

Рис. 1. Результаты расчётов количественной оценки преподавания по 10 дисциплинам за 1 семестр 2016 года по  
программе «4+0»

Рис. 2. Рейтинговый балл качества работы преподавателей по 10 дисциплинам за 1 семестр 2016 года по 
программе «4+0»



№ 4 n  2017

79

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
[1] Бобрицька В. І. Мобільність як ключовий принцип формування європейського освітнього простору [Текст] / 

В. І. Бобрицька // Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу № 3 (додаток 2): 
Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». — К. : Видавництво Інституту вищої освіти 
НАПН України, 2013. — С. 234–238.

[2] Focus on Higher Education in Europe: The Impact of the Bologna Process. European Commission [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.eurydice.org.

[3] The Bologna Process 2020 — The European, Higher Education Area in the new decade. Communique of the Conference 
of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-Ia-Neuve, 28–29 April 2009 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.bologna2009benelux.org.

[4] Calculated based on the data from UNDP / Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in 
a Diverse World. — New York, 2013.

[5] Модели, методы и алгоритмическое обеспечение проектов и программ развития наукоемких производств [Текст] / 
А. М. Возный, В. В. Драгомиров, А. Я. Казарезов, К. В. Кошкин и др. — Николаев : НУК, 2015. — 194 с. 

[6] Рыжков С. С. Отчёт ректора за 5 лет работы [Текст] / С. С. Рыжков. — Николаев : Издательство НУК, 2013. 
[7] Сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.
[8] Рыжков А. С. Управление международными образовательными проектами национального университета кора-

блестроения на примере украинско-китайского сотрудничества [Текст] / А. С. Рыжков // Збірник наукових праць 
НУК. — Миколаїв : НУК, 2014. — № 6. — С. 84–91. 

[9] Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. з анг. / Під. ред. С. Д. Бушуева. — 2-е вид., перероб. — К. : 
Видавничий дім «Ділова Україна», 2000. — 196 с.

[10] Бурков Н. В. Модели и механизмы теории активных систем в управлении качеством подготовки специалистов 
[Текст] / Н. В. Бурков, Д. А. Новиков. — М. : Исследовательский центр проблем управления качеством подготовки 
специалистов, 1998.

[11] Зиннуров У. Г. Оценка затрат на подготовку специалистов в зависимости от квалификационных требований к вы-
пускнику [Текст] / У. Г. Зиннуров, М. Б. Гузаиров. — М. : ИЦ, 1991.

[12] Хотомлянський О. Формування збалансованої системи показників ВНЗ [Текст] / О. Хотомлянський, Т. Дерев’янко  // 
Освіта і управління. — 2005. — Т. 8. — № 2. — С. 49–53.

[13] Хотомлянський О. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-викладацького 
складу вищого навчального закладу [Текст] / О. Хотомлянський, Т. Дерев’янко // Освіта і управління. — 2006. — 
Т. 9. — № 3–4. — С. 145–151.

[14] Балыхин Г. А. Управление развитием образования: организационно-экономический аспект [Текст] / Г. А. Балы-
хин. — М. : Экономика, 2003. — 428 с.

[15] Рыжков А. С. Создание универсальной вычислительной программы для управления качеством образовательных 
услуг НУК на международной арене [Текст] / А. С. Рыжков // Збірник наукових праць НУК. — 2017. — № 3. — 
С. 71–77.

[16] Рыжков А. С. Управление качеством образования НУК по программе «2+2» с Международным морским коллед-
жем Чжэцзян [Текст] / А. С. Рыжков // Збірник наукових праць НУК. — 2017. — № 2. — С. 69–75.

[17] Рыжков А. С. Разработка методологии управления проектом по оказанию образовательных услуг иностранному 
заказчику [Текст] / А. С. Рыжков // Збірник наукових праць НУК. — 2017. — № 1. — С. 95–101. ___________

© О. С. Рижков
Надійшла до редколегії 20.10.17

Статтю рекомендує до друку член редколегії ЗНП НУК
д-р техн. наук, проф. С. К. Чернов



ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 4 n  2017

80

DOI 10.15589/jnn20170411
УДК 005.8
 С13

СONCEPTUAL MODEL  
OF THE VALUE-ORIENTED MANAGEMENT OF PROJECT  

PORTFOLIOS OF SCIENCE-BASED ENTERPRISES

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ 
 ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ 

 ПРОЕКТІВ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Oksana Yu. Savina О. Ю. Савіна, 
oksanasavina14@gmail.com асп.
ORCID: 0000-0001-5717-4923

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Abstract. The paper substantiates the necessity to improve the portfolio management of the science-based enterprises 
with the help of the value-oriented approach. The basic strategic values of the science-based enterprise are highlight-
ed. The main values of the enterprise are taken as a basis to form its values field. The definition of the values field of 
the science-based enterprise is presented. The values of the enterprise and their hierarchical structure are identified; 
the latter forms the values orientations of the corresponding levels of the hierarchy. It is established that the values 
field of the science-based enterprise is affected by the external and internal environment. It is substantiated that risk 
accounting of the environment of the values field of the enterprise is a necessary tool during evaluation of appropriate 
project portfolios. There is formed a conceptual model of the value-oriented portfolio management of a science-based 
enterprise. It is identified that the portfolio management processes should be integrated with minimization of the 
risks of project portfolios, as well as mutually integrated. This will lead to optimization of the strategic values of the 
science-based enterprise.
Keywords: project portfolio; portfolio management; value-oriented approach; science-based enterprises.

Анотація. Розглянуто необхідність удосконалення портфельного управління наукомісткими підприємства-
ми на основі ціннісно-орієнтованого підходу. Виділено базові стратегічні цінності наукомісткого підприєм-
ства, на основі яких запропоновано формування його ціннісного поля. Сформовано концептуальну модель 
ціннісно-орієнтованого управління портфелями проектів наукомістких підприємств. Визначено, що процеси 
управління портфелями проектів повинні бути інтегровані з мінімізацією ризиків портфелів проектів і між 
собою, що, як наслідок, призведе до оптимізації стратегічних цінностей наукомісткого підприємства.
Ключові слова: портфелі проектів; ціннісно-орієнтований підхід; управління портфелями проектів; науко-
місткі підприємства.

Аннотация. Рассмотрена необходимость усовершенствования портфельного управления наукоемкими пред-
приятиями на основе ценностно-ориентированного подхода. Выделены базовые стратегические ценности 
наукоемкого предприятия, на основе которых предложено формирование его ценностного поля. Сформи-
рована концептуальная модель ценностно-ориентированного управления портфелями проектов наукоемких 
предприятий. Определено, что процессы управления портфелями проектов должны быть интегрированы 
с минимизацией рисков портфелей проектов и между собой, что, в последствии, приведет к оптимизации 
стратегических ценностей наукоемкого предприятия.
Ключевые слова: портфели проектов; ценностно-ориентированный подход; управление портфелями про-
ектов; наукоемкие предприятия.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміни у світовій економіці позначаються на всіх 

галузях людської діяльності. У таких умовах швид-
ко змінюється світ проектного менеджменту, роз-
ширюються його межі, простежуються нові важливі 
тенденції. Особливо вони вимагають якісно нових 
методологічних підходів до аналізу й управління роз-
витком наукомістких високотехнологічних галузей 
промисловості як гарантів конкурентоспроможності 
й стабільності держави.

Для ефективного управління портфелями проек-
тів (ПП) наукомістких підприємств потрібна постійна 
інтегруюча діяльність, метою якої є максимальна від-
дача від реалізації всієї сукупності проектів. Завдан-
ня управління ПП — це вибір «правильних проектів», 
що мають максимальну цінність для виконання «пра-
вильної роботи» й орієнтуються на досягнення стра-
тегічних цілей за сукупністю виконаних ПП [1].

Наукомісткі підприємства є складним об’єктом 
управління, адже їх функціонування — це результат 
взаємодії державних і приватних компаній та інвес-
торів з різних секторів економіки й суміжних ринків, 
комплексності попиту й комбінаторності продукту. 
Управління такими об’єктами можливе лише за умо-
ви злагодженої взаємодії суб’єктів ринку, між якими 
можуть виникати конфлікти інтересів, та менеджера-
ми підприємства. Кожен зі стейкхолдерів має власні 
активні, проте, іноді різновекторні цільові установки, 
інтереси, частина яких через звичайні закони ринку 
може конфліктувати з інтересами інших стейкхолде-
рів, хоча частина може й збігатися. При цьому варто 
забезпечувати рівновагу між проектами, що стосу-
ються виробничих і ринкових аспектів діяльності під-
приємства; обсягами досліджень і розробок; ризика-

ми й можливими вигодами від реалізації ризикованих 
проектів; у розподілі надходжень від проектів у різні 
види активів підприємства [2].

Сучасне управління портфелями орієнтується 
на формування ПП на основі цінностей [3]. Голов-
ною концепцією ціннісного підходу є формування 
ПП із максимально доданою цінністю. Автор [4] 
зазначає, що реалізація проектів, програм і ПП сьо-
годні повинна відбуватися з неперервним аналізом 
і з урахуванням створюваних при цьому цінностей. 
Розв’язання цієї проблеми є надзвичайно актуальним 
і вимагає підходу, який бере до уваги різноманіття 
цінностей і перетворює їх в систему цілей, які ведуть 
до появи нової цінності, збагаченої унікальністю, 
відмінними рисами, інноваціями, що задовольняє 
всіх учасників створюваного ПП. Цінність портфе-
лю може бути сформована в момент досягнення цих  
цілей. Такий підхід передбачає забезпечення перегля-
ду проектів і програм, що входять до ПП наукоміст-
ких підприємств, з метою встановлення пріоритетів 
відповідно до стратегічних цінностей і з урахуван-
ням невизначеностей навколишнього турбулентного 
оточення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасному проектному управлінні достатнє 
впровадження отримала думка, що головною метою 
проектного управління є не отримання фінансового 
прибутку, а створення через проекти нових людських 
цінностей [3]. Саме ця обставина зумовлює необхід-
ність розвитку нової ціннісно-орієнтованої методо-
логії управління проектами, заснованої на цілісності 
об’єкта управління й невизначеності змін навколиш-
нього середовища [5].
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Концептуальні питання управління портфелями 
проектів широко представлено в міжнародних стан-
дартах PMI [3, 6]. Але ці ідеї подано в найбільш за-
гальному вигляді і не дають можливості розробки й 
реалізації ефективних моделей управління ПП науко-
містких підприємств.

Формування ПП з максимальною доданою цінніс-
тю передбачає перегляд проектів і програм, що вхо-
дять до портфеля, з метою встановлення пріоритетів 
відповідно до організаційних цінностей. Основне 
завдання планування портфеля полягає в тому, щоб 
здійснювати управління разом з постійним розвитком 
стратегічно важливих організаційних цінностей. За-
стосовуючи методи відбору, координації й оцінки 
проектів, а також переглядаючи й удосконалюючи 
стратегію нарощування цінності бізнесу, організація 
вирішує суперечливі вимоги, що дозволяють макси-
мально збільшити сукупну цінність ПП [7].

Автор [2] при роботі з ПП виділяє чотири осно-
вні проблеми, які характерні й для наукомістких 
підприємств: 1) велика кількість одночасно викону-
ваних проектів, що можуть дублювати один одного, 
2) неправильний вибір або реалізація проектів, які не 
мають цінності для організації; 3) відсутність зв’язку 
«проект — стратегічні цілі організації»; 4) незбалан-
сованість складу ПП. Він відзначає, що незбалансо-
ваність складу ПП виражається в зайвій кількості 
проектів, що належать до виробничих аспектів, за 
недостатності проектів, що стосуються розвитку ор-
ганізації; зайвому числі проектів, спрямованих на 
розробку нової продукції за нестачі дослідницьких 
проектів; занадто великого числа проектів з коротко-
строковими цілями й малою кількістю проектів, наці-
лених на довгострокову перспективу; невідповіднос-
ті портфеля проектів головним активам організації та 
її стратегічним ресурсам; недостатнього обліку на-
явних основних можливостей для одержання доходу, 
оцінки ризиків та ін.

З іншого боку, недостатньо уваги приділяло-
ся проектному управлінню, зокрема портфельному 
управлінню, з врахуванням того, що чинні підходи 
до формування й управління портфелями проектів 
[8−10] до сьогодні перебувають у стадії розвитку.

Грейвз зазначав в [11], що для визначення фокусу 
розвитку компанії менеджерам під час формування 
ПП слід брати до уваги домінуючий рівень цінностей 
в організації на поточний період, оскільки тільки так 
можливо реалізувати унікальні властивості організа-
ції для створення її конкурентних переваг.

Г. Керцнер в [4] виділяє основні чотири складові 
успіху, пов’язані з управлінням цінністю: фінансова 
цінність, стратегічна цінність, внутрішні цінності 
й цінності, що стосуються замовників. Враховуючи, 
що основне завдання управління ПП — формуван-
ня збалансованого портфеля й управління ним, то 
під збалансованим, з точки зору створення цінності, 

мається на увазі такий варіант конфігурації портфеля, 
за якого досягається оптимальне поєднання проектів 
за їхнім внеском у згадані складові цінності за Керц-
нером.

Розширення застосування проектного підходу до 
сфери нематеріального виробництва зумовило необ-
хідність оцінювання успішності проектів і ПП не 
тільки з позицій кількісних характеристик. Ціннісно-
орієнтоване проектне управління для оцінки резуль-
тативності проекту пропонує використовувати крите-
рій «цінність проекту» [12]. У роботі [13] С. Д. Бу-
шуєв визначає цінність як вигоду, одержувану від 
реалізації проекту всіма зацікавленими сторонами. 
Автор розглядає цінність проекту як комплексний 
показник, що складається з цінності процесу, продук-
ту й цінності організації, що реалізує проект. Відпо-
відно до думки проф. В. А. Рача [14], який вводить 
поняття «гармонізована цінність», її необхідно ана-
лізувати в двох аспектах: гармонізацію зі стратегіч-
ними цілями організації, що реалізує даний проект, 
і гармонізацію цінностей усіма зацікавленими сто-
ронами проекту. Враховуючи, що проекти є носіями 
своїх цінностей, то вони їх перенесуть й до ПП.

У джерелі [5] зауважено, що формування портфе-
ля розвитку є одним з ключових завдань, що стоять 
перед будь-якою компанією. Авторка вказує, що під 
час оцінки формування портфеля розвитку органі-
зації необхідно визначити систему критеріїв оцінки 
й окреслити функцію цілей організації в просторі за-
даних критеріїв. А також відзначає, що до портфеля 
проектів повинні потрапити лише ті проекти, які при-
носять найбільшу користь, задовольняють ресурсним 
обмеженням і відповідають стратегічним цілям ор-
ганізації, при цьому дуже важко під час формування 
портфеля відібрати проекти не поодинці відповідно 
до критерію ефективності, а за деяким набором па-
раметрів цінності. Завдання ускладнюється ще й тим, 
що оцінки проектам-претендентам на включення до 
портфеля даються експертами, які часто оперують 
нечіткими критеріями.

У роботі [15] запропоновано цілісний підхід і від-
повідні моделі, а також розглянуто приклади про-
грамної реалізації, що дозволяють врахувати ціннісні 
характеристики проектів і програм протягом їх жит-
тєвих циклів у проектно-керованих організаціях. Од-
нак викладені ідеї не розглядають ПП й ефективні 
з точки зору оптимізації всього спектра діяльності 
проектно-керованих компаній і не можуть врахову-
вати специфіку завдань наукомістких підприємств.

Процесам управління цінністю присвячена робо-
та [16], у якій розглянуто зміст даних процесів і по-
казано зв’язок управління цінністю з управлінням 
змістом проекту, визначено структуру й склад інфор-
маційних потоків управління цінністю.

Як зазначено в [7], сучасний стан менеджменту 
свідчить про перехід від показників економіки до 
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економіки цінностей й вказано, що загальні принци-
пи ціннісно-орієнтованого еволюційного розвитку 
організацій залишаються маловивченими.

Впровадження «ціннісного підходу» до проектно-
керованої організації потребує визначення базових 
концепцій, елементів і структури відповідного цін-
нісного механізму, а саме ПП є інструментом, який 
дає змогу інтегрувати дії виконавців, щоб бачення 
майбутнього підприємства стало реальністю [8].

Автор [17] вважає, що передумовами побудови ефек-
тивних технологій управління проектно-орієнтованою 
діяльністю фінансових установ є розуміння циклічного 
характеру розвитку, керованості, мотивації, економії 
часу, соціального партнерства й багатьох інших чин-
ників, а їх сукупність формує турбулентність оточення 
й свідчить про реальну небезпеку кризи за будь-якого, 
навіть найуспішнішого управління. Стверджується, 
що управління проектно-орієнтованою діяльністю це 
— передбачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів, 
заходи для зниження негативних наслідків кризи й ви-
користання її чинників для наступного розвитку. Крім 
цього, автор пише, що система критичних індикаторів 
моделі оточення підприємства оцінює фактичні показ-
ники за шкалою зон ризиків: нормального стану, нега-
тивного тренду й турбулентного тренду. При цьому в 
системі критичних індикаторів моделі ідентифіковано 
кульки (бульбашки), побудовані у вигляді загроз, які 
формуються всередині організації та зовні, а також ви-
значено тригери (зовнішні фактори), що можуть вести 
до розриву кульок. Для фінансової установи визначено 
умови спрацювання тригерів й заходи протидії поши-
ренню ланцюгових реакцій [17].

В. М. Молоканова в [18] пропонує розглядати під-
приємство як систему і відповідно до закону розвитку 
систем виділяє у ній дві складові (підсистеми), одна 
з них консервативна (підтримка існування), а інша — 
адаптивна (адаптація до змін). Консервативна части-
на — це виробничі цикли, що повторюються, — оди-
ничне, серійне або масове виробництво товарів, адап-
тивна — процеси розвитку через проекти, програми 
й портфелі. Адаптацію автор розуміє як окремий вид 
управління, зокрема, гнучке інноваційне управління 
підприємством, що здатне пристосуватися до нових 
умов в зовнішньому середовищі. Вона наголошує, що 
підприємства, які мають гнучке поєднання консерва-
тивної й адаптивної підсистем, здатні швидко при-
стосовувати систему організації під глобальні зміни, 
що відбуваються в світі, й у них більше шансів для 
стабілізації й подальшого розвитку компанії. 

Незважаючи на наявність численних теоретич-
них розробок, питання досягнення вагомої результа-
тивності й ефективності стратегічного управління на 
основі ціннісно-орієнтованого підходу для складних 
структур організації бізнесу, якими є наукомісткі під-
приємства, залишаються дослідженими фрагментарно 
й потребують подальшого наукового обґрунтування.

МЕТА СТАТТІ — побудова концептуальної 
моделі ціннісно-орієнтованого управління ПП на-
укомістких підприємств з урахуванням зниження не-
визначеностей ПП, яка орієнтована на дослідження й 
пошук шляхів усунення протиріч і похибок і форму-
вання таких механізмів управління, які задовольнять 
всіх стейкхолдерів наукомістких підприємств і забез-
печують їх ефективну діяльність і розвиток відповід-
но до стратегічних цінностей підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Концепція ціннісно-орієнтованого підходу є го-

ловною під час формування ПП, вона передбачає 
максимізацію зростання цінностей підприємства та 
являє собою завдання багатокритеріальної оптиміза-
ції [7].

Управління ПП наукомісткого підприємства сфо-
кусовано на забезпеченні аналізу проектів з метою 
встановлення ціннісних пріоритетів, узгодженості 
й приведення до відповідності управління портфелем 
зі стратегією організації. Згідно з [19] можна виділи-
ти базові стратегічні цінності наукомісткого підпри-
ємства (див. рис. 1).

Інноваційні цінності включають в себе формуван-
ня корпоративної культури, розробку й впроваджен-
ня організаційно-технічної системи й вдосконалення 
бізнес-процесів управління інноваціями, інноваційну 
стратегію, створення й розвиток системи мотивації 
персоналу, організацію програмного управління роз-
витком компанії. Економічним цінностям відповіда-
ють: мінова вартість, вартість проекту й ПП для за-
мовника й споживача, додаткові витрати, вигоди для 
фізичних осіб-учасників проекту, вигоди для регіону 
або країни загалом, корисність, ресурси. Політичні 
цінності відображають політичну зрілість і досвід сус-
пільства, важливість для країн-учасниць розширення 
міжнародних зв’язків підприємства, внесок проек-
ту в розвиток відносин між країнами-учасницями, 
поліпшення іміджу підприємства. Соціальні цінності 
гарантують забезпечення робочими місцями, зрос-

Рис. 1. Стратегічні цінності наукомістких підприємств
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тання зайнятості населення, додаткове матеріальне 
стимулювання учасників проекту, зниження соці-
альної напруженості, підвищення технічної культу-
ри. Етичні цінності — це норми, заохочення, вимоги 
суворої конфіденційності, готовність виявляти по-
рушення, підтримання професійної репутації тощо. 
Наукові цінності вказують на ефективність підпри-
ємства та його проектів (ПП) у науковій галузі, мож-
ливість отримання нового продукту, розробки нової 
технології, спільної наукової роботи й використання 
наукових лабораторій, обміну науковими кадрами 
й досвідом. Регіональні цінності пов’язані з особли-
востями й потребами регіону. Кластерні цінності за-
безпечують конкурентоспроможність наукомістких 
підприємств у складі регіональних або державних 
кластерів, створюють умови для реалізації результа-
тів наукових досліджень, сприяють зростанню зайня-
тості населення й зниженню соціальної напруженості 
в регіоні й суспільстві.

Враховуючи особливості ПП і специфіку їх 
управління [20], можна стверджувати, що сукупність 
цінностей формує ціннісне поле підприємства.

Ціннісне поле наукомісткого підприємства — це 
організована та взаємозв’язана система множин цін-
нісних орієнтацій (мотивів, засобів, методів, при-
йомів, предметів і продуктів людської діяльності, їх 
особистісних змістів і цілей), яка характеризується 
синергетичним ефектом й постійно розвивається 
в напряму стратегії підприємства та його складових.

Автор [17] зазначає, що організації живуть і пра-
цюють у динамічному турбулентному оточенні, яке 
впливає на їх діяльність.

У [21] вказано, що принцип синтезу лежить 
в основі розвитку будь-якої організації, оскільки він 
визначається чинниками зовнішнього й внутрішньо-
го середовища. Крім того, стверджується про два 
головні завдання певної організації, це — зовнішня 
адаптація й внутрішня інтеграція, що в підсумку при-
зводить до діалектичного синтезу — синергетичного 
ефекту, коли цінність реалізації всього ПП переви-
щує цінність реалізації окремих проектів управління 
на основі цінностей. Забезпечення зовнішньої адап-
тації пов’язане з реакцією на постійні зміни зовніш-
нього середовища й встановленням стійких надійних 
відносин організації із системою вищого порядку.

Домінуючий рівень цінностей навколишнього се-
редовища має бути також врахований під час побу-
дови стратегічного фокуса розвитку компанії, тільки 
так можливо реалізувати унікальні властивості орга-
нізації для створення її конкурентної переваги [5].

Основне завдання планування полягає в тому, 
щоб здійснювати управління разом із постійним роз-
витком стратегічно важливих цінностей [1]. Відпо-
відно, ціннісне поле базується на основних ціннос-
тях наукомістких підприємств, які мають ієрархічну 
(пірамідальну) систему й переходять у ціннісно-
орієнтовані стратегії відповідних рівнів, перебуваю-
чи під впливом зовнішнього й внутрішнього оточен-
ня (див. рис. 2).

Згідно з теорією К. Грейвза [11], розвиток органі-
зації йде по подвійній спіралі: зовнішня спіраль — це 
умови життя й проблеми, з якими організація стика-
ється в певний історичний період часу; внутрішня 
спіраль — це індивідуальні особливості організа-

Рис. 2. Формування ціннісного поля наукомісткого підприємства на основі його базових цінностей
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ції, когнітивні процеси, тобто колективний інтелект 
і ментальні здібності, якими організація «фільтрує» 
зовнішній світ. Зовнішні умови постійно взаємодіють 
з внутрішніми структурами організації, стратегія, що 
виникає під час цієї взаємодії, і визначає її рівень іс-
нування або перехід на інший рівень організаційних 
цінностей. Таким чином, як вказує [21], виживання 
організації залежить від здатності змінювати ціннос-
ті відповідно до змін зовнішнього середовища через 
ПП. Автор відзначає, що життєвий цикл кожного цін-
нісного мема: «пробудження — підйом — розквіт — 
затухання — відмова» повторюється на кожному пів-
колі й викликається потужними силами зовнішнього 
впливу й внутрішнього невдоволення, а зовнішня 
адаптація й внутрішня інтеграція постійно штовха-
ють організацію до руху по спіралі. В. М. Молока-
нова відзначає, що згідно з законом позитивної дина-
міки зовнішнє середовище є цілеспрямованою мега-
системою, яка має вектор розвитку, спрямований на 
реалізацію позитивних цілей, що знижують ентропію 
системи, а реалізація ПП може розглядатися як на-
ближення до того ідеального стану, який на певному 
етапі свого розвитку «намалювала» собі організація.

За [2] суть проектної технології полягає в чіт-
кому визначенні місії й цілей, результатів проекту, 
складу робіт, обліку зв’язків і впливу на проект на-
вколишнього середовища, взаємодії із зацікавленими 
сторонами, розрахунку цих впливів у вигляді певних 
ризиків, які враховуються в проекті на обґрунтованих 
розрахунках планів реалізації проектів.

Інтеграція цінностей кожного учасника окремого 
проекту впливає на цінності проектно-орієнтованої 
організації, визначає рівень проектних і ділових ри-
зиків у процесі реалізації стратегії розвитку [22].

Всю інформацію, що надходить із зовнішнього 
й внутрішнього оточення підприємства можна умов-
но розділити на детерміновану й вірогідну. Детермі-
нована інформація — це паспортні дані обладнання, 
кількість генеруючого обладнання, потужності, кіль-
кість робітників тощо. Імовірна інформація характе-
ризує ресурсні, часові, режимні параметри виробни-
цтва, активність споживачів, потужності генерування 
продукції та ін. Залежно від ступеня повноти й до-
стовірності отриманої інформації буде формуватися 
з відповідною точністю і ПП і використовуватися від-
повідний метод розрахунку показників для включен-
ня до портфеля. Якість цієї інформації визначається 
за класичними критеріями як інформаційна й мето-
дична похибки.

Отже, на всіх етапах формування цінності 
з’являються невизначеності й похибки, які призво-
дять до виникнення ризиків ПП. Деякі ризики порт-
феля проектів можна нівелювати шляхом перероз-
поділу потоків інвестицій на ті чи  інші портфельні 
проекти. Однак в умовах сьогоденної невизначеності 
перспектив економічного розвитку технологічного 

ринку, енергоносіїв, ризики інвестування довгостро-
кових ПП наукомістких підприємств зростають; за-
стосування новітніх технологій ускладнюється неви-
значеністю можливих сценаріїв інновацій. Ступінь 
виникнення портфельних ризиків підвищується за 
умови збільшення дефіциту традиційних видів енер-
горесурсів, конфліктів за володіння запасами сиро-
вини та інших обставин. Окрім цього, управління 
портфелями сконцентровано на забезпеченні аналізу 
проектів і програм з метою встановлення пріорите-
тів за проектами, розподілом ресурсів, а також узго-
дженості й приведення до відповідності управління 
портфелем зі стратегією підприємства, що потребує 
нового вдосконаленого підходу до управління.

У джерелі [2] зазначено, що коли акціонери ком-
панії бажають значних проривів у розробках нової 
продукції чи завоюванні нових ринків, то співвідно-
шення між ризиками й можливими вигодами від реа-
лізації ризикованих проектів також повинно врахову-
вати очікування власників організації.

Концептуальне моделювання ціннісно-орієнтова-
ного портфельного управління наукомісткими під-
приємствами пов’язане з необхідністю врахування 
взаємозв’язку оптимізації стратегічних цінностей 
підприємства й управління ПП, яке спрямовано на 
мінімізацію ризиків. При цьому стратегія й цілі ор-
ганізації пов’язані зі збалансованим управлінням ПП 
й операційною діяльністю на основі єдиних організа-
ційних ресурсів.

Концептуальну модель ціннісно-орієнтованого 
управління ПП наукомістких підприємств, запропо-
нована автором, показано на рис. 3.

Рис. 3. Концептуальна модель ціннісно-орієнтованого 
управління ПП наукомістких підприємств
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Згідно з цією концепцією, процеси управління ПП 
мають бути інтегровані з мінімізацією ризику й між 
собою, що в наслідку призведе до оптимізації страте-
гічних цінностей наукомісткого підприємства.

На практиці досягти нульового рівня ризику не-
можливо, тому сучасна концепція ризику базується 
на досягненні прийнятного (припустимого) рівня, 
суть якої полягає в прагненні створити таку незначну 
невизначеність ПП, яку підприємство може дозволи-
ти на даному етапі свого стратегічного розвитку.

ВИСНОВКИ. Інтегрування ідентифікованих цін-
ностей ПП наукомістких підприємств дає можливість 
на основі аналізу й у процесі взаємодії з зацікавлени-
ми сторонами визначити цінність окремого проекту 
та вже на етапі ініціації пов’язати їх зі стратегічними 
цінностями наукомісткого підприємства, що є запо-

рукою реалізації даних цінностей у ході виконання 
проекту, а також сприяє підвищенню результативнос-
ті управління в процесі виконання проекту й всієї су-
купності проектів, тобто ПП. Використання ціннісно-
орієнтованого підходу в портфельному управлінні за 
умов зниження невизначеностей дає змогу формува-
ти ефективний ПП, який враховує цінності всіх рівнів 
протягом створення й повного життєвого циклу ПП 
до утилізації його продукту й призводить до оптимі-
зації стратегічних цінностей наукомісткого підпри-
ємства.

Подальший розвиток представленої ідеї ба-
читься в розробці математичної моделі ціннісно-
орієнтованого управління ПП, побудові моделі управ-
ління ризиками ПП наукомістких підприємств та 
апробації в досліджуваній прикладній галузі, а саме 
на наукомістких підприємствах.
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Abstract. The complicated current state of the Ukrainian Healthcare System, the need to integrate it into the world 
market of medical services in accordance with international technologies, norms, requirements and standards, the 
industry’s transition to the project-portfolio-program management, and application of the value-oriented approach all 
require the development and implementation of new, high-quality mathematical and methodological tools for analysis 
and management of the development of project-oriented medical institutions (POMI). Integrated strategic manage-
ment of the POMI sustainable development in the present-day conditions is a complex, multi-vector and multi-factor 
problem that requires constant analytical processing of a substantial amount of poorly structured data for operation 
of all objects of strategic management of POMI. The paper proposes a C4P method (projects – project – portfolios 
– programs – processes – strategy) for the strategic management of the POMI sustainable development. It requires 
an effective integrated analytical model that will allow for the use of all parameters of projects and management 
processes of the project-oriented medical institution with a focus on long-term sustainable development and effective 
functioning of a POMI. At the same time, it should ensure the value for the main stakeholders of POMIs, such as 
shareholders (owners), consumers of medical services (patients and society as an integrated consumer), medical and 
auxiliary staff of the POMI. The author has developed and proposed the OLAP modeling method using the formal 
conceptual analysis of indicators and measurements applied to the subject matter of the indicators of a POMI. It will 
promote effective management decisions and offer strategic goals of the POMI development based on the current state 
and expectations of the main stakeholders. The method also helps analyze whether the already approved (preliminary) 
strategic objectives are to be achieved and whether the POMI stakeholders’ expectations are to be satisfied based on 
the results of the current project activity.
Keywords: projects management; project-oriented medical institution; value-oriented approach; strategic manage-
ment; OLAP model; conceptual analysis.

Анотація. Як інструмент ефективного інтегрованого управління проектно-орієнтованим медичним закладом 
(ПОМЗ) автором пропонується метод OLAP-моделювання з використанням формального концептуального 
аналізу показників і вимірювань, що дозволить здійснювати всебічний аналіз, приймати ефективні управлін-
ські рішення, пропонувати стратегічні цілі розвитку ПОМЗ на основі поточного стану і очікувань головних 
стейкхолдерів ПОМЗ.
Ключові слова: управління проектами; проектно-орієнтований медичний заклад; ціннісно-орієнтований під-
хід; стратегічне управління; OLAP-модель; концептуальний аналіз.

Аннотация. В качестве инструмента эффективного интегрированного управления проектно-ориентированным 
медицинским учреждением (ПОМУ) автором предлагается метод OLAP-моделирования с использованием 
формального концептуального анализа показателей и измерений, что позволит осуществлять всесторонний 
анализ, принимать эффективные управленческие решения, предлагать стратегические цели развития ПОМУ 
на основе текущего состояния и ожиданий главных стейкхолдеров ПОМУ.
Ключевые слова: управление проектами; проектно-ориентированное медицинское учреждение; ценностно-
ориентированный подход; стратегическое управление; OLAP-модель; концептуальный анализ..
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід усіх галузей народного господарювання 

до проектно- портфельно-програмного управління, 
впровадження ціннісно орієнтованого підходу ви-
магають розробки й впровадження якісно нових ма-
тематичних, методологічних механізмів для аналізу 
й управління розвитком усіх галузей для забезпечен-
ня конкурентоспроможності та стабільності держави. 

Складний сучасний стан системи охорони 
здоров’я України, необхідність її інтеграції до сві-
тового ринку медичних послуг у відповідно до між-
народних технологій, норм, вимог і стандартів, її 
реформування як на рівні держави, регіону, так і на 
рівні окремих медичних закладів і комплексів потре-
бують реалізації значної кількості проектів, програм 
і портфелів проектів. 

Специфікою вибору й реалізації проектів, 
портфелів і програм у проектно орієнтованому 
медичному закладі (ПОМЗ) є необхідність до-
сягнення сталого розвитку закладу на базі за-
безпечення цінністю головних стейкхолдерів та 
об’єктів ПОМЗ, якими є акціонери (власники); 
споживачі медичних послуг (пацієнти й суспіль-
ство як інтегрований споживач медичних послуг), 
бізнес-процеси; медичний і допоміжний персонал  
ПОМЗ. 

Стратегічне управління ПОМЗ вимагає збо-
ру й аналізу великої кількості даних і прийняття 
правильних управлінських рішень для ефективно-
го функціонування й сталого розвитку на трива-
лу перспективу в умовах складного українського  
сьогодення. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання показників сталого розвитку суспіль-
ства, території, організації, підприємства вивчають 
Хартмут Боссель, В. В. Єгоров, Є. М. Михайлова, 
Д. В. Антіпов, М. С. Філяк, О. А. Біловодська; у роз-
різі діяльності медичних закладів — Т. Н. Брескі-
на, В. М. Новіков. Чимало праць українських вче-
них: Я. Ф. Радиша, М. М. Білинської, В. М. Лехана, 
Г. О. Слабкого, І. М. Солоненко, В. Д. Долота; Масауд 
Али Алгхдафи А. Султан, М. В. Романенко, Н. Ю. Ро-
винська — присвячено управлінню медичними закла-
дами. О. Б. Данченко процес управління й стратегіч-
ного планування медичними закладами як проектно-
орієнтованими організаціями розглядає в аспекті 
проектного підходу. 

Ціннісно орієнтоване проектне управління орга-
нізацією описано в працях Г. Керцнера, С. Д. Бушує-
ва, В. А. Рача, В. М. Молоканової , А. М. Чередничен-
ко, О. Ю. Савіної та ін. 

Проте питання ефективного механізму стратегіч-
ного проектно-портфельтно-програмного управлін-
ня організацією, тим більше, адаптованого до сфери 
стратегічного управління сталим розвитком проектно 
орієнтованим медичними закладами, як специфічної 
предметної області, поки що залишається відкритим 
і нагальним.

МЕТА СТАТТІ — розробка для ефективного 
С4П-управління (проекти – портфелі проектів – про-
грами – процеси – стратегія) ПОМЗ інтегральної ма-
тематичної моделі аналізу досягнення і формування 
стратегічних цінностей ПОМЗ задля задоволення 
всіх стейкхолдерів і забезпечення ефективної діяль-
ності й довготривалого сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У системі стратегічного управління ПОМЗ іс-

нують розриви в каналах передачі, обробки й пере-
творення інформації від нижнього, проектного, до 
верхнього — стратегічного рівня управління, і це зу-
мовлено саме проектними властивостями, що потре-
бує застосування наукового підходу щодо вирішення 
зазначеної проблеми [1].

OLAP-підхід є універсальним інструментом для 
On-Line аналітичної обробки даних, але він зале-
жить від предметної області. У роботі розглядається 
предметна область сталого розвитку й стратегічного 
управління ПОМЗ.

Система управління окремими медичними проек-
тами утворює шар оперативного управління ПОМЗ, 
що вимагає аналізу оперативних даних, для чого фор-
мується перелік локальних OLAP-моделей кожного 
окремого проекту. Сукупність таких моделей, тим 
не менше, має фрагментарний характер і не утворює 
інтегральної аналітичної моделі загального представ-
лення ПОМЗ.

Для стратегічного управління сталим розвитком 
ПОМЗ необхідною стає саме інтегральна аналітична 
модель, яка дозволить використовувати всі параметри 
проектів і процесів управління проектно-орієнтовним 
медичним закладом.

За основу прийнято метод концептуального 
OLAP-моделювання із застосуванням аналізу фор-
мальних концептів [2].

Під контекстом К в роботі згідно з мовою алгебри 
понять та ієрархії понять [3] будемо розуміти трійку 
об’єктів G, ознак М та відносин І, що характеризують 
властивості ПОМЗ. К = (G, М, І), де І ⊆ G ×М визнача-
ють, які об’єкти характеризуються якими ознаками.

Для будь-яких А ⊆ G та В ⊆ М визначені опера-
тори Галуа:

А' = {m ∈ M | ∀ g ⊆ A (g I m)}; 
B' = {g ∈ G | ∀ m ⊆ B (g I m)}; 

Пара множин (A, B), таких, що А ⊆ G, В ⊆ М, 
A' = B та B' = A, називають формальним поняттям 
контексту K. Множини A і B замкнуті і називають 
відповідно об’ємом і змістом формального поняття 
(A, B). Для множини об’єктів A множина їх спільних 
ознак A' служить описом подібності об’єктів з мно-
жини A, а замкнута множина A'' є кластером поді-
бних об’єктів (з множиною загальних ознак A'). Від-
ношення бути більш загальним поняттям задається 
таким чином: (A, B) ≥ (C, D) тоді і тільки тоді, коли 
А ⊇ С. Поняття формального контексту K = (G, M, I), 
що впорядковані за вкладеним об’ємом, утворюють 
ґратку звану ґраткою понять. Для візуалізації ґраток 
понять вживають діаграми Хассе.

Аналіз формального контексту буде застосовано 
як інструмент саме для обробки показників медичних 
проектів, портфелів і програм, що реалізує проектно 
орієнтований медичний заклад упродовж своєї діяль-
ності для формування стратегічних цілей і завдань 
на майбутнє та характеристики досягнення поточних 
стратегічних цілей.

Аналіз формальних понять використовують саме 
для опису слабкоструктурованих або взагалі неструк-
турованих даних. Позитивні результати виявляють 
дублікати за великими колекціями web-даних [4] 
і таксономічні можливості ґраток понять під час об-
робки текстів поліцейських звітів [5]. 

Аналіз формальних понять (АФП) (англ. Formal 
Concept Analysis, FCA) — це напрям прикладної те-
орії алгебри ґраток, як концептуальної структури 
в штучному інтелекті; метод аналізу даних, що візуа-
лізує об’єктно-ознакові залежності шляхом створен-
ня ґратки формальних понять [3]. 

Таким чином, задаючи відповідність Галуа до па-
раметрів поточних проектів, на множині об’єктів та 
ознак, у результаті аналізу буде отримано зменшення 
обсягу зі зростанням змісту як основи даних для при-
йняття стратегічних рішень.
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Оперативне управління проектами повинно здій-
снюватися, базуючись на стратегічних планах, і на-
впаки, стратегічні плани мають формуватися з ураху-
ванням показників поточного стану ПОМЗ і резуль-
татів поточних проектів.

Інтегроване управління ПОМЗ потребує постійної 
аналітичної обробки значних обсягів слабкострукту-
рованих даних з метою оперування усіма об’єктами 
стратегічного управління ПОМЗ.

Автором запропоновано метод OLAP-
моделювання з використанням формального концеп-
туального аналізу показників і вимірювань, що за-
стосовано до предметної галузі показників проектно 
орієнтованого медичного закладу. Його елементи — 
OLAP-моделювання та формальний концептуальний 
аналіз, що зараз має значний і потужний розвиток 
у багатьох напрямках та галузях.

Управління сталим розвитком проектно орієнто-
ваної організації потребує оперативної аналітичної 
обробки слабкоструктурованих багатовимірних да-
них, що утворюються з показників поточних проек-
тів. За ними формують множину аналітичних запитів. 
У результаті особа, що приймає рішення, буде в змозі 
визначити стратегічні цілі розвитку ПОМЗ на основі 
поточного стану й очікувань головних стейкхолдерів 
ПОМЗ і проаналізувати, чи будуть досягнуті вже за-
тверджені стратегічні цілі (попередні) за результата-
ми поточної проектної діяльності та чи будуть задо-
волені попередні очікування стейкхолдерів.

Метод С4П управління ПОМЗ включатиме такі 
кроки:

1. Розробка показників сталого розвитку ПОМЗ.
2. Створення структури сталого розвитку ПОМЗ 

у вигляді формального контексту.
3. Визначення напрямів сталого розвитку ПОМЗ 

у вигляді формальних кубів-концептів.
4. Формування інтегральної моделі сталого розви-

тку ПОМЗ у вигляді концептуальної решітки OLAP-
кубів.

Перший крок передбачає окреслення очікувань 
головних стейкхолдерів ПОМЗ, на основі яких буде 
сформовано аналітичні завдання сталого розвитку 
ПОМЗ і множину аналітичних запитів, тобто об’єкти 
аналізу у вигляді багатовимірного подання даних. 
Алгоритми визначення показників ПОМЗ врахову-
ють очікування стейкхолдерів, об’єкти концептуаль-
ного аналізу презентовано через множину вимірю-
вань і показників.

На другому кроці через співвідношення множин 
вимірювань і показників створюють формальний кон-
текст для ПОМЗ як результат їх сумісної обробки.

Третій крок передбачає формування множини ку-
бів концептів за ознакою відповідності об’єктів ана-
лізу, тобто показників сталого розвитку ПОМЗ.

Четвертий крок — побудова ґратки кубів-
концептів, що забезпечить інтегроване стратегічне 

бачення проектно-програмно-портфельного управ-
ління ПОМЗ.

OLAP-аналіз включає в себе деталізацію, консо-
лідацію, формування зрізу та повороту, що буде за-
стосовано до аналізу даних і формування стратегії 
розвитку ПОМЗ. 

Фіксація значень певного вимірювання формує 
зрізи кубу, ідентична утворенню підкубу з меншою 
розмірністю. Операція повороту змінює положення 
вісей кубу, що ототожнюється зі зміною «точки зору» 
на стратегічні цілі й дані, які їх забезпечують [6]. 
Можливість вільного маніпулювання даними є кон-
курентною перевагою OLAP-аналізу щодо моніто-
рингу й формування різних ланок стратегій ПОМЗ. 

Вихідний куб C і куб-шаблон Cσ є аргументами 
кожної операції маніпулювання даними. Результат 
кожної операції  новий куб C'. 

Для обчислення агрегованих значень задають 
агрегуючу функцію f. Функція f визначає спосіб 
об’єднання значень декількох кортежів в одне зна-
чення. 

Математичною моделлю багатовимірного куба 
OLAP-систем й операцій над ними в загальному ви-
гляді може бути така алгебраїчна система 〈{Λ},{φ, θ, 
π, ρ, η, χ},{rl, rν, rа, rd,}〉.

На основі базових операцій з кубами виконують 
пошук кубів-концептів, що реалізується у порівнянні 
обсягу винайденого кубу-концепту з кожним вимі-
ром контексту [7].

Множину показників сталого розвитку ПОМЗ 
{dj}', що доступні для аналітичної обробки, визнача-
ють шляхом перебору вимірювань dj з D. Порівнян-
ня відбувається з обсягом Ak куба-концепту (Ak, Bk) 
з B(K), де k = 1, | B (K) |, де | B (K) | — потужність мно-
жини B (K).

Якщо сформований об’єм {dj}' та об’єм Ak на-
явного куба-концепту не перетинаються, тобто  
({Dj} '∩ Ak = Ø), то треба аналізувати наступний ви-
мір. Якщо об’єми збігаються ({dj} ‘∩ Ak = Ak), то 
зміст Bk куба-концепту (Ak, Bk) доповнюється вимі-
ром dj й характеризується наступний вимір. Процес 
додавання виміру [8, 3] до змісту раніше виявленого 
куба-концепту і є його наповненням.

Перевірку унікальності знайденого куба-
концепту проводять, коли їх об’єми не збігаються та 
їх перетинання не порожнє, тоді створюють новий 
куб-концепт (Anew, Bnew), де Anew = {dj} '∩ Ak, Bnew = dj 
та перебором di з D визначають множину показників 
{Di}', доступних для спільної аналітичної обробки 
з кожним виміром di, і порівнюють з об’ємом Anew но-
вого куба-концепту. 

Якщо всі показники Anew можуть бути спільно 
проаналізовані з вимірюванням di, то об’єм Anew зна-
йденого куба-концепту (Anew, Bnew) не є унікальним й 
алгоритм переходить до порівняння об’єму Ak куба-
концепту (Ak, Bk) з множиною показників {dj + 1}'.
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За умови, коли Anew має хоча б один показник, що 
не може бути спільно проаналізований з виміром di, 
то об’єм Anew знайденого куба-концепту (Anew, Bnew) є 
унікальним відносно виміру di і треба продовжити 
перевірку унікальності об’єму потенційно нового 
куба-концепту щодо вимірювання di + 1.

Далі відбувається наповнення раніше знайдених 
кубів-концептів і визначення нових кубів-концептів, 
які підлягають подальшому наповненню.

Усі куби-концепти контексту K будуть вважатися 
повними тільки після завершення роботи алгоритму.

Таким чином, з аналізу множини показників і ви-
мірювань формального контексту предметної облас-
ті, формується множина кубів-концептів ПОМЗ. 

На основі сформованої множини кубів-концептів 
далі будується концептуальна ґратка OLAP-кубів [9, 
10] як інтегральна модель ПОМЗ.

Для цього шукають пари кубів-концептів, які 
перебувають у відношенні підкуб-надкуб. Множина 
пар кубів-концептів з B (K) × B (K), впорядкованих 
ставленням підкуб-надкуб, утворює ґратку OLAP-
кубів L (K) ⊆ B (K) × B (K). 

Якщо знайдені куби-концепти X = (Ax, Bx) та 
Y = (Ay, By), що властиве відношення підкуб-надкуб, 
тобто X < Y, то Ax ⊆ Ay і By ⊆ Bx. Це означає, що ниж-
нє значення множини B (K) не має підкуба. Звідси 
пошук надкубів для кожного куба-концепту (Ak, Bk) 
з множини B(K), починаючи з визначення найближ-
чого надкубу, зіставлення обсягів кубів-концептів.

Для цього з множини B (K) визначається 
min = F \ Ak — контрольна множина показників для пе-
ревірки ступеня близькості поточного куба-концепту 
та його можливого надкуба.

Шляхом перебору показників fi ⊆ F, де i = 1, | F | 
за умови, що fi ∉ Ak, формується потенційний надкуб 
(Aup, Bup) за наступним принципом: Bup = (Ak ∪ {fi})', 
Aup = (Bup)' [11].

За допомогою контрольної множини min переві-
ряється ступінь близькості знайдених можливих над-
кубів до поточного куба-концепту. Якщо обсяг Aup по-
тенційного надкуба, крім показників з Ak ∪ {fi}, міс-
тить інші показники з множини min, то з контрольної 
множини виключається показник fi, знайдений потен-
ційний надкуб не є найближчим для куба-концепту 
(Ak, Bk) і треба переходити до розгляду наступного по-
казника fi + 1 ∈ F. Інакше, знайдений куб-концепт (Aup, 

Bup) вважається надкубом для (Ak, Bk) і пара ((Aup, Bup), 
(Ak, Bk)) додається в ґратку L (K) і алгоритм перехо-
дить до розгляду наступного показника fi + 1 ∈ F.

Шляхом перебору усіх кубів-концептів зістав-
ляються їх об’єми й визначаються найближчі пари: 
надкуб і підкуб, що утворюють ребро концептуальної 
ґратки кубів.

Під час зміни контексту предметної області, 
пов’язаного з додаванням (видаленням) об’єктів ана-
лізу або додаванням (видаленням) відносин порів-
нянності між показниками й вимірами відбувається 
адаптація концептуальної ґратки кубів за описаним 
вище алгоритмом пошуку кубів-концептів і форму-
вання ґратки OLAP-кубів. 

ВИСНОВКИ. Інтегроване стратегічне управлін-
ня сталим розвитком ПОМЗ в сучасних умовах — за-
вдання складне, багатовекторне й багатофакторне, 
воно потребує постійної аналітичної обробки значних 
обсягів слабкоструктурованих даних з метою опе-
рування усіма об’єктами стратегічного управління 
ПОМЗ. Запропонований метод С4П (проекти – порт-
фелі проектів – програми – процеси – стратегія) для 
стратегічного управління сталим розвитком ПОМЗ 
вимагає ефективної інтегральної аналітичної моделі, 
яка дозволить використовувати всі параметри проек-
тів і процесів управління проектно орієнтовним ме-
дичним закладом зі спрямуванням на довготривалий 
сталий розвиток й ефективне функціонування ПОМЗ 
для забезпечення цінністю головних стейкхолдерів 
й об’єктів ПОМЗ, якими є акціонери (власники); спо-
живачі медичних послуг (пацієнти та суспільство як 
інтегрований споживач медичних послуг), бізнес-
процеси; медичний і допоміжний персонал ПОМЗ .

Автором розроблено метод OLAP-моделювання 
з використанням формального концептуального 
аналізу показників і вимірювань, що застосовано до 
предметної області показників проектно орієнто-
ваного медичного закладу, що дозволить приймати 
ефективні управлінські рішення, пропонувати стра-
тегічні цілі розвитку ПОМЗ на основі поточного ста-
ну й очікувань головних стейкхолдерів, аналізувати, 
чи будуть досягнуті вже затверджені стратегічні цілі 
(попередні) за результатами поточної проектної ді-
яльності та чи будуть задоволені попередні очікуван-
ня стейкхолдерів ПОМЗ.
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Abstract. The paper analyzes the options for the development of a bonus system increasing the efficiency of manage-
ment of the activities of scientific project teams. It is noted that the world’s leading companies working in the field 
of defense tend to improve their bonus systems. A mathematical model of a bonus system has been built to develop 
a mechanism for motivating the scientific project teams of higher military educational institutions. The article offers 
a solution to the problem of evaluation of the role of each member of the scientific project team of a higher military 
institution, as well as the mechanism for determining the monetary value of such bonuses.
Keywords: scientific project management; efficiency-increasing mechanism; models and methods for the manage-
ment of scientific and scientific-technical activities; stimulation of scientific project participants.

Анотація. За допомогою побудованої математичної моделі преміальної системи розроблено механізм премі-
ювання, мотивування виконавців наукових проектів колективу вищого військового навчального закладу.
Ключові слова: управління науковими проектами; система заохочень; додаткова мотивація виконавців про-
екту; механізми підвищення ефективності; стимулювання виконавців наукових проектів.

Аннотация. С помощью построенной математической модели премиальной системы разработан механизм 
премирования, мотивации исполнителей научных проектов коллектива высшего военного учебного заведе-
ния.
Ключевые слова: управление научными проектами; система поощрений; дополнительная мотивация испол-
нителей проекта; механизмы повышения эффективности; стимулирование исполнителей научных проектов.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з принципів створення високоефективних 

команд виконавців наукових проектів є формування 
системи заохочень та управління нею. Це сприяє під-
тримці загальних зусиль колективу виконавців науко-
вого проекту. У систему заохочень можуть входити: 
просування службою, оголошення подяки, публічне 
визнання за результати роботи, цінні подарунки, гро-
шові премії тощо. Більшість дослідників мотивації 
проектної роботи говорить про користь групових 
заохочень. Оскільки велика частина роботи над про-
ектом є плодом спільних зусиль, то зрозуміло, що 
така система заохочень стимулюватиме роботу всієї 
проектної команди. Заохочення окремих працівни-
ків, коли їх особисті досягнення не занадто очевид-
ні колегам, може зашкодити єдності команди. Один 
з недоліків грошових премій полягає в тому, що дуже 
часто вони залишаються не виділеними із загальної 
кількості грошових коштів, оскільки виплачуються 
зазвичай в сукупності з грошовим забезпеченням (за-
робітною платнею) та іншими виплатами відповідно 
до контракту працівника. Цінніші заохочення, які ви-
діляються і запам’ятовуються. Багато компаній пре-
міюють як грошима, так і оплаченими екскурсіями, 
відпустками тощо [1].

Військові наукові колективи ВВНЗ також не є ви-
нятком і потребують заохочення наукової праці. Стан-
дартний, формалізований підхід до вирішення цього 
питання є малоефективним і застарілим. Керівництво 
ВВНЗ має бути готовим до залучення професорсько-
викладацького складу до роботи «проектних команд» 
з використанням підходів і методик проектного ме-
неджменту [2]. Враховуючи специфіку й обмеження 
військових колективів, у даній статті обрано певний 
напрямок заохочення – грошове преміювання.

Однією з основних проблем щодо підвищен-
ня ефективності управління науковими проектами 
у ВВНЗ є нечітка визначеність механізму оцінки ролі 
кожного конкретного виконавця наукових проектів 
зі складу колективу виконавців і розміру грошових 
нарахувань з метою заохочень, тобто преміюван-
ня. Оскільки в колективі виконавців наукових про-
ектів робота одних залежить від роботи інших, то 
дуже важко зрозуміти, хто заслуговує на додаткове 
заохочення і яким чином провести розподіл наяв-
ного преміального фонду. Один з механізмів щодо 
розподілу преміального фонду ВВНЗ розглянуто  
в статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Людський ресурс у наукових проектах — ресурс 
особливий [3]. Незважаючи на різні професійні та осо-
бистісні характеристики, людина не буде приносити 
віддачу до тих пір, поки вона не бачить особистої 
суб’єктивної мотивації. На відміну від обладнання, 
капіталу, людей неможливо просто купити. Людина 
не керована за допомогою прямого впливу. Вплив 
на неї має бути опосередкованим і відповідати вну-
трішнім бажанням і потребам людини. Для того щоб 
у свідомості людини сформувалося бажання працю-
вати над науковим проектом повинна бути правильно 
сконструйована система мотивацій, у тому числі мо-
тивації матеріальної.

На даний час чітко простежується тенденція 
до вдосконалення систем преміювання у більшос-
ті провідних світових компаній (зокрема працюю-
чих на державу в сфері оборони — Lockheed Martin 
Corporation, Boeing и Northrop). Мета оптимізації цих 
систем — підвищення результативності роботи всіх 
співробітників компанії. Впровадження таких систем 
стає дієвим стимулом для поліпшення показників ді-
яльності співробітників і підвищення ефективності їх 
роботи. З використанням спеціальних методик і тех-
нологій цільового управління коригуються цілі й за-
вдання кожного співробітника відповідно до стратегії 
всієї компанії.

Удосконалення системи преміювання дозволяє 
чіткіше диференціювати персонал, визначати рівень 
професіоналізму кожного співробітника, пов’язати 
рівень оплати праці й стимулювання з його резуль-
тативністю. Важливим етапом в процесі розробки 
системи преміювання, яка дозволить мотивувати 
персонал до досягнення конкретних цілей компанії, 
є оцінка результативності діяльності з подальшим 
справедливим (що дуже важливо, оскільки в колек-
тиві всі виконавці на очах один перед одним) заохо-
ченням [4].

МЕТОЮ СТАТТІ є розробка методики розпо-
ділу преміального фонду за результатами виконання 
наукових проектів у ВВНЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Преміальна система повинна бути проактивною 

й побудованою на підставі математичної моделі [5], 
що описує правильне поводження виконавця науко-
вого проекту ВВНЗ з точки зору досягнення цілей 
всього колективу виконавців. Посадовий оклад ви-
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плачується виконавцю за його потенціал — потен-
ційну здатність вирішувати поставлені перед ним за-
вдання. Премії виплачуються співробітнику за досяг-
нення певних результатів за допомогою ефективної 
наукової роботи. Наприклад, наявність у виконавця 
наукового проекту необхідної освіти й досвіду для 
успішного ведення певних досліджень, надання про-
гнозів — це його потенціал. Правильне використання 
цих знань — результат.

За результатами оцінки ефективності наукової 
роботи треба в межах наявного бюджету ВВНЗ пре-
міювати виконавців залежно від їхнього внеску до 
загального результату. Для цього пропонується така 
послідовність вирішення цього завдання.

1. Преміальний фонд ВВНЗ, що встановлений 
у вигляді (1), розподіляється спочатку за колектива-
ми виконавців наукових проектів — відповідно до 
кількості виконавців у кожному проекті:
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де: ΔФ — абсолютне значення фонду;
Ф — фонд фінансового забезпечення особового 

складу ВВНЗ;
П — розмір (відсоток) премії.
При цьому преміальний фонд кожного колективу 

виконавців наукових проектів складає:
ΔФк = γФk,                                (2)

де Фк — фонд фінансового забезпечення колективу 
виконавців k-го наукового проекту.

2. Цей фонд (2) розподіляється в колективі ви-
конавців наукового проекту науковим керівником, 
коригується й затверджується керівником ВВНЗ від-
повідно до кількісних показників якості виконання 
наукових проектів кожним виконавцем, тобто вра-
ховуються не тільки досягнення, а й упущення ви-
конавців, що зафіксовані усно або в письмових роз-
порядженнях безпосередніх і прямих керівників (за-
мовників), а також у документах (актах прийомки, 
публікаціях, виступах, відгуках тощо).

3. Для кожного колективу виконавців наукового 
проекту складається вектор переваг для преміювання 
виконавців у вигляді

Ik = {a1k, a2k, ..., aMk},                    (3)

де 
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 — узагальнений кількісний 

показник якості роботи i-го виконавця кожного ко-
лективу виконавців наукового проекту, що склада-
ється один раз у квартал (у місяць);
I — вектор переваг, проекції якого ранжирувані за ве-
личиною в порядку зменшення;
δ — коефіцієнт важливості якісних показників робо-
ти виконавців у масштабі колективу виконавців на-
укового проекту й у масштабі ВВНЗ, встановлений 
керівником ВВНЗ для всіх виконавців наукових про-
ектів ВВНЗ, причому 0 < δ < 1;
ψik — кількісний показник наукових досягнень i-го 
виконавця в кожному колективі виконавців науко-
вого проекту (що відзначає безпосередній науковий 
керівник, розглядається в межах 0 ≤ ψik ≤ 1);
ξik — кількісний показник упущень (недоліків) у на-
уковій роботі i-го виконавця в кожному колективі ви-
конавців наукового проекту (що помічає безпосеред-
ній науковий керівник, в межах 1 ≤ ξik ≤ 5);
βik / ηik — кількісний показник службових досягнень 
(упущень) i-го виконавця у межах ВВНЗ і на більш 
високому рівні (що фіксується усно або письмових 
розпорядженнях безпосередніх і прямих керівників 
(замовників), а також у документах (актах прийомки, 
публікаціях, виступах, відгуках тощо).

4. Вектору переваг (3) ставиться у відповідність 
ваговий вектор у вигляді:

Λk = {λ1k, λ2k, ..., λMk},                   (4)

де λik — ваговий коефіцієнт якості наукової роботи 
i-го виконавця в кожному колективі виконавців на-
укового проекту, що прораховується в такій послі-
довності:

а) згідно з вектором переваг (3) складається век-
тор пріоритетів, тобто відношення  ai /aMk = bi, який 
дорівнює:

Bk = {b1k, b2k, ..., bMk},                   (5)
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б) тоді ваговий вектор (4) має проекції:
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5. Таким чином, згідно з (2), (6) преміальний 
фонд кожного колективу виконавців наукового про-
екту розподіляється так, що кожний i-тий виконавець 
отримує (після затвердження) премію у вигляді:

Δfik = λikΔФk ≤ fik; 
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де fik — посадовий оклад i-го виконавця в кожному 
колективі виконавців наукового проекту.

6. Контроль відсутності перевитрати преміально-
го фонду k-го колективу виконавців наукового про-
екту здійснюється за формулою:
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7. Контроль відсутності перевитрати преміально-
го фонду у ВВНЗ відбувається згідно з (1), (2), (8) за 
формулою:
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8. Розмір премії кожному виконавцю, що обчис-
люється з урахуванням якості його наукової роботи 
за формулою (8), остаточно нараховується тільки піс-
ля підписання керівником ВВНЗ наказу про премію-
вання особового складу наукових колективів.

ВИСНОВКИ. Запропоновано методику розпо-
ділу преміального фонду за результатами виконання 
наукового проекту на основі математичної моделі 
преміальної системи, яка має на меті мотивувати ви-
конавця наукового колективу ВВНЗ для досягнення 
цілей цього колективу і ВВНЗ загалом. До механізму 
розподілу преміального фонду введено оцінку ролі 
кожного конкретного виконавця наукового проекту 
зі складу колективу ВВНЗ.

Таким чином, наведений механізм розподілу пре-
міального фонду серед колективів виконавців науко-
вих проектів у ВВНЗ дає змогу:

– врахувати досягнення кожного з колективів ви-
конавців наукових проектів у ВВНЗ;

– врахувати не тільки досягнення й здобутки пев-
них виконавців наукових проектів, а й їх упущення 
в науковій діяльності;

– визначити вектори переваг і вагомості (важли-
вість і якість показників роботи виконавців у масшта-
бі колективу виконавців наукових проектів і в масш-
табі ВВНЗ);

– проводити нарахування премії залежно від за-
йманої посади виконавців наукових проектів.

Зазначена методика розподілу преміального фон-
ду за результатами виконання наукових проектів має 
у своєму складі механізм контролю відсутності пере-
витрати преміального фонду ВВНЗ.

Впровадження наведеної методики розподілу 
преміального фонду за результатами виконання на-
укових проектів у діяльність ВВНЗ має позитивні 
прогнози щодо підвищення ефективності управління 
науковими проектами у Збройних силах України.
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Abstract. The article presents the results of the study of environmental risks of the human load affecting the ecosys-
tems of confined water areas of seaway canals. The key categories of environmental risks have been identified. There 
is developed a structural scheme of the risks of the human impact under consideration. A variety of threats, a high 
unpredictability of natural systems and their impact on the human factor necessitates improvement of the methods and 
tools for environmental risk assessment, particularly as a result of the human impact on the ecosystems of confined 
water areas of seaway canals. The article offers a methodology for appropriate risk assessment. There is conducted an 
analysis of statistics on accidents, ships dynamics when transporting goods by sea, and large-scale pollution of water 
areas with oil and oil products. 
Keywords: environmental safety; risk; water area; pollution; human impact.

Анотація. Представлено результати дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на еко-
логічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів і визначено основні категорії екологіч-
них ризиків. Розроблено структурну схему ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи об-
межених акваторій морських суднохідних каналів.
Ключові слова: екологічна безпека; ризик; акваторія; забруднення; антропогенний вплив. 

Аннотация. Представлены результаты исследования экологических рисков антропогенной нагрузки на эко-
логические системы ограниченных акваторий морских судоходных каналов и определены основных катего-
рии экологических рисков. Разработана структурная схема рисков антропогенного влияния на экологические 
системы ограниченных акваторий морских судоходных каналов.
Ключевые слова: экологическая безопасность; риск; акватория; загрязнение; антропогенное влияние.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активна діяльність морських портів, розвиток 

морської інфраструктури й пов’язане з цим активне 
судноплавство в морських суднохідних каналах при-
зводить до забруднення навколишнього середовища, 
ставить під загрозу екологічну рівновагу морських 
екосистем й спричиняє екологічні ризики певних ка-
тегорій і наслідки різного масштабу. Сучасні методи 
ідентифікації й діагностики ризиків екологічного 
характеру дозволяють прогнозувати наслідки загроз 
довкіллю. Разом з тим, різноманітність загроз, часто 
невизначеності параметрів аварійних ситуацій, ви-
сока непередбачуваність поведінки природних сис-
тем і впливу на них «людського фактору» зумовлює 
необхідність вдосконалення методів і засобів оцінки 
екологічних ризиків, зокрема внаслідок антропоген-
ного навантаження на екологічні системи обмежених 
акваторій морських суднохідних каналів. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В екологічній безпеці дуже важливим є питання 
антропогенного впливу на навколишнього середови-
ща, що є наслідком виникнення екологічного ризику. 
Проблему оцінки екологічних ризиків розглянуто в ро-

ботах вітчизняних науковців: В. В. Добровольський 
[1], С. П. Іванюта [2], К. В. Таранюк [3], А. Б. Качин-
ський [4], Е. О. Кочанов, З. М. Гадецька, Т. В. Козуля,  
Ю. В. Зінченко, О. Н. Русак, О. В. Садченко та інші. 

Взаємодія антропогенної системи «судно−порт» 
з природними екосистемами пов’язана з порушенням 
стійкості останніх, характеризується великою кількіс-
тю взаємозв’язків і виникненням різного виду загроз. 
Підвищення стійкості морських екосистем можливо 
за рахунок розробки комплексної природоохоронної 
програми, яка включатиме як заходи щодо запобіган-
ня забруднення, так і заходи з ліквідації забруднення 
(технологічні, технічні, організаційні), для чого необ-
хідно детально проаналізувати всі можливі екологіч-
ні загрози й створити модель управління ризиками.

МЕТОЮ РОБОТИ є розробка моделі управлін-
ня екологічними ризиками антропогенного наванта-
ження на екологічні системи обмежених акваторій 
морських суднохідних каналів на основі вивчення 
й оцінки їх рівнів. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРИРІАЛУ 
Аналіз досліджень щодо екологічних ризиків та 

їх класифікації [5, 6] дозволив сформувати такі кате-
горії екологічних ризиків і деталізувати їх щодо ан-
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тропогенного впливу на обмежені акваторії морських 
суднохідних каналів, що представлено в табл. 1.

Ризики антропогенного навантаження на еколо-
гічні системи обмежених акваторій морських судно-
хідних каналів за класифікацією, наведеною в табл. 1, 
можна описати таким чином: 

– техногенні ризики, спричинені негативними 
подіями техногенного походження (аварії з викидом 
хімічно небезпечних речовин, біологічного небезпеч-
них речовин, пожежі й вибухи на суднах та ін.);

– природні ризики, пов’язані з погіршенням при-
родних умов на маршруті руху судна, проявом сти-
хійних сил тощо;

– екологічні ризики, пов’язані із забрудненням 
навколишнього середовища, що призводить до по-
рушення стійкості морських екосистем, ефективності 
процесів самоочищення;

– ризики через людські чинники, зумовлені безпо-
середньо діями персоналу (помилка працівника в ре-
зультаті неефективної роботи на судні; під час ремон-
ту й реконструкції; у процесі експлуатації судна).

– індивідуальні ризики, ті, що ставлять під загро-
зу існування й функціонування окремих живих орга-
нізмів, групові ризики належать до сукупності живих 
організмів (популяції тварин або рослин, ін.);

– територіальні (екосистемні) ризики, пов’язані 
з погіршенням функцій середовища, природних, гід-
рологічних і рекреаційних ресурсів порушенням лан-
цюгів харчування, зникненням рідких видів, ендемі-
ків та ін., погіршенням;

– економічні ризики супроводжуються матеріаль-
ними збитками, які можна оцінити (спричинені, зо-
крема,  втратами вантажу, енергетичними втратами, 
судноплавством; рекреаційні втрати (зокрема, за умо-
ви зменшення кількості туристів-відвідувачів), збитки 
на ліквідацію небезпечної аварійної ситуації тощо).

– прийнятні (допустимі) ризики, ті, що викликали 
загрозу судну або екосистемі, але не завдали шкоди 
довкіллю.

– прямі ризики, які спрямовані на стан навколиш-
нього середовища, живі організми та ін.

– непрямі ризики, які діють опосередковано на 
довкілля та живі організми.

Проведено дослідження екологічних ризиків ан-
тропогенного навантаження на екологічні системи 
обмежених акваторій морських суднохідних кана-
лів (R), які розділено за категоріями й зображено на 
структурній схемі антропогенно-природної системи 
«судно — порт − екосистема» на рис. 1.

Запропоновану методику оцінки ризику антропо-
генного навантаження на екологічні системи обме-

Рис. 1. Структурна схема антропогенно-природної системи «судно − порт − екосистема»

Таблиця 1. Категорії екологічних ризиків

Категорія  
класифікації

Вид  
екологічного ризику

За джерелами ризику Техногенні
Природні
Екологічні 

За видами чинників 
ризику

Зовнішній
Людський чинник

За категоріями ризику Індивідуальні
Груповий 
Соціальний
Територіальний (екосистемний)
Економічний 

За масштабами 
небезпеки 

Дуже серйозні
Серйозні
Прийнятні (допустимі)

За дією Прямі
Непрямі 
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жених акваторій суднохідних каналів, де загальний 
рівень ризику подано як:

3

1
3 4

1 1

( ) ( ) ( )

cos ( ) ( ),

zag d
d

z c
z c

R A iR A grR A

e R A econR A

=

= =

= + +

+ +

∑

∑ ∑

де A — це можлива аварійна ситуація; d — кількість 
пошкоджених компонентів рибного господарства; 
iRd — індивідуальний ризик, завданий компонентам 
рибного господарства; grR – груповий ризик, заподі-
яний рибному господарству; z — кількість складових 
елементів екосистемного ризику; ecosR — екосис-
темний ризик завданий природним і гідрологічним 
ресурсам; c — кількість елементів збитків економіч-
ного ризику; econR — економічний ризик. 

Оцінка екологічного ризику, що характеризує рі-
вень екологічної небезпеки процесів транспортування 
вантажів через суднохідні канали й перевантаження 
в морських портах базується на загальноприйнятому 
рівнянні й визначається як:

( ) ( ) ( ) ,k
jR A P A B A= ⋅

де A — це можлива аварійна ситуація; P(A) — ймо-
вірність виникнення аварійної ситуації А; ( )k

jB A  — 
комплексний еколого-економічний критерій, який 
враховує прогнозні екологічні наслідки під час ава-
рійної ситуації А (погіршення j-го району в процесі 
впровадженні k-го комплексу заходів).

Загальний рівень еколого-економічних збитків 
включає збитки всіх елементів у системі «судно—
порт—екосистема», відповідає схемі, яка зображена 
на рис. 1 і розраховується як:

3

1
( ) ,k k k k

j n j jB q J D L= + + +∑

де 
3

1
nq∑  — збитки, заподіяні рибному господарству 

(iR) [7]; k
jJ  — збитки від знищення або погіршення 

якості j-ого району (рекреаційної зони) в ході впро-
вадження k-ого комплексу заходів (econR); k

jD  — 
збитки від втрат природно-заповідного фонду (ПЗФ) 
(ecosR); Lk — витрати на ліквідацію й запобігання 
надзвичайної ситуації під час вжиття k-ого комплек-
су заходів (ecosR).

Для дослідження функції ймовірності виникнення 
аварійних ситуації  P(A) проаналізовано статистику 
аварійності суден, динаміку обсягів транспортування 
вантажів морським транспортом, масштабів забруд-
нення водних акваторій нафтою й нафтопродуктами 
[8] й прийнято гіпотезу про розподіл ймовірності 
згідно з законом розподілу Пуассона з урахуванням 
того, що аварійні події щодо кількості проходів суден 
відбуваються не часто. 

ВИСНОВКИ. Досліджено екологічні ризики, 
що виникають під час транспортування й переванта-
женні вантажів через суднохідні канали (зокрема, ін-
дивідуальні ризики, що призводять до пошкодження 
окремих видів флори й фауни акваторії й прибережної 
території, порушення гідрологічного режиму, втрати 
рекреаційних ресурсів та ін.), визначено їх характер 
і параметри, що дозволило сформувати методику оцін-
ки ризику антропогенного навантаження на екологічні 
системи обмежених акваторій, яка виступає основою 
для побудови моделі управління екологічними ризика-
ми з метою зменшення антропогенного навантаження 
на екологічні системи обмежених акваторій.
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Abstract. The paper considers the problems of the relations of the society and the environment which appeared in 
the 2nd half of the 20th century. The achievements of the industry and medicine development have led to excess of 
births over deaths. The population outbreak and the technosphere development resulted in the aggravation of global 
problems related to energy, raw materials, food, pollution and others. The processes of studying, realizing and inter-
preting of these problems by the scientists are rendered in the article. The researchers’ conclusions on their impact on 
the civilization’s safety are analyzed. Besides the population explosion, another reason for the crisis is the absence of 
mechanisms for self-regulation of macroprocesses. The work of the UN in the sphere of environment and develop-
ment is outlined. All its efforts, as well as the conferences organized every 10 years, do not contribute to stopping the 
catastrophic scenario of mankind development. Modern economic activities are largely aimed at creating artificial, un-
natural human needs. This results in increasing the pressure on the environment. Thus, many scientists are right when 
they assert that the human consciousness and mentality should be changed. Accumulation of spiritual wealth requires 
less energy and resources. It is reasonable to start changing the consciousness with the attitude to children. This may 
well change the course of history, since the latter is created by individuals who grow up in new conditions.
Keywords: environment; rapid change of the world; IFIFR; the Club of Rome; the International Institute for System 
Analysis; the concept of sustainable development.

Анотація. Розглянуто проблеми у відносинах суспільства з навколишнім середовищем, що виникли в другій 
половині ХХ століття. Показано, що успіхи в розвитку промисловості, досягнення в медицині призвели до пе-
ревищення народжуваності над смертністю, почався демографічний вибух. Демографічний вибух і розвиток 
техносфери стали причиною загострення загальносвітових проблем (енергетичної, сировинної, продовольчої, 
екологічної та ряду інших). Охарактеризовано процес вивчення, усвідомлення та інтерпретації даних проблем 
вченими. Проаналізовано висновки вчених про зв’язок порушених проблем з безпекою земної цивілізації. 
Поряд з такими причинами як зростання чисельності населення, вказано так само на відсутність механізмів 
саморегулювання макропроцесів. Висвітлено роботу ООН у сфері навколишнього середовища й розвитку. 
Висловлено співчуття, що її зусилля, зокрема, проводяться кожні 10 років конференції, не дають результатів 
у спробах зупинити катастрофічний сценарій розвитку людства. Висловлено думку, що сучасна господарська 
діяльність людства багато в чому спрямована на створення штучних, неприродних для людини потреб, що 
мають своїм наслідком зростаюче навантаження на навколишнє середовище. Підтримується думка багатьох 
вчених про зміну свідомості людей, їхнього менталітету. Накопичення духовного багатства вимагає набагато 
менших витрат енергії та ресурсів. Зміну свідомості людей необхідно починати з ставлення до дітей, що по-
винно змінити хід історії. Історію творять особистості, які виросли в нових умовах.
Ключові слова: навколишнє середовище; стрімка зміна світу; ІФІАС; Римський клуб; міжнародний інститут 
системного аналізу; концепція сталого розвитку.

Аннотация. Рассмотрены проблемы в отношениях общества с окружающей средой, возникшие во второй 
половине ХХ века. Показано что успехи в развитии промышленности, достижения в медицине привели к пре-
вышению рождаемости над смертностью, начался демографический взрыв. Демографический взрыв и разви-
тие техносферы привели к обострению общемировых проблем (энергетической, сырьевой, продовольствен-
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ной, экологической и ряда других). Охарактеризован процесс изучения, осознания и интерпретации данных 
проблем учеными. Проанализированы выводы ученых о связи возникших проблем с безопасностью земной 
цивилизации. Наряду с такими причинами как рост численности населения, указано так же на отсутствие 
механизмов саморегулирования макропроцессов. Освещена работа ООН в сфере окружающей среды и раз-
вития. Выражено сожаление, что её усилия, в частности проводимые каждые 10лет конференции, не дают 
результатов в попытках остановить катастрофический сценарий развития человечества.  Высказано мнение, 
что современная хозяйственная деятельность человечества во многом направлена на создание искусствен-
ных, неестественных для человека потребностей, имеющих своим следствием возрастающую нагрузку на 
окружающую среду. Поддерживается мнение многих ученых об изменении сознания людей, их менталитета. 
Накопление духовного богатства требует гораздо меньших затрат энергии и ресурсов. Изменение сознания 
людей необходимо начинать с отношения к детям, что должно изменить ход истории. Историю творят лич-
ности, выросшие в новых условиях.
Ключевые слова: окружающая среда; стремительное изменения мира; ИФИАС; Римский клуб; международ-
ный институт системного анализа; концепция устойчивого развития.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Наблюдая за жизнью людей, анализируя взаи-

мосвязь окружающей среды и здоровья людей, срав-
нивая желания людей с их возможностями, следует 
обратить внимание на определенные противоречия. 
Человек стремиться к все более высокому уровню 
комфорта и удобства в повседневной жизни. Одно-
временно обеспечение комфорта провоцирует увели-
чении техногенного давления на остатки природной 
среды, которые сохранились на Земле в неизменном 
виде. Стремительные изменения мира, применяемые 
технологии, вещества, свидетелями которых мы яв-
ляемся, вызвали коренную смену представлений о 
безопасности. Мировое сообщество в 21 веке ока-
залось перед выбором пути дальнейшего развития. 
Численность населения Земли в 3 млрд. человек до 

1960 г. накапливалась в течение 1 млн. лет. После 
1960 г. удвоение произошло за 30 лет и к 2012 г. со-
ставило 7 млрд [9]. В 2100 году ожидается 12,3 млрд. 
чел. 2012 г. — 7 миллиардов. Это привело к обостре-
нию общемировых проблем (энергетической, сырье-
вой, продовольственной, экономической и ряда дру-
гих, затрагивающих интересы всех стран и народов). 
Возникла необходимость в переходе от стихийности 
к сознательно управляемым способам развития и со-
вместному решению глобальных проблем. Способы 
решения их базируются на принципах жизненно важ-
ных для всех людей, а главными ценностями для нор-
мального развития людей является такие естествен-
ные блага, как чистая вода, неотравленный воздух, 
почва способная давать полезные для здоровья про-
дукты питания. Человечество все более проникается 
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мыслью о том, что идея глобального единства чело-
вечества определяется не политическими целями лю-
дей, а законами сохранения биосферы Земли. Такой 
взгляд на развитие человеческого общества требует 
качественно новых решений при оптимизации взаи-
модействия общества и природы.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Научные поиски по формированию концепции 
мирового развития вели целый ряд международных 
организаций по изучению глобальных процессов на 
Земле, такие как Международная федерация инсти-
тутов перспективных исследований (ИФИАС), Рим-
ский клуб, международный институт системного 
анализа и другие. Авторы исследований исходили из 
разных факторов: от количества пищи или пригодной 
для жизни суши до объема фосфора и азота, необхо-
димых для синтеза живого вещества, пресной воды 
или запасов горючих ископаемых. Полученные циф-
ры колебались от менее 1 млрд до 1 трлн, но делать 
такие расчеты на основании одного-двух факторов 
невозможно. Экологическая емкость для человека 
определяется множеством факторов. Например, от 
количества пресной воды зависят возможная плот-
ность населения, однако само количество пресной 
воды обусловлено наличием источников энергии, 
с помощью которой можно накачать воду или опре-
снить морскую. 

Проблематику глобального развития можно пред-
ставить как некую систему — совокупность взаимос-
вязанных компонентов цивилизации и природы воз-
никшую и развивающуюся в результате деятельности 
индивидуумов, социальных и культурных сообществ 
и всего человечества. Пытаясь понять систему боль-
шой сложности, научное познание идет по пути 
дифференцирования, изучая подсистемы и оставляя 
без внимания их взаимодействие с той большой си-
стемой, в которую они входят, и которая оказывает 
определяющее воздействие на всю глобальную си-
стему в целом. 

Сложные системы не сводятся к простой сумме 
их составляющих. Чтобы понять целостность систе-
мы, ее анализ должен быть дополнен глубоким си-
стемным синтезом. Весной 1968 г. итальянский эко-
номист, общественный деятель и бизнесмен Аурелио 
Печчеи разослал приглашение 30 видным европей-
ским ученым и бизнесменам для участия в обсужде-
нии назревших проблем. Они встретились в Академии 
Деи Линчеи в Риме. Так начала работу некоммерче-
ская организация «Римский клуб» [1]. Изначально де-
ятельность клуба финансировали итальянская фирма 
«FIAT» и западногерманский концерн «Volkswagen», 
которые были заинтересованы в системном анализе 
перспектив энергетической и сырьевой проблем, с ко-
торыми связаны возможности расширения рынков, 

сбыта автомобилей. Однако ученые — кибернетики, 
экономисты, социологи и др.,  привлеченные для раз-
работки этих прогнозов в своих отчетах охватывали 
более широкий круг вопросов, связанных с глобаль-
ными проблемами. В настоящее время мы начинаем 
сознавать человеческое общество и окружающую его 
среду как единую систему, неконтролируемый рост 
которой служит причиной ее нестабильности. 

Достигнутый ныне абсолютный уровень этого 
неконтролируемого роста определяет высокую инер-
ционность динамической системы, что снижает тем 
самым ее гибкость и способность изменяться и при-
спосабливаться. Стало совершенно очевидно, что 
в данной системе нет никаких внутренних киберне-
тических механизмов и не осуществляется никакого 
«автоматического» саморегулирования макропро-
цессов. Этим кибернетическим элементом эволюции 
нашей планеты является сам человек, способный ак-
тивно воздействовать на формирование своего соб-
ственного будущего. По предложению клуба проф. 
Массачусетского технологического института Джей 
Форестер, специалист по компьютерному моделиро-
ванию, применил разработанную им методику к ми-
ровой проблематике. Идеология метода — осмысле-
ние теоретической и эмпирической информации о си-
стеме, построение элементов системы и связей между 
ними в виде уравнений таким образом, что создается 
картина сложной системы. 

Во время имитации сценариев выявляется взаим-
ное поведение элементов системы в заданном интер-
вале времени. Для создания системы использовались 
данные о населении, капиталовложениях, использо-
вании невозобновимых ресурсов, загрязнении био-
сферы, производстве продовольствия. Моделирова-
ние показало, что дальнейшее развитие человечества 
на физически ограниченной планете Земля приведет 
к неминуемой катастрофе, если не приостановить 
опасную склонность человеческой системы к росту. 
Причем были указаны сроки — 2020 г. [8]. В даль-
нейшем под руководством американского специали-
ста по системным исследованиям Медоуза был под-
готовлен доклад Римскому клубу «Приделы роста» 
(1972 г.). 

Авторами этого доклада предложено несколько 
моделей, которые отсрочили кризис примерно до се-
редины 21 века [5]. Но ясно стало одно: человечество 
подошло к некоему критическому пределу, столкнув-
шись в своем развитии с внешними границами. Пона-
чалу такие ограничения воспринимались в основном 
как ресурсные. Однако занимавшие наиболее по-
следовательные позиции экологи пришли к выводу, 
что границы эти определяются не столько ресурса-
ми, сколько потенциальными возможностями био-
сферы по нейтрализации растущего антропогенного 
давления. Последнее неизбежно связано с достиже-
нием такого критического момента, когда этот ее 
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потенциал окажется исчерпанным, что мы, по сути, 
и переживаем в настоящий момент. Не справляюща-
яся с антропогенным процессом биосфера, вступает 
в стадию своей деградации, которая, очевидно, будет 
продолжаться до тех пор, пока не исчезнет самая ее 
причина — человеческая цивилизация, не сумевшая 
ввести свое развитие в приемлемое для окружающей 
среды русло.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Сейчас стало тесно на всей Земле. В наши окна 

смотрят окна соседнего дома и вечером мы вынужде-
ны задергивать шторы, чтобы отгородится от соседей. 
На Земле сегодня живет людей больше, чем биосфера 
может прокормить за счет ежегодного прироста. Что 
же едят остальные 2/3. Они проедают «основной ка-
питал» биосферы, запасы, накапливавшиеся миллио-
ны лет. Этих запасов хватит на 3050 лет. А что даль-
ше? Если не принять экстренных мер, то разразится 
мировая экологическая война за ресурсы, война в ко-
торой должна погибнуть большая часть человечества 
[4]. Какой же выход из экологического кризиса?

Развитые страны с помощью МВФ стараются 
утвердить так называемый новый мировой порядок, 
что привело к тому, что долги развивающихся стран 
не уменьшились, а возросли в 15 раз. Националь-
ный доход этих стран полностью уходит на уплату 
долговых процентов. Растет диспропорция между 
богатством и бедностью, такое положение не мо-
жет быть устойчивым, оно чреват взрывом, который 
похоронит все человечество. Острота глобальных 
проблем, связанных с противоречиями между обще-
ством и окружающей средой, обусловлена их связью 
с безопасностью земной цивилизации. Современная 
технологическая цивилизация потеряла способность 
к саморегенерации, которой обладали более древние 
общества. Если она рухнет в результате какого-либо 
катаклизма, то восстановить ее будет практически 
невозможно. Даже если человечество при этом вы-
живет, оно не сможет вернуться в железный век, по-
скольку большинство запасов основных полезных ис-
копаемых уже истощено до такой степени, что для их 
добычи потребуются сложные технологии. В случае 
гибели нынешнего мира техники новая цивилизация 
может быть только аграрной, но никогда не станет 
промышленной. Единственный выход из катастро-
фической ситуации ученые видели в переходе к пла-
нируемому в мировом масштабе развитию по модели 
глобального равновесия, т. е. сознательная консер-
вация промышленного производства и численности 
населения. Озабоченность ученых нашли отражение 
в деятельности ООН. 

Оптимальное реальное решение переход всего 
человечества на устойчивое сбалансированное разви-
тие. В биологической экологии и популяционной ди-
намике широко применяется термин «Sustainabiliti» 

в смысле «допустимость», «самоподдерживаемость». 
Устойчивое развитие — это создание условий обе-
спечивающих удовлетворение потребностей сегод-
няшнего дня, не подвергая риску, способность окру-
жающей среды поддерживать жизнь в будущем, т.е. 
не ставить под угрозу возможность будущих поколе-
ний в удовлетворении их потребностей. Концепция 
устойчивого развития получила официальное одо-
брение ООН. В основном документе «Повестка дня 
на XXI век» разъясняется, что движущими силами 
перемен в окружающей среде являются население, 
потребление и технологии. На наряду с проблемами 
экологии поднимаются социальные и экономические 
вопросы. Причем первое место в плане выполнения 
отводиться решению социальных вопросов для до-
стижения устойчивого развития, прежде всего ис-
коренению бедности, развитию здравоохранения 
и, особенно, санитарии, включая обеспечение чи-
стой водой. Вопросы окружающей среды рассма-
тривались в основном с позиции охраны природно-
ресурсной базы экономического и социального раз-
вития стран [10]. 

Однако многие организации, занимающиеся во-
просами развития человечества и защиты окружаю-
щей среды, говорят, что, меры которые предлагаются, 
являются слабыми, чтобы преодолеть надвигающийся 
социальный и экологический кризис. Так, например, 
безрезультатными были попытки ликвидировать суб-
сидии на добычу ископаемого топлива, существенно 
снижены планы по обеспечению бедных слоев насе-
ления чистой водой, надлежащим питанием и совре-
менными энергетическими источниками. 

В связи с прошедшими выборами в США и фи-
нансовой неопределенности в еврозоне меры оказа-
ния финансовой помощи развивающимся странам 
для перехода к «зеленой» экономике были заблоки-
рованы. Лидеры групп гражданского общества вы-
ражают свое разочарование главами государств, под 
руководством которых проходят переговоры. Причи-
ны такой резкой критики очевидны. Действительно, 
несмотря на отдельные успехи, наблюдается стреми-
тельное нарастание глобального экологического кри-
зиса. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
показывает, что глобальное потепление не удается 
сдерживать, повышается кислотность морской воды, 
а это ведет к снижению морского биоразнообразия, 
биологические виды исчезают со скоростью вымира-
ния динозавров, вырубка лесов в будущем приведет 
к таким расходам, при которых потери от текущего 
финансового кризиса покажутся «незначительными» 
[9]. Концепция устойчивого развития состоит из си-
стемы ограничений и методов их реализации. Анализ 
существующих стратегий устойчивого развития раз-
личных стран показывает, что они продолжают жить 
по инерции, планируя свое будущее в значительной 
степени как продолжение настоящего. Стремление 
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к экономическому росту, наращивание производства 
и потребления, материальных благ, все еще остает-
ся для мирового сообщества основным ориентиром. 
Мир продолжает двигаться в направлении, противо-
положном устойчивому развитию [6]. В результате 
надежды на быструю смену траектории развития ци-
вилизации пока не оправдались [9]. 

Для осуществления концепции устойчивого раз-
вития необходимо сменить действующую парадигму 
развития, основанную на неограниченном экономи-
ческом росте. Удовлетворение растущего потребле-
ния достигается самым дешевым способом, позво-
ляющим максимизировать прибыль, которая затем 
реинвестируется в удовлетворение новых и все более 
растущих потребностей. Причем это развитие про-
исходит в основном за счет сокращения природных 
ресурсов [2].

Однако развитие глобального регулирования 
приостановилось. Развивающиеся страны опаса-
лись ущемления своего национального суверените-
та, а развитым было достаточно уже существующих 
форм надгосударственного регулирования.

ВЫВОДЫ. Многие ученые видят выход в изме-
нении сознания людей, их менталитета [7]. Главная 
цель экономики развитых стран — непрерывный рост 
прибыли — требует непрерывного роста производ-
ства, а он в свою очередь предполагает постоянное 
увеличение потребления. Конструирование новых, 
не существовавших ранее, а потому неестественных 
для человека потребностей приобрело в развитых 
странах ключевое значение. Можно констатировать, 
что современная цивилизация — это цивилизация не-
прерывно создаваемых искусственных потребностей, 
цивилизация сознательно культивируемых неесте-
ственных желаний, имеющих своим следствием воз-
растающую нагрузку на окружающую среду. 

Накопление духовного богатства требует гораздо 
меньших затрат энергии и ресурсов [11]. В разные 
эпохи отношения между родителями и детьми пре-
терпевали изменения. Именно благодаря смене от-
ношения к детям меняется ход истории, ведь ее тво-
рят личности, выросшие в новых условиях, об этом 
говорят А. Печчеи в книге «Человеческие качества», 
историк и психолог Ллойд Де Моз в книге «Психои-
стория» [3].
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