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Abstract. Purpose. The purpose of this article is overview of reliability, durability and viability of ship construction 
purposes, as well as their individual nodes, arises in connection with a wide variety of types of vessels. For small 
vessels, taking into account their characteristics of interaction with the environment, if there is an excess durability 
resource compared to the planned life cycle, it becomes possible to simplify structures in the areas of possible stress 
concentrators. It is necessary to create the right tool for assessing the durability of structures. The rapprochement of 
the boundaries of the resource of durability of structures and the planned life cycle will lead to optimization of hull 
structures, simplification of structures and minimization of their mass.
Method. The analysis is based on the results of experimental and theoretical studies obtained by different authors at 
different times. Particular attention is paid to the applicability of the analyzed studies to the features of operation of 
small and high-speed vessels.
Results. It is established that the fatigue curves of typical joints and discontinuous bonds, effective coefficients of stress 
and strain concentration, distribution of permissible and dangerous stresses, and also their availability can serve as a 
basis for determining the expected resource of hull structures of small and high-speed vessels. Based on this research, 
it is possible to create an algorithm for assessing the durability of structures of small vessels.
Scientific novelty. The question arises as to the ways of assessing the reliability and durability of ship structures 
of small and high-speed vessels. It is possible to create the correct algorithm for assessing the durability of the hull 
structures of the ships in question.
Practical importance. The distribution of the Weibull law is widely used in problems of durability and reliability of 
hull structures, as well as in assessing their viability. It is assumed that the reliability, durability of small and high-speed 
vessels depends on the life-time of interrupted connections, some typical nodes of connection of individual structural 
elements, and also on the quality of technological processes. A correct assessment of the durability of the hull structures 
under consideration in comparison with the life cycle of the vessel can allow the simplification of the hull structures in 
the areas of intermittent communications, improving the performance of the designed vessel.
Key words: durability of intermittent connections; connections of individual structural elements; Weibull distribution.

Анотація. Мета. Робота має оглядовий характер, оскільки питання надійності, довговічності та життєздат-
ності конструкцій суднового призначення, а також їх окремих вузлів виникає стосовно найрізноманітніших 
типів суден. Для малих суден з урахуванням їх особливостей взаємодії із зовнішнім середовищем, за наяв-
ності надлишкового ресурсу довговічності порівняно із запланованим життєвим циклом з’являється можли-

суднобудування
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вість спрощення конструкцій в районах можливих концентраторів напружень. Необхідне створення коректного  
інструменту оцінювання довговічності конструкцій. Зближення меж ресурсу довговічності конструкцій і за-
планованого життєвого циклу приведе до оптимізації корпусних конструкцій, спрощення конструкцій і міні-
мізації їх маси.
Методика. За основу аналізу беруться результати експериментальних і теоретичних досліджень, отримані різ-
ними авторами в різний час. Особливу увагу приділено можливості застосування аналізованих досліджень 
щодо особливостей експлуатації малих та швидкісних суден.
Результати. Встановлено, що втомні криві типових з’єднань і переривчастих зв’язків, ефективні коефіцієнти 
концентрації напружень та деформацій, розподіл допустимих і небезпечних напруг, а також їх забезпеченість 
можуть служити основою для визначення передбачуваного ресурсу корпусних конструкцій малих і швидкіс-
них суден. На базі дослідження можна створити алгоритм оцінки довговічності конструкцій малих суден.
Наукова новизна. Виникає питання про шляхи оцінювання надійності та довговічності суднових конструкцій 
малих і швидкісних суден. Можливим є створення коректного алгоритму оцінки довговічності корпусних кон-
струкцій розглянутих суден.
Практична значимість. Розподіл закону Вейбулла досить широко використовується в задачах довговічності 
та надійності корпусних конструкцій, а також під час оцінювання їх життєздатності. Передбачається, що на-
дійність, довговічність малих і швидкісних суден залежать від життєвого ресурсу переривчастих зв’язків, де-
яких типових вузлів з’єднання окремих конструктивних елементів, а також від якості технологічних процесів. 
Правильне оцінювання довговічності розглянутих корпусних конструкцій порівняно з життєвим циклом судна 
може дати змогу спростити корпусні конструкції в районах переривчастих зв’язків, підвищити експлуатаційні 
якості проєктованого судна.
Ключові слова: довговічність переривчастих зв’язків; з’єднання окремих елементів конструкцій; розподіл 
Вейбулла.

Аннотация. Цель. Работа имеет обзорный характер, поскольку вопрос надежности, долговечности и жизне-
способности конструкций судового назначения, а также их отдельных узлов возникает применительно к самым 
разнообразным типам судов.
Методика. За основу анализа принимаются результаты экспериментальных и теоретических исследований, 
полученные разными авторами в разное время.
Результаты. Установлено, что усталостные кривые типовых соединений и прерывистых связей, эффективные 
коэффициенты концентрации напряжений и деформаций, распределение допускаемых и опасных напряжений, 
а также их обеспеченность могут служить основой для определения предполагаемого ресурса корпусных кон-
струкций малых и скоростных судов.
Научная новизна. Возникает вопрос о путях оценивания надежности и долговечности судовых конструкций 
малых и скоростных судов.
Практическая значимость. Распределение закона Вейбулла достаточно широко используется в задачах дол-
говечности и надежности корпусных конструкций, а также при оценивании их жизнеспособности. Предпола-
гается, что надежность, долговечность малых и скоростных судов зависят от жизненного ресурса прерывистых 
связей, некоторых типовых узлов соединения отдельных конструктивных элементов, а также от качества тех-
нологических процессов.
Ключевые слова: долговечность прерывистых связей; соединения отдельных элементов конструкций;  
распределение Вейбулла.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В практике принятия проектных решений при-

менительно к конструкциям малых и скоростных су-
дов часто возникает потребность оценивания ресурса 
их жизнедеятельности в составе этого типа судов. 
Для определения ресурса конструкций, способного 
обеспечить безопасную жизнедеятельность малых 
и скоростных судов, используются понятия надеж-
ности, долговечности и жизнеспособности. Оценка 
этих характеристик эксплуатации судов нуждается 
в знании частоты возникновения эксплуатационных 
напряжений в разнообразных узловых конструкциях 
на протяжении всего периода ожидаемого жизненно-

го цикла. Для достижения этой цели анализу долж-
ны быть подвержены конструктивные узлы, типовые 
схемы соединения корпусных деталей. Таким об-
разом, оценка жизнеспособности таких типов судов 
вызывает особый интерес и может быть оценена ве-
роятностными методами, основываясь на законе рас-
пределения Вейбулла [1].

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУБЛИКАЦИЙ

В составе корпусных конструкций малых и ско-
ростных судов много связей, ограниченных своей 
протяженностью или резко изменяющих свое по-
перечное сечение. В силу массогабаритных харак-
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теристик соединений отдельных корпусных деталей 
оцениванию подлежат также особенности их соеди-
нения. Проявление эксплуатационных напряжений 
основывается на долговременном распределении 
напряжений, определяемых по результатам мореход-
ных испытаний моделей или натурных судов. Основы 
теории надежности судовых конструкций изложены  
в источниках [2; 3]. Долговременное распределение 
напряжений в конструкциях судового назначения 
принято описывать законом Вейбулла. Использова-
ние этого закона отображено в работах [2–10].

ВЫДЕЛЕНИЕ РАНЕЕ НЕ РЕШЕННЫХ 
ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ

Необходим алгоритм оценивания долговечности 
корпусных конструкций малых судов. Создание тако-
го алгоритма возможно на базе исследования.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель статьи заключается в обобщении, система-

тизации и некоторых уточнениях понятий о надежно-
сти и долговечности судовых корпусных конструкций 
крупнотоннажных судов применительно к малым и 
скоростным судам при использовании двухпараме-
трического закона распределения Вейбулла. Особен-
ностям его использования посвящена работа.

МЕТОДЫ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Корпусные конструкции малых и скоростных су-
дов могут существенно отличаться от типовых кон-
струкций, применяемых на большинстве современ-
ных транспортных судов. В первую очередь это свя-
зано с конфликтом габаритов корпусных конструк-
ций и требуемых размеров внутренних помещений в 
корпусе судна. Этот конфликт приводит к появлению 
значительного количества прерывистых связей и до-
статочно полно раскрыт в работе [13]. Прерывистые 

связи приводят к образованию концентраторов на-
пряжений и появлению усталостных разрушений. 
В связи с этим необходим инструмент оценивания 
долговечности указанных конструкций. Сближение 
ресурса долговечности с жизненным циклом судна 
может привести к упрощению конструкций и смягче-
нию указанного конфликта. Работа посвящена созда-
нию инструмента оценивания ресурса прерывистых 
связей и других конструкций и узлов малых судов на 
ранних стадиях проектирования.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Малые и скоростные суда имеют множество пре-

рывистых связей и других узловых конструкций, 
которые перенесены из области крупнотоннажного 
судостроения. Некоторые из них не имеют актуаль-
ности, поскольку для малых и скоростных судов об-
щие изгибные деформации корпуса малозначительны 
и не накладывают своего влияния на их конструиро-
вание. Вместе с тем прерывистые связи и некоторые 
узловые конструкции, связанные с поперечной проч-
ностью судов, оказывают влияние на долгосрочность 
эксплуатации всего судна в целом.

Долговечность характеризуется сроком (вре-
менем) надежной службы до полного физического 
или морального износа с учетом различного вида 
ремонтных работ. Долговечность может измеряться  
в различных единицах, а именно часах, годах, милях, 
моточасах, но при этом проходит проверку на уста-
лостную прочность, допускаемые напряжения и мно-
гоцикловость несимметричного нагружения.

Долговечность может носить номинальный, 
фактический и оптимальный характер. Номиналь-
ная долговечность устанавливается технической 
документацией и оговаривает срок службы. По ис-
течению этого срока выведение конструкции из 
эксплуатации практически оправдано. Фактическая 
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Рис. 1. Общая картина жизненного цикла корпусных конструкций



6

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2020

долговечность определяется сроком службы, кото-
рый соответствует отказу конструкции, после чего 
восстановление или невозможно, или нецелесоо-
бразно. Оптимальная долговечность соответствует 
такому сроку эксплуатации, при котором достигает-
ся наибольший экономический эффект в конкретных 
условиях.

Долговечность, безотказность, ремонтопригод-
ность, как и надежность, могут быть описаны рас-
пределением Вейбулла при аналитической форме 
описания закономерностей отказов. Закону Вейбулла 
хорошо следуют распределения предела упругости 
ряда металлов, характеристики прочности материа-
лов, усталостная долговечность, наработка до отказа 
вследствие усталостного разрушения.

Долговечность корпусных конструкций судового 
назначения определяется долговечностью слабейше-
го звена из числа конструктивных узлов и соедине-
ний отдельных элементов корпуса. Распределение 
Вейбулла представляет собой специальный вид рас-
пределения случайных величин Хw, характеризую-
щихся такой функцией:

P b k
exp

b
ïðè

ïðè

w

k

� �
� �

� �

�

, , ,
;

� � �
� �

��
�
�

�
�
�

�

�
�
�

�

�
�
�



�

�
� � �

�� � �

1

0 �� �,

�



	

�
	

  (1)

где k – параметр формы кривой распределения; b 
– параметр масштаба; µ  – параметр сдвига.

Семейство распределений (1) названо именем В. 
Вейбулла, впервые использовавшего его для аппрок-
симации экспериментальных данных о прочности 
стали на разрыв при усталостных испытаниях и пред-
ложившего методы оценивания параметров распреде-
ления. Частными случаями распределения Вейбулла 
являются экспоненциальное распределение при k = 1 
и рэлеевское при k = 2 (рис. 2).

 

𝜎𝜎𝜎𝜎 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊𝑊𝑊(𝜎𝜎𝜎𝜎) 
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1,0 

0,5 

0 1, 0 2,0 3,0 

k= 4 
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Рис. 2. Распределение Вейбулла при различных параметрах k

Одной из числовых характеристик распределения 
вероятностей является квантиль. Для действительной 
случайной величины Х с функцией распределения 
F(x) квантилем порядка q  (уровня) принято называть 
число Kw,  при котором F Kw q F Kw q� � � �� � �, ,� 0  
где 0 1< <q � � .  Знание квантилей для характерного 
уровня q  позволяет судить о виде функции распреде-
ления. При µ  = 0 квантиль уровня q равна:

Kw ln q k� � �� ��� ����� 1
1

,

а выражение (1) приобретает двухпараметриче-
ский вид:

P b k exp
bw

k

�
�

, , .� � � � �
�
�

�
�
�

�

�
�
�

�

�
�
�

� � �                     (2)

Для непрерывной, монотонной функции F x� �  
квантиль Kw  является единственным решением 
уравнения F Kw q� � � .  Другие числовые характери-
стики распределения Вейбулла, такие как математи-
ческое ожидание и дисперсия, имеют такие выраже-
ния:

EX bÃ
kw � � ��
�
�

�
�
�� � ��

1
1 ;                       (3)

DXw = b Ã
k

Ã
k

2 22
1

1
1��

�
�

�
�
� � ��

�
�

�
�
�

�

�
�

�

�
�� � � � ,              (4)

где Г(х) гамма – функция.
Коэффициент вариации асимметрии и эксцесс не 

зависят от b, что облегчает их табулирование и соз-
дание дополнительных таблиц для получения оценок 
параметров распределения (1). В источнике [1] при-
ведены вспомогательные таблицы для вычисления 
функции распределения Вейбулла.

Еще одной числовой характеристикой распреде-
ления вероятностей случайной величины является 
мода. При k �≥ 1  распределение Вейбулла унимо-
дальное, то есть одновершинное. Точка xm  называ-
ется модой, принадлежащей максимуму распределе-
ния p x� � , для которой выполняется такое условие: 
p p è p pm m m m� �� �� � ��1 1.  Мода для распределения Вейбул-

ла определяется таким выражением:

M b kw
k� �� �1

1
,                          (5)

а функция опасности отказов определяется таким 
выражением:

� �
�� � �

�k
b

k

k

� �
1

.                           (6)

Определение параметров b и k производится 
методом максимального правдоподобия. Метод ос-
новывается на предположении, что распределение 
корпусных элементов, выведенных из эксплуатации 
по результатам ремонта, и распределение отказавших 
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элементов не зависимы между собой, а соответству-
ют одному закону. В данном случае речь идет о законе 
Вейбулла, параметры которого пока неизвестны. Для 
определения оценки параметров используется функ-
ция максимального правдоподобия:

G P b k ln P b k
i

m

W T
j

n

W B� � � � � � �
� �
� �� �
1 1

1ln , , [ , , ],� �

где σÒ  и �Â íàïðÿæåíèÿïðåäåëàòåêó÷åñòèè� � � � � �
прочности материала; m и n – число конструктивных 
элементов, подвергнутых ремонту (восстановлению) 
и число усталостных отказов. Параметры закона Вей-
булла определяются с учетом решения дифференци-
альных уравнений в частных производных вида:

�
�

�
�
�

�
G
b

G
k

0 0; .�

Оценивание параметров по методу квантилей при-
водит к более простым по сравнению с методом мак-
симального правдоподобия. Поскольку для оценива-
ния долговечности судовых корпусных конструкций 
принято использовать двухпараметрический закон 
Вейбулла (2) при µ � = 0, совместная асимптотическая 
эффективность параметров b и k по методу квантилей 
максимальна и равна 0,64 при использовании кванти-
лей уровня 0,24 и 0,93.

Как основу оценки долговечности конструкций, 
а также их надежности принято использовать срав-
нительный анализ проектируемых конструкций, уже 
хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации. 
В основу такого анализа положена гипотеза линейно-
го суммирования усталостных повреждений, а также 
критерий разрушения материала корпусных конструк-
ций при циклическом нагружении. Согласно теории 
линейного суммирования усталостных повреждений 
наступившее повреждение, вызванное данным ци-
клом, зависит и от предыдущих циклов нагружения, 
поэтому повреждения текущего цикла суммируются с 
повреждениями, вызванными предыдущими циклами 
нагружения. Критерий разрушения материала корпуса 
судна при циклическом нагружении имеет такой вид:

N � �� �  = N
H

m

0
1�

�
��

�
�

�

�
� , �                      (7)

где N � �� �  – фактическое количество нагружений 
конструкции; N0 �  – число циклов соответствующего 
пределу усталости при симметричном циклическом 
испытании; ��1 �  – предел выносливости материала, 
соответствующий симметричному циклическому 
нагружению; σí �  – номинальные (средние) напряже-
ния. Параметр m  лежит в пределах îò äî�� � � �6 12. При 
m Ò� �6 � �� 400МПа и при σÒ � = 240МПа m  = 8, а его 
величина определяется экспериментально.

Обычно при испытании образцов на усталость 
используется симметричное циклическое нагруже-

ние. В судовых конструкциях на тихой воде следует 
учитывать возникающие при этом напряжения σ0 � . 
Тогда циклы нагружения судовых конструкций могут 
быть асимметричными. Чтобы учесть асимметрич-
ность нагружения конструкций судового корпуса, ис-
пользуется зависимость Гудмана. Для усталостных 
напряжений σå �  при несимметричном усталостным 
нагружении имеем:

� �
��
�å
Â

� �
�

�
�

�

�
��� �1

01 ,                             (8)

где γ  – коэффициент доверительности, который 
лежит в пределах 0,3 � �� 0 5, .

С использованием (7), (8) долговечность Т кон-
струкций судового назначения можно определить по-
средством такой зависимости:

Ò �
� ��

�
� �

� �Ò N

a f d

e U U
m

m
a
m

a a
U

B

�

� � �
�

� ,                    (9)

где a

B

�
�

�
�

1

1 0�
�

;

σ0  – напряжения в корпусе судна на тихой воде; 
σÂ � – предел прочности материала корпуса; Òå  – эф-
фективный период нагружения корпусных конструк-
ций; σa  – амплитуда циклических напряжений; σU  
NU �–  амплитуда напряжений и число циклов, соот-
ветствующее усталостному повреждению, f da a� �� � � �  
– вероятность того, что σa  находится в интервале 
� �a ad� � � �, m – параметр, отражающий падение напря-
жений по мере возрастания числа циклов нагружения 
N .  Этот параметр принимается постоянным для каж-
дого конкретного материала.

Во многих литературных источниках высказы-
ваются соображения о том, что оценивание состоя-
ния конструкций при их проектировании возможно 
на основе усталостной долговечности. В частности, 
в источнике [2] описана методика, предложенная 
В.В. Козляковым. Она посвящена расчетному опре-
делению допускаемых коэффициентов концентрации 
напряжений, близких по конструктивным признакам 
узлов и соединений отдельных элементов. Выводы 
формируются на основе сопоставления с хорошо себя 
зарекомендовавшими эталонными конструктивными 
решениями.

Общая структура методики построена на таких 
допущениях:

− статистика внешнего нагружения судового 
корпуса представляется в виде двухпараметрическо-
го закона Вейбулла (2);

− накопление усталостных повреждений соот-
ветствует гипотезе линейного суммирования;

− допустимое повышение напряжений в кон-
струкциях проектируемого судна сравнивается с по-
добными напряжениями эталонного судна.
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Параметры закона Вейбулла для проектирования 
корпусных конструкций судна предлагается опреде-
лять по предполагаемым рейсам и вероятности дей-
ствия на судно волновых условий в различных аква-
ториях мирового океана. Расчетным состоянием кон-
струкций судового назначения считается разрушение 
материала в зоне концентрации напряжений.

За основу жизнедеятельности судовой конструк-
ции принимается N � �� � , то есть фактическое количе-
ство нагружений конструкции согласно выражению 
(7). При этом учитывается повреждающее влияние 
средних (номинальных) напряжений в форме (8) и тео-
ретического коэффициента концентрации напряжений 
Кt. Тогда вместо (7) с учетом (8) можно записать так:

N � �� �  = N
K

e

t H

m

0

�
�

�

�
�

�

�
� .�                    (10)

Если гипотезу линейного суммирования повреж-
дений, определяющую долговечность конструкции Т 
можно записать в таком виде:

Ò � � �
� ��

�
� � �Ò

P

N
d

e

B

�

� �
�

�
1

,                       (11)

то P �� �  – плотность распределения номиналь-
ных (средних) напряжений, получаемая дифференци-
рованием выражения (2), будет составлять:

P k
bH

k H

k

� �
�� � �� ��

��
�
��

�� � �1
2

exp .               (12)

Подставляя (10) и (12) в (11) с учетом (9), методи-
ка В.В. Козлякова предполагает получить решение по 
определению долговечности судовых конструкций:

T
T N

b

Ã
m
k

n n

e
e

m

e max

�

�
�
�

�
�
�

��
�
�

�
�
� � � � � ��� ��

�
� �

�
0

2 21

�

� � � �, ,
        (13)

с использованием табулированных функций:

Г 1 ��
�
�

�
�
��m

k
 – полная гамма – функция; 

� � � �e maxn n2 2, , ,� � � �� � � � – функции распределения  
Пирсона;

�
�

�
�

e
e

k

max
max

k

b b
� �

�
�

�
�
� � �

�
�

�
�
�2 22;� � ; n m

k
� ��

�
�

�
�
�2 1� � ;

σmax = σÂ  – предел прочности материала.

Выражение (13) дополняется расчетными оцен-
ками долговременных распределений внешних сил 
для судов, плавающих в различных районах мирово-
го океана. На этом основании сравниваются относи-
тельные моменты сопротивления палуб эталонного и 
проектируемого суден. Результатом методики являет-
ся зависимость, позволяющая определять допусти-

мый коэффициент концентрации напряжений в таком 
виде:

K K
z
z
W r f

x
Lt t

âï

i
eq

B

B

�
�

�
�

�

�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�

�

�
�� � � �0

0

0 34
2 �

�

,

,           (14)

где изменение номинальных напряжений по 
длине судна определено отношением σ

σ
íì

í

 = f
x
L
2�
�
�

�
�
� ; 

z zâï i� � �,  – аппликаты верхней палубы эталонного и 
проектируемого узла относительно нейтральной оси; 
W  – относительный момент сопротивления палубы; 
req  – амплитуда волновой поверхности, способная 
привести к усталостным повреждениям; �

�
B

B0

0 34
�

�
�

�

�
�

,

� – по-
правка на усталостное сопротивление проектируе-
мых конструкций по отношению к эталонам. Если, 
например, эталонные конструкции имеют предел 
прочности �Â0 �  400МПа, а для проектируемых кон-
струкций σÂ � используется иная величина, то отноше-
ние пределов усталости при симметричном цикличе-
ском нагружении проектируемой конструкции ��1 и 
эталонной ��10  выдерживается такое соотношение:

�
�

�
�

�

�

�
�

�
�

�

�
�1

10 0

0 34

�

Â

Â

,

.

Для оценивания допускаемых напряжений от-
дельных узлов корпусных конструкций при их про-
ектировании предложена методика Энга и Мюнзе. 
Средняя долговечность таких конструкций опреде-
ляется выражением (10). Для оценки потенциаль-
ного усталостного повреждения при нерегулярном 
нагружении используется гипотеза линейного сум-
мирования в соответствии с выражением (11). Мера 
усталостного повреждения D определяется математи-
ческим ожиданием по такому выражению:

M D N
p

N
dH

H
H� � � �

� �
� �

� �
�
�

� .                 (15)

При расчетной долговечности она приравнивает-
ся единице. Тогда из выражения (15) с учетом форму-
лы (7) можно получить:

M D
N

N
p d

m H
m

H H� � � �
�
�

�

�
� � � � �

�0 1

1
�

� � �� ,         (16)

откуда:

N
N
p d

Ñ

Ì

m

H
m

H H H
m

�
� � �

�
�� ��

�� �0 1�
� � � �

,             (17)

где M H
m� ���� ��  – математическое ожидание но-

минальных напряжений σH
m ,  которое можно выра-

зить через амплитуду эквивалентного циклического  
нагружения σэ:

� �Ý H
m mM� �� ��( ) .

1
� �                                 (18)

Наибольшее допускаемое напряжение проектиру-
емой судовой конструкции выражается через напря-
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жения σN , которые соответствуют расчетной уста-
лостной долговечности узла N = 108:

� � �ðàñ÷
max

N FR� � � � ,                         (19)

где � �  показатель возможной перегрузки кон-
струкции по сравнению с максимальными напряже-
ниями (19) в соответствии двухпараметрическому 
закону распределения Вейбулла (2); RF −  показатель 
надежности оценки возможной перегрузки. Показа-
тель перегрузки определяется таким выражением:

�
�

�
�

�� ��� �
� �max

H
m mM

1 ,                       (20)

где ξ � – характеристика перегрузки, которая мо-
жет быть определена через гамма-функцию Г 1 ��

�
�

�
�
�� �m

k
;  

k – параметр распределения (2). Если µF  – параметр, 
определяющий рассеяние долговечности при уста-
лостных испытаниях относительно некоторого сред-
него числа циклов N ,  тогда:

�F
a

N N
N N

�
�
�

� � 0

0

 = 
Ã

b

P N b

1
1

1

��
�
�

�
�
�

� ��� ��

�
�,              (21)

где b – параметр масштаба распределения (2), 
P N� �  – плотность вероятности усталостного разру-
шения на испытаниях.

Выражение (21) позволяет определить показатель 
надежности оценки возможной перегрузки RF :

RF
F

m

�
�

�
�

�

�
�� �1

1

�
.

Алгоритм использования описанной методики за-
висит от типа судна, условий его эксплуатации, по ко-
торым принимаются значения параметра k распреде-
ления Вейбулла. Подготовленные узловые конструк-
ции рассматриваются с позиций надежности сварных 
элементов, формирующих тот или иной узел. По ре-
зультатам усталостных испытаний каждого конкрет-
ного узла судовой конструкции определяют параметр 
m и амплитуду напряжений σN , соотвествующие 
расчетной долговечности N = � �108 .  Далее по форму-
ле (20) определяется ξ � , характристика надежности 
R F�  определяется согласно выражению (21), наконец, 
по формуле (19) определению подлежат максималь-
ные допускаемые напряжения с обеспеченностью 
Q � ��10 8 .

Методика расчетной оценки местного повышения 
напряжений до уровня допускаемой долговечности 
предложена Г.В. Бойцовым. Особенностью этой ме-
тодики является расчет эффективного коэффициента 
концентрации напряжений при предельном проч-
ностном состоянии корпусных конструкций, сопро-
вождающихся переменным нагружением. Предпола-

гается, что прочностные размеры корпусных связей 
соответствуют требованиям предельной прочности, 
а эффективные коэффициенты концентрации напря-
жений определяются из условия, что сопротивление 
усталостному нагружению судовых конструкций ис-
черпывается к концу эксплуатации судна.

Критерием усталостного повреждения прини-
мается также зависимость (7). Правда, параметр m  
несколько преобразуется и принимает иное обозна-
чение. На нем отображаются особенности концен-
трации напряжений. Тогда вместо m  необходимо ис-
пользовать выражение для mt :

m m
m K

mlgK lgNt
t

t

�
�

�
�

�
1

0

lg .                     (22)

Таким образом, предполагается, что усталост-
ные показатели материала конструкций и детали 
(узлы) определяются одним и тем же показателем 
NU . Предел выносливости конструктивного узла 
определяется учетом эффективных коэффициентов 
Ke . Тогда напряжения, вызванные несимметрич-
ным циклическим нагружением, можно представить 
в таком виде:

�
�

� �
�

e

e m

B

e

K

K
�

�
�

�
�

�

�
��1 1

� .                      (23)

Если эффективный коэффициент концентрации 
напряжений Ke  не определен началом или концом 
разрушения, то коэффициент чувствительности ма-
териала судовой конструкции к средним напряже-
ниям принимается равным � � 0 5, .�  Выражение (23) 
автор предлагает распространить на корпусные кон-
струкции судового назначения из различных марок 
материала посредством коэффициентов, таких как β .  
Коэффициент, например, можно принять � �

� � Â

450
, то 

есть отношение предела прочности используемого 
материала к усталостным показателям малоугле-
родистой стали. С использованием коэффициента 
β � �ìîæíîïîëó÷èòü :

�
� � �

e
m e

e

F K

K
�

� ��� 10 , .                      (24)

Здесь F Km e� ,� � � 1  – Ke m

B

σ
σ2 � ; ��10  – предел уста-

лостного нагружения, который характеризует сталь с 
некоторыми технологическими дефектами. С учетом 
(22–24) усталостная долговечность определяется вы-
ражением:

T
T N

b

Ã
n

n

e

m

�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
� � �

� �
0 0

2

1

2

�

� � ,
,                           (25)
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где �
�2 2� �
�
�

�
�
�� e

k

b
;  n

m
k

b� ��
�
�

�
�
�2 1 1� � ; , k – параметры рас-

пределения (2).
В соответствие с методикой Г.В. Бойцов пред-

положил, что если ожидаемое число нагружений за 
время эксплуатации судна N0

62 10= * ,  то ожидае-
мое число нагружений корпусных конструкций за 
время его эксплуатации составляет N0

80 5 10* , *= � . 
Тогда допускаемый эффективный коэффициент кон-
центрации напряжений может быть определен такой 
зависимостью:

K𝑒𝑒𝑒𝑒= 
𝐾𝐾𝐾𝐾з𝑘𝑘𝑘𝑘𝜎𝜎𝜎𝜎 βk2(17,7)𝑆𝑆𝑆𝑆 310

σT

1- �1 ∓ 84𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝜎𝜎𝜎𝜎𝐵𝐵𝐵𝐵
�

. .                   (26)

Здесь K èkç �� σ  – коэффициенты запаса по предель-
ным нагрузкам и опасным напряжениям, которые 
превышают предел текучести материала; s

k
k

�
��1 ;  

kC − � коэффициент, учитывающий возможные изме-
нения изгибающего момента на тихой воде.

Характеристиками выносливости конструк-
ций судового назначения являются эффективные 
коэффициенты концентрации напряжений и де-
формаций. Обширные данные по ним имеются во 
многих литературных источниках [2–4]. В работе 
[5] предложено характеризовать выносливость пре-
рывистых связей и других узловых конструкций 
коэффициентом снижения их долговечности Kcd. 
Такой коэффициент представляет собой отношение 
логарифмов долговечности типового соединения N 
к логарифму долговечности узла NY  или прерыви-
стой связи при одинаковом для них уровне напря-
жений σd :

K
lgN
lgNcd

Y= ,                             (27)

где N – долговечность типового соединения при 
некотором значении напряжений; NY  – долговеч-
ность узла при том же уровне напряжения.

При известных значениях эффективных коэффи-
циентов концентрации напряжений Ke  при любом 
значении NY  можно определить Kcd  с помощью 
формулы (27).

Снижение долговечности какого-либо узла может 
быть определено при различном напряженном состо-
янии конструкции по такому выражению:

N NY

Kcd� � � .                            (28)

Выражение (28) позволяет, по мнению автора, вы-
полнить оценивание жизнедеятельного ресурса судо-
вых конструкций в соответствии с гипотезой линей-
ного суммирования повреждений.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассматриваемая схема оценивания жизнедея-
тельного ресурса применительно к малым судам со 
стальными корпусными конструкциями и конструк-
циями из легкого сплава является инструментом, по-
зволяющим приступить к решению таких задач, акту-
альных при проектировании конструкций рассматри-
ваемых судов:

1) оценивание ресурса прерывистых связей  
и других конструкций и узлов на ранних стадиях про-
ектирования;

2) отказ от некоторых традиционных конструк-
тивных узлов, рекомендованных Правилами класси-
фикационных обществ в тех случаях, когда они ме-
шают оптимальным решениям вопросов общего про-
ектирования;

3) упрощение ряда конструктивных узлов, при-
меняемых в конструкциях малых и скоростных судов.

ВЫВОДЫ
Статья имеет обзорный характер. Основное ее 

направление заключается в том, чтобы выяснить об-
стоятельства, которые могут быть использованы при 
оценивании долговечности малых и скоростных судов. 
Приведенный анализ использования распределения 
закона Вейбулла показал, что применительно к малым 
и скоростным судам волновые нагрузки, например Се-
верной Атлантики, мало применимы. Для малых и ско-
ростных судов не характерна постановка на вершину 
или подошву волны с целью определения начального 
напряженного состояния корпуса судна. Более дей-
ственным может стать ударное состояние малого суд-
на о встречную волну. Применительно к рассматривае-
мым малым и скоростным судам при многокорпусном 
их исполнении на долговечность конструкции может 
влиять напряженно-деформированное состояние при 
кручении или поперечном изгибе.

По результатам анализа были установлены факто-
ры, по которым определяются надежность, долговеч-
ность и жизнеспособность транспортных судов. Как 
было указано, не все критерии, свойственные крупно-
тоннажному судостроению, могут быть использова-
ны для оценивания жизненного ресурса малых и ско-
ростных судов. Оценивание методов определения на-
дежности, долговечности и жизнеспособности транс-
портных судов применительно к малым и скоростным 
судам показала, что для достижения этой цели могут 
быть использованы эффективные коэффициенты кон-
центрации напряжения при симметричном и несим-
метричном многоцикличном нагружении; определе-
ние циклической усталости по результатам ударного 
взаимодействия с волной; использование гипотезы 
линейного накопления усталостных повреждений.

Расширение сферы применения узловых кон-
струкции и конструкций прерывистых связей, свой-
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ственных малым и скоростным судам, базируется на 
применении различных судокорпусных материалов, а 
именно алюминиевых сплавов, композитных матери-
алов, древесины. Следует определить величины но-
минальных нагрузок, действующих при моделирова-
нии нерегулярного ударного нагружения вдоль судна, 
кручения и изгиба на морском реальном волнении.

В соответствии с изложенной схемой расчетных 
процедур представляется возможным оценивание 
ресурса прерывистых связей и других конструкций 
и узлов на ранних стадиях проектирования. Основы-
ваясь при этом на пределе текучести материала, мы 
допускаем напряжения типов сварных швов и архи-
тектурного вида конструктивных узлов.
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Abstract. Purpose – estimation of running characteristics of river-sea passenger ships (PS) of new generation.  
Methodology. Methods of ship theory and design, analysis and statistical processing are applied. Results. Satisfac-
tory convergence of the results of model and full-scale seaworthy trials on the example of “BBС max” class PS shows 
effectiveness of used tools. Scientific novelty. For the first time, systematic study of running characteristics of new 
generation PS of various classes and architectural-structural types has been performed. Practical impact. Main proj-
ects of new generation river-sea passenger ships are presented: “PostDnipro max”/“Volgo-Balt” max (dimensions are 
determined by conditions of Volga-Baltic Way or Dnieper River, passenger capacity is about 500 pax, project PV500); 
“Dnipro max”/“Volgo-Don” max (dimensions are determined by way conditions of Volga-Don shipping channel or 
Dnieper river with taking into account optimization of sailing area, passenger capacity is about 250–350 pax, projects 
PV300, PV300VD, PV250); “Danube Max” (dimensions are determined by way conditions of Danube River and inter-
basin Danube–Main–Rhine junction, passenger capacity is about 200 pax, project PV200D); “BBC max” (dimensions 
are determined by way conditions of Belomor-Baltic Canal, passenger capacity is about 150–200 pax, projects PV09, 
PV11, PV150, PV200BB). Features of their contours are highlighted in comparison with classical Soviet period ships. 
For our operational conditions traditional single hull type of passenger ship is most suitable. Ships differ from clas-
sic PS projects built in Soviet time, with the L/B ratio – for the most part (“Dnipro max”/“Volgo-Don” max and  
“PostDnipro max”/“Volgo-Balt max” classes) are longer, by contours of fore and aft ends – optimized with compu-
tational fluid dynamics (CFD) methods, and also designed with taking into account installation of bow thrusters and 
rudder-propellers respectively. Results of research of running characteristics of new generation PS, which were ex-
ecuted by CPD methods are shown. Information of 2019 full-scale seaworthy tests of new generation PV09 concept  
PS of “BBC max” class is also presented and analyzed.
Key words: river-sea cruises; ship design; propulsion complex; model and full-scale trials; ecology; efficiency.

Анотація. Мета – оцінка ходових якостей пасажирських суден змішаного плавання (ПС) нового покоління. 
Методика. Застосовано методи теорії і проєктування корабля, аналізу і статистики. Результати. Задовільна 
збіжність результатів модельних і натурних морехідних випробувань на прикладі ПС «ББК макс» класу показує 
ефективність застосовуваних інструментів. Наукова новизна. Вперше виконано системні дослідження ходо-
вих якостей ПС нового покоління різних класів і архітектурно-конструктивних типів. Практичне значення. 
Наведено основні проєкти круїзних пасажирських суден змішаного плавання нового покоління: «ПостДніпро 
макс»/«Волго-Балт макс» (розміри визначаються умовами Волго-Балтійського шляху або річки Дніпро, 
пасажиромісткість приблизно 500 осіб, проєкт PV500); «Дніпро макс»/«Волго-Дон макс» (розміри визначають-
ся шляховими умовами Волго-Донського судноплавного каналу або річки Дніпро з урахуванням оптимізації 
за районом плавання, пасажиромісткість приблизно 250–350 осіб, проєкти PV300, PV300VD, PV250);  
«Дунай макс» (розміри визначаються шляховими умовами річки Дунай і міжбасейнового з’єднання Дунай-
Майн-Рейн, пасажиромісткість приблизно 200 осіб, проєкт PV200D); «ББК макс» (розміри визначаються  
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шляховими умовами Біломорсько-Балтійського каналу, пасажиромісткість приблизно 150–200 осіб, 
проєкти PV09, PV11, PV150, PV200BB). Підкреслено особливості їх обводів порівняно з класичними судна-
ми радянського періоду. Для наших умов експлуатації найбільш відповідним є традиційний монокорпусний 
тип пасажирського судна. Судна відрізняються від класичних проєктів ПС, побудованих за радянських часів, 
співвідношенням L/B – здебільшого («Дніпро макс»/«Волго-Дон макс» і «ПостДніпро макс»/«Волго-Балт 
макс» класи) довші, обводами носових і кормових країв – оптимізовані за допомогою методів обчислювальної 
гідродинаміки (ОГД), а також спроєктовані з урахуванням установлення підрулюючих пристроїв і гвинто- 
рульових колонок відповідно. Показані результати досліджень ходових якостей ПС нового покоління, вико-
наних за допомогою методів ОГД. Наведено і проаналізовано також дані натурних морехідних випробувань 
2019 року ПС нового покоління «ББК макс» класу концепту PV09.
Ключові слова: ріка-море круїзи; проєктування судна; пропульсивний комплекс; модельні та натурні ви- 
пробування; екологія; ефективність.

Аннотация. Цель – оценка ходовых качеств пассажирских судов смешанного плавания (ПС) нового поколе-
ния. Методика. Применены методы теории и проектирования корабля, анализа и статистики. Результаты. 
Удовлетворительная сходимость результатов модельных и натурных мореходных испытаний на примере ПС 
«ББК макс» класса показывает эффективность применяемых инструментов. Научная новизна. Впервые вы-
полнены системные исследования ходовых качеств ПС нового поколения различных классов и архитектурно-
конструктивных типов. Практическое значение. Приведены основные проекты круизных пассажирских су-
дов смешанного плавания нового поколения. Подчёркнуты особенности их обводов по сравнению с классиче-
скими судами советского периода. Показаны результаты исследований ходовых качеств ПС нового поколения, 
выполненных с помощью методов ВГД. Приведены и проанализированы также данные натурных мореходных 
испытаний 2019 года ПС нового поколения «ББК макс» класса концепта PV09.
Ключевые слова: река-море круизы; проектирование судна; пропульсивный комплекс; модельные и натурные 
испытания; экология; эффективность.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Новое поколение круизных пассажирских судов 

смешанного и речного плавания значительно отлича-
ется от классических речных и модернизированных 
до смешанного класса круизных пассажирских судов 
как по своему техническому оснащению, так и кон-
цептуально – другие подходы к определению главных 

размерений, обводов, формированию пассажирских  
и общественных помещений [1–6].

Применение принципа максимального исполь-
зования габаритов внутренних водных путей, для 
которых проектируется судно, а также внедрение 
новых пропульсивных комплексов (винто-рулевые 
колонки – ВРК и азимутальные [7–9], винт с по-
воротным симметричным двухсторонним рулем 
(“gate rudder” система) [10], колёсные движитель-
но-рулевые – ДРК [11], см. рисунок 1) по аналогии 
с грузовыми судами [12] привели к необходимости 
создания новых эффективных обводов. При этом 
сами обводы создаются и оптимизируются в про-
граммных комплексах, которых просто не суще-
ствовало на момент проектирования существую-
щих ныне ПС.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ПУБЛИКАЦИЙ И ВЫДЕЛЕНИЕ  

НЕ РЕШЕННЫХ РАНЕЕ  
ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ

В литературе отсутствуют системные исследова-
ния ходовых качеств круизных пассажирских судов 
смешанного плавания нового поколения. Приведе-
ны данные по исследованиям определённых судов 
[6; 13–16].

Обводы и ходовые качества судна непосредствен-
но влияют на экономику и эффективность судна в экс-
плуатации, поэтому крайне важным является полу-
чить возможность качественной оценки ходовых ка-
честв ПС нового поколения на этапе проектирования.

 
 

 
 

 
 

 
 

 Рис 1. Современные пропульсивные комплексы, которые 
могут быть использованы на ПС нового поколения: а) ВРК 
VETH VZ-900A [8], б) ВРК STP 310 [9], в) “Gate rudder” 
система [10], г) колёсный ДРК Е.В. Фальмонова

                     а)                                                    б)

                     в)                                                    г)
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Целью исследования является оценка ходовых 
качеств ПС нового поколения, разработанных Мор-
ским Инженерным Бюро.

МЕТОДЫ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Применялись методы теории и проектирования 
корабля, анализа и статистики. Объект – круизные 
ПС смешанного и речного плавания. Предмет – обво-
ды и ходовые качества круизных ПС.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Разработанная Бюро линейка ПС нового поко-

ления включает в себя все основные классы: «Пост- 
Днепро макс»/«Волго-Балт макс» (размеры опреде-
ляются условиями Волго-Балтийского пути или реки 
Днепр, пассажировместимость около 500 человек, 
проект PV500); «Днепро макс»/«Волго-Дон макс» 
(размеры определяются путевыми условиями Вол-
го-Донского судоходного канала или реки Днепр с 
учётом оптимизации района плавания, пассажиров-
местимость около 250–350 человек, проекты PV300, 
PV300VD, PV250); «Дунай макс» (размеры опреде-
ляются путевыми условиями реки Дунай и межбас-
сейнового соединения Дунай–Майн–Рейн, пассажи-
ровместимость около 200 человек, проект PV200D); 
«ББК макс» (размеры определяются путевыми усло-
виями Беломорско-Балтийского канала, пассажиров-
местимость около 150–200 человек, проекты PV09, 
PV11, PV150, PV200BB).

Как было отмечено в [3], для наших условий экс-
плуатации наиболее подходящим является традици-
онный монокорпусный тип пассажирского судна.

Остановимся более детально на некоторых  
проектах:

– ПС проекта PV300VD «Днепро макс»/ 
«Волго-Дон макс» класса;

– ПС проекта PV250 «Днепро макс»/«Волго-Дон  
макс» класса (пассажирский барже-буксирный  
состав);

– ПС проекта PV150 «ББК макс» класса (класси-
ческие обводы и пропульсия);

– ПС проекта PV09 «ББК макс» класса (современ-
ные обводы и ВРК).

ПС проекта PV300VD – стальное самоходное 
трёхвинтовое (в первоначальном варианте на этапе 
строительства была выполнена замена на 3 ВРК) суд-
но с наклонным форштевнем и транцевой кормовой 
оконечностью, с избыточным надводным бортом, с 
удлинённой надстройкой бака, надстройкой юта, со 
средним расположением четырёхъярусной надстрой-
ки, с носовым расположением рулевой рубки, с ма-
шинным отделением в кормовой части.

ПС проекта PV250 (пассажирский барже-буксир-
ный состав) – стальное составное судно с избыточ-
ным надводным бортом, с надстройкой бака на основ-
ной секции, надстройкой юта на энергетической сек-

ции, со средним расположением трёхъярусной над-
стройки основной секции, с носовым расположением 
подъёмной (для обеспечения обзора) рулевой рубки 
на энергетической секции, с машинным отделением 
в кормовой части энергетической секции с 2 полно-
поворотными ВРК с гребными винтами в насадках. 
Корпус пассажирской секции имеет носовую оконеч-
ность с наклонным форштевнем и транцевую кормо-
вую оконечность с упрощёнными обводами. Корпус 
энергетической секции имеет упрощённые обводы  
в носовой части, рассчитанные на совместное обтека-
ние в составе с баржей-приставкой, и транцевую кор-
мовую оконечность с неглубокими полутоннелями  
и скегом.

ПС проекта PV150 – стальное самоходное трёх-
винтовое судно с наклонным форштевнем и транце-
вой кормовой оконечностью, с избыточным надво-
дным бортом, с надстройкой бака и юта со средним 
расположением трёхъярусной надстройки с носовым 
расположением рулевой рубки, с машинным отделе-
нием в кормовой части.

ПС проекта PV09 – стальное самоходное судно 
с избыточным надводным бортом, с вертикальным 
форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, со 
средним расположением двухъярусной надстройки, с 
носовым расположением рулевой рубки, с машинным 
отделением в кормовой части, с дизель-электрической 
энергетической установкой, с двумя полноповорот-
ными ВРК и носовым подруливающим устройством.

Модельные испытания ПС нового поколе-
ния. Обводы ПС нового поколения создавались  
в программных комплексах Rhinoceros и CAESES 
(Friendship Systems) и оптимизировались с помощью 
методов ВГД в среде FlowVision.

Моделирование буксировочных испытаний ис-
следуемых ПС во FlowVision выполнено путём реше-
ния уравнений Рейнольдса конечно-объёмным мето-
дом в расчётной области, внутрь которой помещена 
3D модель корпуса судна. Расчёты выполнены в мас-
штабе натуры с намерением избежать влияния мас-
штабных эффектов и процедур пересчёта с модели 
на натуру, с учётом условий эксплуатации реальных 
судов [13–16].

Боковые виды ПС нового поколения приведены в 
таблице 1. Теоретические чертежи ПС нового поколе-
ния приведены в таблице 2.

Геометрические характеристики подводной ча-
сти корпусов ПС нового поколения представлены в 
таблице 3.

Обводы моделей ПС нового поколения приведе-
ны на рисунках 2 и 3.

Результаты расчёта буксировочного сопротивле-
ния и мощности ПС нового поколения представлены 
в таблице 4, графически – на рисунке 4.

Визуализация расчётов для скорости 14 узлов (PV300, 
PV250, PV150) и 12,5 (PV09) представлена на рисунке 5.
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Таблица 1. Боковые виды ПС нового поколения
Проекты Боковые виды

PV300VD 
«Пётр Великий»

PV250

PV150

PV09 
«Штандарт»

Таблица 2. Теоретические чертежи ПС нового поколения
Проекты Теоретические чертежи

PV300VD 
«Пётр Великий»

PV250 (пассажирская 
секция)

PV250 (энергетическая 
секция)

PV150

PV09 
«Штандарт»
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Подбор оптимальных характеристик винтов и 
расчёт ходовых качеств судов с классическим про-
пульсивным комплексом был выполнен с исполь-
зованием результатов систематических модельных 
испытаний серии M 4-65, с ВРК – с использовани-

ем гидродинамических характеристик серийных 
винтов Ка 4-70 в направляющих насадках 19A (см.  
таблицу 5).

Зависимости между скоростью хода ПС ново-
го поколения, нагрузкой ГД по мощности и числом  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 Рис. 2. Обводы моделей ПС нового поколения. Общий вид: 
а) PV300VD, б) PV250, в) PV150, г) PV09

Рис. 3. Обводы моделей ПС нового поколения. Кормовая и 
носовая оконечности: а) PV300VD, б) PV250, в) PV150, г) PV09

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

 

Рис. 4. Буксировочное сопротивление ПС нового поколения
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оборотов гребных валов представлены в таблице 6 
(графически – см. рисунок 6).

Для проекта PV09 расчёт ходовых качеств 
судна был выполнен с использованием дан-

ных производителя ВРК Rolls-Royce US 155P14 
CRP [17] (2 х 1100 кВт, см. таблицу 7). Согласно  
результатам расчётов, скорость хода на тихой  
глубокой воде с ВРК US 155P14 CRP  

Рис. 5. Визуализация расчётов для максимальных скоростей ПС нового поколения. Распределение давления 
воды: а) PV300VD, б) PV250, в) PV150, г) PV09

  
 

  
 

  
 

  
 

 

а)

б)

в)

г)
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Таблица 7. Расчёт ходовых качеств ПС проекта PV09 с ВРК Rolls-Royce US 155P14 CRP
VS, узлы t J KDT η0 KT TE, кН n, об/мин NE, кВт NE, % ΣNE, кВт

9,7 0,210 0,6992 7,338 0,5790 0,3818 34,46 678 260 23,6 520
10,3 0,210 0,6927 7,401 0,5761 0,3867 39,61 723 317 28,8 634
10,8 0,210 0,6850 7,476 0,5725 0,3925 45,56 769 386 35,1 772
11,3 0,210 0,6756 7,570 0,5677 0,3997 52,59 819 471 42,8 942
11,9 0,210 0,6655 7,669 0,5625 0,4073 60,60 871 574 52,2 1148
12,4 0,210 0,6547 7,777 0,5566 0,4154 69,82 926 699 63,5 1398
13,0 0,210 0,6433 7,889 0,5502 0,4239 80,34 983 849 77,2 1698
13,5 0,210 0,6303 8,018 0,5426 0,4337 92,91 1045 1037 94,3 2074
14,0 0,210 0,6169 8,150 0,5345 0,4437 107,31 1110 1265 115,0 2530

Np = 1100 кВт; Dp = 1,600 м; x = 2; z = 5; ηs = 0,94
Источник: [17]

 

Рис. 6. Расчёт ходовых качеств ПС нового поколения

составляет 13,7 узла при 100% мощности главных 
двигателей (2 х 1100 кВт).

Расчётная скорость хода на тихой и глубокой 
воде ПС проекта PV300VD – 14,24 узла при 85% 
(3 х 825 кВт) нагрузке главных двигателей, ПС про-
екта PV250 – 12,93 узла при 85% (2 х 989 кВт), ПС 
проекта PV150 – 14,63 узла при 85% (3 х 577 кВт).

Натурные испытания ПС нового поколения.  
ПС проекта PV300VD «Пётр Великий» спущен на 
воду в мае 2019 года, находится на достройке (см. ри-
сунок 7), ходовые испытания ещё не были проведены. 
ПС проекта PV300 «Мустай Карим», обводы которо-
го близки к обводам ПС проекта PV300VD (разница 
в кормовой оконечности и пропульсивном комплек-
се – установлены 2 ВРК мощностью 1200 кВт каж-
дая вместо таких же трёх) спущен на воду в сентябре 
2019 года (см. рисунок 8), сдача планируется весной/
летом 2020 года, предварительные ходовые испытания 
подтвердили (с запасом) контрактную скорость судна.

ПС проект PV09 «Штандарт» был сдан в экс-
плуатацию в 2017 году. В процессе строитель-
ства было принято решение о замене ВРК на 
SCHOTTEL STP 550 (2 х 1000 кВт), соответственно 
уменьшилась и расчётная скорость.

Ходовые испытания подтвердили мореходные ка-
чества ПС «Штандарт» проекта PV09. Судно на мер-
ной миле развило максимальную скорость 23,8 км/ч. 
В 2019 году были проведены расширенные мореход-
ные испытания «Штандарта» [18; 19] с целью под-
тверждения выполнения условий смешанного клас-
са М-ПР 2,5 РРР (см. рисунок 9).

Испытания проводились при значении оборотов 
ГДГ 1500 об/мин, при пяти значениях курсового угла 
волнения (КУВ): 0°, 45°, 90°, 135° и 180° (0° соот-
ветствует движению против волны). При маневри-
ровании судно поворачивалось к волне как правым, 
так и левым бортом. При проведении испытаний 
на каждом этапе судно двигалось прямым курсом  
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с постоянными оборотами ГД; время удержания суд-
на на каждом курсе составляло 9–12 мин.

На основании проведённых испытаний и на-
блюдений установлено, что судно показало годные 
мореходные качества, а именно: уверенную управ-

ляемость на переднем ходу, умеренную качку, уме-
ренную забрызгиваемость, заливаемость кринолина  
(в корме) на КУВ 90–180° (что вполне ожидалось, 
учитывая выбранный архитектурно-конструктив-
ный тип судна), потерю скорости переднего хода на 

  
 Рис. 7. Носовая и кормовая оконечности ПС проекта PV300VD «Пётр Великий»

  
 Рис. 8. Носовая и кормовая оконечности ПС проекта PV300 «Мустай Карим»

 

 

 
 Рис. 9. Мореходные испытания ПС проекта PV09 (фактическая забрызгиваемость окон  

в носовой части судна на расчётной волне
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КУВ 0° от 21,0 до 18,8 км/ч (фактическое волнение 
h3% = 2,32 м), нормальную обитаемость.

Нарушений в работе СЭУ, оголения днища, всхо-
жести на волну и зарывания в волну не наблюдалось. 
Судно прорезало волну без видимых усилий или эф-
фектов. Замечаний к кораблестроительным элемен-
там судна не было.

Проведённые в 2019 году натурные мореходные 
испытания в условиях расчётного ветро-волнового 
режима подтвердили, что мореходные качества ПС 
проекта PV09 «Штандарт» соответствуют специфи-
кационным требованиям. Мореходные качества судна 
соответствуют классу РРР М-ПР 2,5, который при- 
своен судну.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Выполнено исследование ходовых качеств ПС ново-
го поколения. Эти суда отличаются от классических про-
ектов ПС, построенных в советское время, соотношением 
L/B – в большинстве своём («Днепро макс»/«Волго-Дон 
макс» и «ПостДнепро макс»/«Волго-Балт макс» классы) 
более длинные, обводами носовой и кормовой оконечно-
стей – оптимизированы с помощью методов ВГД, а так-
же спроектированы с учётом установки подруливающих 
устройств и ВРК соответственно.

Удовлетворительная сходимость результатов мо-
дельных и натурных мореходных испытаний на при-
мере ПС проекта PV09 показывает эффективность 
применяемых инструментов.
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Abstract. The issue discussed related to the concept of application and improvement of hermetic compressor units 
(HCU) of shipboard equipment air conditioning and refrigeration (EACR). The purpose of this study is to analyze the 
development of HCU in our country and abroad and the prospects for the application and improvement of domestic 
HCU for shipboard EACR development. The choice and application of HCU (spiral or piston) for shipboard EACR is 
analyzed. This choice depends on the energy efficiency of the HCU, its reliability, noise level and manufacturing cost. 
Both piston and spiral HCUs have their most rational areas of application. The following considerations are available in 
favor of piston HCU for shipboard EACR. Piston HCU are in steady demand due to the proven production technology, 
high reliability and relatively low cost. They have significant development potential, which will make it possible to 
optimally use them in the shipboard EACR in the future. In terms of mass, smoothness and compactness, modern pis-
ton HCU are quite competitive with rotary machines, and their characteristics such as ease of manufacture, low cost of 
maintenance, and maintainability make them attractive to many consumers and, above all, to the shipbuilding industry. 
Spiral HCUs have certain advantages. However, the complexity of the technology of manufacturing spiral machines, 
the large initial costs of their production, the stringent requirements for the accuracy of manufacturing the entire struc-
ture do not allow to reduce the cost and impede the development of their production by a wide range of enterprises. 
The development and production of these compressors can only afford the largest world companies. The results of the 
study showed that with a cooling capacity of up to 16 kW, piston HCU retain their advantage. A study and comparative 
analysis of the characteristics shows that domestic piston HCUs of the type HGV  and HGN  correspond to the level of 
the best samples of domestic and foreign equipment, have significant development potential that will allow them to be 
successfully used in marine air conditioning and refrigeration equipment in the future.
Key words: hermetic compressor unit; compression refrigeration machine; shipboard air conditioning and refrigera-
tion equipment; piston and spiral HCU; refrigeration coefficient; cooling capacity.

Анотація. Обговорюється питання, пов’язане з концепцією застосування і вдосконалення герметичних комп-
ресорних агрегатів (ГКА) суднового обладнання кондиціювання і рефрижерації (ОКР). Метою цього дослі-
дження є аналіз розвитку ГКА у нас у країні і за кордоном і перспективи застосування і вдосконалення ві-
тчизняних ГКА для суднового ОКР. Виконано аналіз вибору і застосування ГКА (спіральних або поршневих) 
для суднового ОКР. Цей вибір залежить від енергоефективності ГКА, його надійності, рівня шуму і вартості 
виготовлення. І поршневі, і спіральні ГКА мають свої найбільш раціональні галузі застосування. На користь 
поршневих ГКА для суднового ОКР є такі міркування. Поршневі ГКА користуються стійким попитом завдяки 
відпрацьованій технології виробництва, високій надійності і відносно невисокій вартості. Вони мають значний 
потенціал розвитку, який дасть змогу оптимально використовувати їх у судновому ОКР і в майбутньому. Су-
часні поршневі ГКА за масою, плавністю ходу і компактністю цілком конкурентоспроможні з роторними ма-
шинами, а такі їх характеристики, як простота виготовлення, дешевизна обслуговування, ремонтопригодність, 
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роблять їх привабливими для багатьох споживачів і насамперед для суднобудівної галузі. Спіральні ГКА во-
лодіють певними перевагами. Однак складності технології виготовлення спіральних машин, великі початкові 
витрати на їх виробництво, жорсткі вимоги до точності виготовлення всієї конструкції не дають змогу знизити 
собівартість і перешкоджають освоєнню їх випуску широким колом підприємств. Розробку і виробництво цих 
компресорів можуть собі дозволити лише найбільші світові фірми. Результати дослідження показали, що у разі 
холодопродуктивності до 16 кВт поршневі ГКА зберігають свою перевагу. Дослідження та порівняльний ана-
ліз характеристик показує, що вітчизняні поршневі ГКА типу ХГВ і ХГН відповідають рівню кращих зразків 
вітчизняної та зарубіжної техніки, мають значний потенціал розвитку, який дасть змогу успішно застосовувати 
їх у судновому обладнанні кондиціювання і рефрижерації і в майбутньому.
Ключові слова: герметичний компресорний агрегат; компресійна холодильна машина; суднове обладнання кон-
диціювання і рефрижерації; поршневі і спіральні компресори; холодильний коефіцієнт, холодопродуктивність.

FORMULATION OF THE PROBLEM
Hermetic compressor units (HCU) are an integral 

part of hermetic steam compressor refrigeration machine 
(SCRM), which belong to the class of thermotransformers 
in which the supplied electric energy is converted into 
cold during the transfer of heat from a low-temperature 
to a medium-temperature level with the cost of electricity 
to maintain the corresponding pressure difference. As the 
working fluid of the SCRM, a low-boiling working fluid 
– a refrigerant is used, and electricity is consumed by the 
electric motor of the compressor unit [1].

The rapid development and improvement of hermetic 
SCRM is not least due to the current trend of transition 
to environmentally friendly refrigerants (R134A, R404A, 
R407C, R410A, etc.). However, these refrigerants 
are expensive and work with polyester oils that are 
poorly compatible with other brands of oils. Also, their 
thermodynamic properties are inferior to traditional 
refrigerants, they are non-azeotropic mixtures, the leakage 
of which leads to a change in composition and an increase 
in the nonisothermal process of boiling. Transition to 
hermetic SCRM partially avoids these shortcomings.

A feature of a hermetic SCRM is that the compressor 
itself and the electric motor, having a common shaft, 
bearings, lubrication and cooling systems, form a single 
compressor unit placed in an airtight casing – an hermetic 
compressor unit (HCU), which largely determines the 
reliability of the SCRM and the technical economic 
indicators of her work [2].

The process of improving the HCU, the creation of 
new types is going around the world. There are a number 
of original directions that can find application in the 
HCU. We have considered only those types of HCU that 
really compete with piston HCU and are of interest for 
domestic engineering, including shipbuilding. These are, 
first of all, rotary machines: rotary, screw and spiral HCU.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH  
AND PUBLICATIONS

Rotary compressors began to be used in the 1930s 
in home refrigerators. However, they really made 
themselves known after introducing them in a hermetic 
version into air conditioning systems. Currently, the 
simplest designs have gained distribution: with a rolling 

rotor and one blade, with a rotating rotor and two or four 
plates. The main field of application is air conditioners, 
since it is difficult to obtain high volumetric and energy 
indicators at pressure drops of more than 0.3 ... 0.4 MPa. 
Rotary machines (in comparison with piston HCU) are 
characterized by greater compactness, fewer structural 
elements, and better balance. As disadvantages, it is 
necessary to point out the manufacturing complexity, 
higher friction losses, faster wear of the plates, increased 
noise level and oil entrainment, less maintainability. 
Rotary HCU in the field of conditioning up to 5 kW 
compete with piston ones. However, they were widely 
used only in stationary objects, which do not have high 
requirements for reliability, shock and vibration stability. 
In addition, on ships, climate systems up to 5 kW have 
very limited use [2].

Screw compressor units began to be widely used 
in refrigeration in the 1970s. This process continues at 
the present time. The most famous screw compressor 
manufacturers are Carrier, York, Sabroe, Trane, Bitzer and 
others. Hermetic screw compressor units deserve special 
interest. Screw HCU have the following advantages: 
absence of progressively moving parts, flow continuity, 
compact design, smooth regulation of performance. As 
disadvantages, it is necessary to point out the complexity 
of manufacturing (expensive special equipment is 
required), the initial costs for the production of screw 
compressors, strict requirements for the accuracy of 
manufacturing of the entire structure, are very high, etc. 
[3]. There are a number of studies showing a reduction in 
energy consumption when using screw compressors for 
refrigeration systems [4].

The widely advertised special type of rotary machines 
– spiral HCU is arouses great interest. Spiral compressor 
unit refers to volumetric compressors. The patent for a 
“rotary machine”, which was based on the principle 
of the future scroll compressor, was obtained in 1905. 
However, until the mid of 70s of the last century, this type 
of compressor was not developed or manufactured due 
to technological problems that could be solved only with 
the advent of numerically controlled machines. Japan 
and the United States in the early 90s of the last century 
were the first to master new technologies and put into 
production spiral HCU. Now the number of industrial 
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designs of spiral HCU produced by firms in the USA, 
Japan, Germany, France, etc., is estimated at millions of 
units per year. Only Copeland, a member of Emepson 
Electric Co (USA), has produced more than 40 million 
units since the 1990s [5].

Compared to piston HCU, spiral compressor units 
are distinguished by fewer structural elements, a better 
degree of reliability, greater compactness, and high 
energy performance. First of all, it is necessary to point 
out the complexity of manufacturing: expensive special 
equipment is required, in particular high-speed milling 
machines and centres for processing spiral surfaces, a 
three-coordinate measuring machine, etc. Therefore, 
the initial costs of producing spiral HCU are very high. 
In particular, Copeland’s investments in research and 
improvement of spiral technology exceeded $ 15 million, 
and $ 250 million in preparation for the production 
and launch of compressors in series. In addition, strict 
requirements are placed on the accuracy of manufacturing 
of the entire structure (tolerances for manufacture is about 
1 ... 2 microns) [6].

Piston hermetic compressor units are still the most 
massive (more than 70 million units per year), the cheapest, 
most technologically advanced in manufacture and 
universal in application. Well-proven for many decades, 
they have now reached a certain level of excellence 
due to modern manufacturing technology. Their further 
development follows the path of optimizing design and 
operational parameters, improving technology, creating 
new models [6; 7]. 

Some manufacturers of spiral HCU, not considering 
the specific working conditions, are trying to implement 
them in all SCRM (including shipboard ones) due to 
the fact that spiral indicators have better indicators than 
piston ones [8].

From the analysis of studies and publications it 
follows that there was a problem of choice and prospects 
for the use of various types of HCU, in particular, for 
SCRM of shipboard equipment air conditioning and 
refrigeration (EACR).

PURPOSE OF THE STUDY
Analysis of the development of hermetic compressor 

units (HCU) in our country and abroad and the prospects 
for the application and improvement of domestic HCU for 
shipboard equipment air conditioning and refrigeration 
(EACR).

MAIN MATERIAL
The world leading companies, along with the 

development of spiral technologies, continue to 
successfully improve piston compressors, achieving high 
rates not inferior to rotary machines [6].

So, Bitzer company created a new series of Octagon 
piston compressor units, in which the following parameters 
were improved: smoothness and noise characteristics, 
efficiency, performance control, overall dimensions 

and weight, cost. This was achieved thanks to the new 
cylinder head with pulsation damper and performance 
regulation by changing the speed of the crankshaft by 
adjusting the frequency of the supply current in the range 
of 20...70 Hz with an integrated frequency converter. 
This allowed to saving up to 40% of electricity in the 
process of work. When comparing piston HCU Octagon 
with spiral ones, it was revealed that the former have the 
best characteristics in the field of low temperatures, are 
more reliable, are better repaired. 

Copeland, which successfully implements spiral 
technologies, not only does not refuse to produce 
reciprocating compressor units, but also continues to 
successfully improve them. Copeland produces Discus 
semi-hermetic piston compressor units, which have 
design features that give certain advantages to this type 
of machine.

The presence of a vent valve installed between the 
suction cavity and the crankcase of the compressor 
avoids foaming of oil, water hammer and “oil starvation” 
and increases the reliability of the compressor during 
start-up. The new Discus Delta valve plate design with 
rigidly mounted annular plate suction and disk discharge 
valves minimizes relative “dead” volume (up to 1%) 
and significantly improves piston compressor efficiency. 
The quality parameters of the built-in electric motors are 
also improved. These design features made it possible 
to obtain boiling points up to -45°С using single-stage 
compressors.

The Bock research centre (Germany) designed semi-
hermetic piston compressors of the HA type with cooling 
of the electric motor and the compressor itself by the 
flow of external air from the aerodynamic casing from an 
independent fan located at the end of the compressor. The 
electric motor of the type HA compressor is located outside 
the vaporous refrigerant flow, which leads to a significant 
increase in overall efficiency. As a result of the fact that 
the flow of refrigerant enters directly into the suction 
cavity and the compressor cylinder, without heating when 
passing through an electric motor, the final compression 
temperature does not exceed 140°C. This makes it possible 
to operate the compressor both in the medium and low 
temperature range at a boiling point up to -45°С.

Danfoss Maneurop has developed the VTZ 
Compressor DriveTM piston HCU series, highly efficient 
and economical in operation, with an adjustable shaft 
speed of 30 to 90 s-1 (the frequency of the supply 
current varies from 30 to 90 Hz), which depends on the 
required performance. The power consumption of VTZ 
compressors is lower than a fixed speed rotary HCU. 
Total energy savings of up to 40%.

In connection with the foregoing, the question arises 
about the prospects for the use of piston HCU in the 
future, in particular, for EACR in the context of a constant 
increase in energy efficiency, increased reliability, and 
reduced production costs.
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This question is ambiguous and the choice of HCU 
depends on various factors that must be taken into account 
by the developer at the design stage of the equipment 
and, first of all, such indicators of HCU as: purpose 
(cooling capacity, scope); reliability (reliability, durability, 
maintainability); economic (energy efficiency, production 
costs); ergonomic (noise, vibration, compliance with 
safety requirements). Only taking into account all factors, 
the developer can determine the type of HCU that is most 
suitable for a specific task [2].

The company Bristol Compressors Engineering, 
having many years of experience in the development 
and production of piston and spiral HCU, has conducted 
comparative tests of the improved Benchmark piston HCU 
of its own production and the spiral company Copeland 
[9; 10].

When comparing the energy efficiency of 
reciprocating and scroll compressors, it was found that at 
standard boiling temperatures t0=10ºС and condensation 
temperatures tc=38ºС in SCRM with cooling capacity up to 
16kW, Copeland HCU were inferior in energy efficiency 
to Benchmark piston HCU. 

The feed coefficient of the piston HCU depends on the 
operating mode of the HCU (condensation temperatures tc 
and boiling point t0). At condensation temperatures of not 
more than 45°C, a piston HCU provides a greater mass 
flow rate than a spiral one with the same nominal capacity. 

Without taking into account the degree of reliability of 
the HCU during operation as part of the SCRM, it is not 
possible to determine the advantages of a piston or spiral 
HCU, since both piston and scroll compressors have their 
own advantages.

First of all, this concerns the area of operating modes of 
the HCU (compression ratio or ratio of discharge and suction 
pressures Pdis/Psu). Piston HCU have valves that allow a 
compression ratio of about 14 to work without damage. 
In spiral HCU, the compression ratio of 7 is the limit of 
their operating modes. Spiral HCU designed for a specific 
compression ratio are much more sensitive to its deviation 
from optimal conditions. A quick change in the degree of 
compression usually occurs in refrigeration units in the 
defrost mode, where a pressure jump causes instability in the 
operation of the HCU circuit, the appearance of additional 
load on the mechanisms, and also causes an unpleasant 
sound when starting the freezing cycle.

Spiral HCU are more susceptible to mechanical damage 
in the absence of suction, since the coils are lubricated 
with oil in the refrigerant stream. Piston HCU, where 
the lubrication system continues to operate regardless of 
the flow of refrigerant, can function without mechanical 
damage for a long time. 

As for production costs, the following should be 
noted. In spiral HCU, the surface area to be treated is 
approximately three times larger. Their production requires, 
in comparison with relatively simple operations for the 
production of piston HCU, high-precision operations, the 

slightest deviations in the performance of which leads to a 
deterioration in performance. This greatly affects the cost.

An important factor influencing the choice of HCU is 
the compressor noise and vibration level. HCU with good 
energy performance and high reliability, but increased 
noise or vibration, will not be competitive [2].

Spiral HCU usually have a lower noise level compared 
to piston ones. However, Bristol Compressors Engineering, 
by improving the gas distribution system and housing 
design, as well as using special silencers on the suction and 
discharge sides, allowed the Benchmark piston HCU to be 
compared with the best spiral HCU in noise level.

Such an improvement in the design of piston HCU 
allowed us to achieve a lower noise level than the best 
spiral HCU. So, tests of the unit with a cooling capacity 
of 10.5 kW showed that the noise level for the Copeland 
spiral HCU was 77.8 dB, and for the Benchmark piston 
compressor with improvements – 76.2 dB [9; 10].

The SCRM noise level is determined not only by the 
noise level of the HCU itself. It also depends on the noise 
of the condenser fan operating (during air cooling), as 
well as on the pulsations of the gas flow and vibration of 
mechanisms, pipelines, etc. Spiral HCU, the mechanism of 
which is rigidly fixed in the casing, transmit significantly 
more vibrational energy to the SCRM system. In 
reciprocating HCU, the compressor is fixed in the casing 
using spring vibration isolators, which reduces the amount 
of energy transmitted to the system.

Thus, when answering the question of which 
compressor is most suitable, it can be argued that this 
choice depends on the energy efficiency of the HCU, 
its reliability, noise level and manufacturing cost. Both 
piston and spiral HCU have their most rational areas of 
application. The following considerations are in favour of 
piston HCU for marine EACR and development.

A significant part of the hermetic SCRM of shipboard 
EACR is structurally made in the form of a single unit 
(module) with a capacity of 15 kW, is used in many 
modifications of EACR and can be used in installations of 
higher productivity by means of a set of modules [7].

Most shipboard SCRM are equipped with water-
cooled condensers, as a result of which, even at the highest 
temperature of sea water (ts.w=32°С), the condensation 
temperature tc does not exceed 42...44°С. At such tc, the 
piston HCU provides a larger mass flow rate than a spiral 
one with the same nominal capacity. 

Piston HCU have higher values of mechanical 
efficiency, since their friction losses are 25% less than 
spiral ones. Piston machines are more energy efficient and 
cheaper in systems with a cooling capacity of up to 16kW.

Piston HCU lubricants are lubricated independently by 
a centrifugal pump, while spiral ones are lubricated by the 
oil contained in the refrigerant stream.

Since the sealing of spiral HCU is created by an oil 
film, high axial and radial matching of the spiral elements 
is required, and it is also necessary to use perfectly pure 
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oils with stable properties over a wide temperature range. 
This leads to low maintainability, and also creates serious 
difficulties during installation due to the required high 
purity of the internal surfaces and the inadmissibility of 
mixing with other types of oils. 

Radial compliant structures used by some 
manufacturers, as well as floating axial seals, are subject to 
increased wear and significantly reduce reliability.

The use of scroll compressors with high compression 
ratios presents serious difficulties due to the large area of 
axial seals. Even with small wear, overflows from cavities 
high in the low-pressure cavity sharply increase, which 
significantly reduces volumetric and energy coefficients.

In view of the above, and also taking into account 
the fact that the productivity of the SCRM module for 
shipboard EACR is 15 kW, when answering the question: 
which compressor (piston or spiral) is most suitable for 
shipboard EACR, it can be argued that in the field of small 
and medium performance (up to 16 kW) piston HCU retain 
their position.

The first domestic piston HCU of the KHG type for 
marine air conditioners were developed by “Teplotehnik” 
(in the future CSR and DI “Typhoon”) in 1965. The series 
consisted of four models with cooling capacity from 
2.56 to 16.3 kW (at boiling points t0=5°С, condensation 
tc=40°С, suction tsu=20°С and supercooling tu = 35°С). 
Synchronous shaft speed 25 s–1, refrigerant – R22. In terms 
of volumetric, energy and mass indicators, HCU were not 
inferior to similar domestic and foreign samples with the 
same speed.

Over 25 years of experience in the production and 
operation of these KHG revealed design flaws (the 
likelihood of a water hammer, the use of difficult and 
unreliable forked connecting rods, intense wear of the 
upper main bearing, etc.).

The indicated design flaws were taken into account 
when creating the CSR and DI “Typhoon” in 1974 of 
a high-speed HCU of the KHGV-14 type for marine 
autonomous air conditioners of amphibious ships powered 
by a 400 Hz network. A synchronous rotation speed of 66.7 
s–1 was adopted for it, since at a lower frequency (50 s–1) the 
characteristics of the built-in electric motor deteriorated, 
which led to a decrease in the performance and an increase 
in the temperature level of the HCU in general [11].

KHGV-14 (high-temperature hermetic refrigerant 
compressor, 14 – rated cooling capacity (kcal/h), reduced 
by 1000 times) is a two-cylinder unit with an angular (at an 
angle of 90°) cylinder arrangement, which made it possible 
to make connecting rods with an integral lower head and 
eccentric shaft with one connecting rod journal. Such 
compressors are easier to master in small-scale production. 
The valves are ring, the rated power consumption is 5.52 
kW, R22 refrigerant is used as a working medium. As a 
result of the use of internal vibration isolation (conical spring 
vibration isolators), the vibration level decreased by 8...10 
dB compared to a KHG compressor having a rigid mount.

The experience of domestic and foreign compressor 
engineering convincingly shows that the development and 
improvement of HCU is on the path to increasing the speed, 
optimizing design and operational parameters. Previously 
developed domestic hermetic RHC compressor units with 
a synchronous speed of 25 s–1 for shipboard design work 
did not fully meet modern requirements (in terms of speed, 
reliability, noise, vibration, etc.) for shipboard EACR.

HCU with a rotation speed of 50 s–1 is 10...20% 
cheaper than machines with 25 s–1 [2]. It was established 
that four-cylinder gas turbines (KHG – 9, KHG – 14) 
are the most labour-intensive in manufacturing, and a 
noticeable economic effect should be expected from 
replacing four-cylinder HCU with a rotational speed of 
25 s–1 with two-cylinder ones with 50 s–1. This was one 
of the reasons for the creation of a new series of hermetic 
reciprocating compressor units of the HGV type (high-
temperature hermetic refrigerant) with a synchronous 
speed of 50 s–1. HCU of a new series are distinguished by 
the breadth of coverage of the required cooling capacity 
(from 3 to 33 kW) and can completely replace the obsolete 
HCU of the KHG type [12].

Compressors of type HGV (Fig. 1) are an aggregate 
with a built-in electric motor enclosed in a steel casing, 
with internal vibration isolation and a remote silencer-
receiver on the discharge line. During their development 
and improvement, they made the most of the experience 
of creating a HCU with a synchronous speed of 66.7 s-1.

To prevent water hydraulic and reduce oil entrainment 
in the HGV compressors (see Fig. 1), a device is provided 
consisting of a centrifugal lionfish mounted on the upper 
end of the shaft in the suction path. To ensure intensive 
cooling of the electric motor and reduce noise at the 
suction, a special silencer hood is installed above the 
electric motor.

 

Fig. 1. Hermetic compressor unit type HGV (longitudinal 
section):
1 – suction pipe; 2 – a tight casing; 3 – oil; 4 – electric motor; 
5 – a cap of the electric motor; 6 – cylinder; 7 – hole in the cap 
of the electric motor; 8 – block crankcase; 9 – pipe; 10 – disk; 
11 – stagnant zone; 12 – a guard; 13 – shaft
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Structurally, the HCU series is made on two basic 
cylinder diameters: 36 and 50 mm. In this case, the 
optimal ratio, cylinder diameter and piston stroke were 
selected. Three models are unified among themselves – 
HGV-2.2, HGV-4.5, HGV-9.0 and two models – HGV-
14.0, HGV-28.0. Unification according to the connecting 
rod-piston groups, valve devices, parts of the crankcase, 
the casing exceeds 80%.

The creation and development of the production of 
new high-speed (with a synchronous speed of 50 and 
66.7 s–1) piston HCU for marine air conditioners required 
a significant amount of theoretical and experimental 
research to refine and improve these machines, which 
made it possible to solve the problems of increasing energy 
efficiency, reliability and optimization of the latter. Their 
refrigeration coefficient is increased by 10...12%, and the 
resource is increased from 25 to 40 thousand hours.

In Fig. 2 shows the characteristics of the advanced 
compressor units HGV4.5 and HGV-14 in the form of the 
dependence of the cooling capacity Q0 and the electric 
refrigeration coefficient (conversion coefficient) εe on 
temperatures.
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Fig. 2. Characteristics of compressor units:
——— − HGV-4,5; − − − − HGV-14,0;
tc, t0, toil, tee – condensation, boiling, oil, electrical 

engine windings;
○ – tc = 40ºC; □ – tc = 50ºC

In Fig. 3 shows the dependences of the conversion 
coefficient εe, specific metal consumption g, and specific 
overall volume V on the nominal refrigerating capacity 
Qn for domestic refrigerated caskets (“Odeskholodmash” 

Production Association, PC CSR and DI “Typhoon”) 
and leading foreign companies (USA “Tecumseh”, 
“Mitsubishi” Japan and other). The characteristics of the 
HCU (except for PG5) were obtained as a result of their 
tests with the participation of the author at the stands of 
the CSR and DI “Typhoon”, and PG5 was taken from the 
reference data [8].

g, kg/kW

V 10 m /kW ,3 3
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Fig. 3. Dependences of the conversion coefficient εe, specific 
metal consumption g and specific overall volume V on the 
nominal refrigerating capacity Qn for domestic and foreign 
commercial refrigerated equipment:
——— – HGV; − − − – KHG; — · — – PG; Δ – CL41ZA17 
“Tecumseh” ; ◊ – 3005-03 “Chrysler Airtemp”; □ – CA5A 
“Mitsubishi” (Japan); ○ – 500 FН4 “Hitachi” (Japan)

DISCUSSING THE RESULTS
A comparative analysis of the characteristics shows 

that HCU type HGV correspond to the level of the best 
samples of domestic and foreign technology. The range 
of nominal refrigerating capacities of HGV compressor 
units is much wider than existing domestic models.

Further improvement and increase in the energy 
performance of HGV compressors is possible by reducing 
the resistance of the suction path (increasing the flow 
cross sections for gas in the electric motor), as well as 
regulating the performance by changing the shaft rotation 
speed by adjusting the frequency of the supply network.

On the basis of the HGV-14 compressor unit with a 50 
Hz mains power supply, a unified high-speed HCU type 
HGV-14-V was created with a 400 Hz power supply. It 
has higher energy performance (5–7%) and a lower level 
of vibration (15 dB) compared to a previously produced 
similar compressor KHGV-14 [13].

In connection with the creation of domestic SCRM 
for ship provisioning pantries, the need for HCU for 
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work in the low-temperature area has increased. As a 
result of investigations of HCU of the HGV type in 
low-temperature regimes, a number of low-temperature 
compressor units were created and improved on their 
basis.: HGN-0.7 (HGV-4.5), HGN-1.4 (HGV-9.0), HGN-
3.5 (HGV-14.0), HGN-7.0 (HGV-28.0) [14].

CONCLUSIONS
Piston HCU continue to be in steady demand due 

to the proven production technology, high reliability 
and relatively low cost. They still have significant 
development potential that will allow them to be optimally 
used in shipboard EACR in the future. 

In terms of mass, smoothness and compactness, 
modern piston HCU are quite competitive with rotary 
machines, and their characteristics such as ease of 
manufacture, low cost of maintenance, and maintainability 
make them attractive to many consumers and, above all, 
to the shipbuilding industry. 

Adaptation of piston HCU to new applications and 
modern refrigerants is possible at relatively low costs. 
They are not so “finicky” to the purity of lubricants and 
do not require increased “sterility” during assembly, 
installation and repair. In addition, the restoration of worn 

surfaces does not require the use of highly sophisticated 
equipment and is quite feasible even in ship workshops.

Performance regulation by changing the speed, which 
is not yet generally accepted for piston HCU, when used 
extensively, will result in significant energy savings.

Spiral HCU have certain advantages. However, the 
complexity of the technology of manufacturing spiral 
machines, the large initial costs of their production, the 
stringent requirements for the accuracy of manufacturing 
the entire structure do not allow to reduce the cost and 
impede the development of their production by a wide 
range of enterprises. The development and production 
of these compressors can only afford the largest world 
companies. 

Therefore, based on our capabilities, as well as taking 
into account foreign experience, we should continue to 
develop high-tech production in our factories, create 
and improve piston HCU. Domestic reciprocating HCU 
type HGV and HGN correspond to the level of the 
best samples of domestic and foreign equipment, have 
significant development potential, which will allow them 
to be successfully used in shipboard air conditioning and 
refrigeration equipment in the future.
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Abstract. Purpose – analysis and development of promising schemes of power plants for electric energy storage due 
to compressed air, as well as assessment of the possibility of using rotary piston engines in their composition.
Methodology. The development of a schematic diagram of a power plant for the storage of compressed air is carried 
out using analysis and generalization methods. A study of the efficiency of the use of rotary piston engines of a new 
design as part of energy storage schemes is carried out using the method of mathematical modeling.
Results. The current state and perspective directions of development of systems for accumulation of excess electric 
current obtained as a result of using renewable energy sources are analyzed. As a promising method, a method of 
energy storage in the form of compressed air is allocated. The advantages and disadvantages of various schemes are 
generalized, and the direction of increasing efficiency is also chosen. Schematic diagrams of (diabetic and adiabatic) 
power plants of low power energy storage due to compressed air using rotary piston engines have been developed. 
The rated effective power of the energy storage system is 11 kW; the duration of the battery discharge to a minimum 
pressure value is 24 hours; the working pressure of the power system of the rotary piston engine is 0.8...2.0 MPa. The 
influence of heating of the working fluid before expansion on the change in the indicator work of the cycle is analyzed 
and presented in the form of an indicator diagram. It was found that heating the working fluid through the use of ac-
cumulated heat of compression allows to increase engine power by 12.5%. The minimum compressed air accumulator 
volume was determined for an adiabatic accumulation scheme and storage pressure of 20 MPa, which is 38 m3. The 
dependence of the change in the minimum battery volume on the temperature of heating the working fluid in front of 
the engine and the storage pressure in the battery was established and presented as a surface.
Scientific novelty. This assessment of the efficiency of using rotary piston engines of a new design as part of the energy 
storage system in the form of compressed air. The influence of the use of compression heat to increase the temperature 
of the working fluid on the efficiency of energy conversion in a rotary piston engine is analyzed.
Practical relevance. Practical recommendations are given on the selection of the operating principle and the design of 
low-power energy storage power plants based on the new design of rotary piston engines.
Key words: renewable energy sources; energy efficiency energy storage device; compressed air; power plant; rotary 
piston engine.

Анотація. Мета – аналіз та розробка перспективних схем енергетичних установок акумулювання електричної 
енергії за рахунок стиснутого повітря, а також оцінка можливості використання роторно-поршневих двигунів 
у їх складі.
Методика. Розробка принципової схеми енергетичної установки акумулювання стиснутого повітря реалізу-
ється за допомогою методів аналізу та узагальнення. Дослідження ефективності застосування роторно-порш-
невих двигунів нової конструкції у складі схем акумулювання енергії виконується за допомогою методу мате-
матичного моделювання.
Результати. Проаналізовано сучасний стан та перспективні напрями розвитку систем акумулювання над-
лишкового електричного струму, отриманого внаслідок використання ВДЕ. Як перспективний метод виділено 
спосіб акумулювання енергії у вигляді стиснутого повітря. Узагальнено переваги та недоліки різних схем,  
а також обрано напрям підвищення ефективності. Розроблено принципові схеми (діабатичну та адіабатичну) 
енергетичних установок акумулювання енергії малої потужності за рахунок стиснутого повітря із застосуван-
ням роторно-поршневих двигунів. Номінальна ефективна потужність енергетичної акумуляторної установки 
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становить 11 кВт, тривалість розрядження акумулятора до мінімального значення тиску – 24 год., робочий 
тиск системи живлення роторно-поршневого двигуна 0,8…2,0 МПа. Проаналізовано та наведено у вигляді 
індикаторної діаграми вплив підігріву робочого тіла перед розширенням на змінення індикаторної роботи ци-
клу. Встановлено, що підігрів робочого тіла за рахунок використання акумульованого тепла стиснення дає змо-
гу підвищити потужність двигуна на 12,5%. Визначено мінімальний об’єм акумулятора стиснутого повітря для 
адіабатичної схеми акумулювання та тиску зберігання 20 МПа, який становить 38 м3. Установлено та подано 
у вигляді поверхні залежність змінення мінімального об’єму акумулятора від температури підігріву робочого 
тіла перед двигуном і тиску зберігання в акумуляторі.
Наукова новизна. Дана оцінка ефективності застосування роторно-поршневих двигунів нової конструкції  
у складі системи акумулювання енергії у вигляді стиснутого повітря. Проаналізовано вплив використання 
тепла стиснення для підвищення температури робочого тіла на ефективність енергоперетворення в роторно- 
поршневому двигуні.
Практична значимість. Подано практичні рекомендації щодо вибору принципу роботи та проєктування 
енергетичних установок акумулювання енергії малої потужності на базі роторно-поршневих двигунів нової 
конструкції. 
Ключові слова: відновлювальні джерела енергії; енергоефективність; накопичувач енергії; стиснуте повітря; 
енергетична установка; роторно-поршневий двигун.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Застосування відновлювальних джерел енергії 

(ВДЕ) з кожним роком набуває все більшого розвитку 
та перетворюється на наукомістку високотехнологіч-
ну індустрію. Насамперед головною метою є знижен-
ня негативного впливу на навколишнє середовище, 
здоров’я людини, а також зниження використання 
природних ресурсів планети. На 28-й сесії (Женева, 
25–27 вересня 2019 р.) Європейська енергетична ко-
місія затвердила рекомендації щодо короткострокової 
та довгострокової пріоритетної політики в енергетиці 
[1]. Так, виходячи з рекомендацій, головна стратегія 
розвинених країн світу полягає в підвищенні енер-
гоефективності використання природних ресурсів 
з поступовим переходом на застосування ВДЕ. Для 
стимулювання цього переходу передбачені підтримка 
низьковуглецевої економіки та протидія використан-
ню високовуглецевих енергетичних джерел шляхом 
введення різноманітних екологічних податків і зборів. 

До найбільш поширених видів ВДЕ можна відне-
сти гідроенергетику, вітроенергетику, енергію біомаси 
та відновлювальних відходів, сонячну енергетику, гео-
термальну енергію [2–4]. Більшість цих ВДЕ генерують 
саме електричну енергію як найбільш універсальну та 
зручну для використання, оскільки вона може досить 
легко перетворюватися на інші види енергії (механіч-
ну, теплову). Однак суттєвим недоліків генерації елек-
тричної енергії є неможливість її прямого зберігання,  
а також непередбачуваність і непостійність у часі по-
тужності, що виробляється. Нестабільність електроге-
нерації насамперед зумовлена сезонними та кліматич-
ними умовами (наприклад, змінна швидкість вітру або 
взагалі його відсутність, хмарність неба тощо), часом 
доби (день або ніч). Крім того, споживання енергії та-
кож є нерівномірним та залежить від місяця року, часу 
доби, рівня промислового розвитку та багатьох інших 
факторів. Виходячи із цього, виникає необхідність  
в узгодженні споживання енергії та її генерації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Забезпечити узгодження генерації енергії за раху-
нок ВДЕ та споживання можна за рахунок різнома-
нітних акумулюючих збиткову енергію систем [5; 6]. 
У світі є досить багато систем акумулювання енергії, 
які забезпечують як короткострокове, так і досить до-
вге (від доби до декількох діб) зберігання накопиченої 
енергії [7–9]. Складність та вартість виготовлення, а 
також обслуговування системи залежать перш за все 
від принципу дії акумулювання енергії. Відповідно 
до принципу дії акумуляторна система має свої умови 
і режими експлуатації, забезпечує певну тривалість 
зберігання та регенерації енергії (короткострокової 
або тривалої дії), а також рівень ККД.

За принципом дії акумулятори надлишкової елек-
тричної енергії можна розділити на механічні (гідро- 
та пневмоакумулятори, маховики), електрохімічні 
(різноманітні види акумуляторних батарей, водневі, 
редокс-акумулятори, суперконденсатори), електро-
магнітні (надпровідникові індуктивні накопичувачі) 
та комбіновані системи. 

Досить перспективним акумулятором електричної 
енергії є саме накопичувач на базі стиснутого повітря, 
що підтверджується багатьма зарубіжними публікаці-
ями різних дослідників [8–10]. Так, у роботі [11] по-
дано основні схеми систем акумулювання електричної 
енергії за рахунок стиснутого повітря та проаналізо-
вано основні їх переваги і недоліки, а також перспек-
тивні напрями розвитку. У роботі [12] виконано тех-
ніко-економічний аналіз електростанції із системою 
акумулювання енергії за рахунок стиснутого повітря, 
а авторами роботи [13] запропоновано варіант більш 
складної, комбінованої системи акумулювання з ви-
користанням стиснутого повітря та енергії газифікації 
біомаси. Економічне обґрунтування реалізації запро-
понованих проєктів підтверджує актуальність та пер-
спективність цього напряму досліджень.
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ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Більшість проєктів енергетичних установок  
з акумулювання енергії за рахунок стиснутого пові-
тря використовують як привід генераторів електрич-
ного струму газові турбіни [10–15]. Вибір турбін як 
приводу зумовлений насамперед умовами та режима-
ми роботи, а також параметрами робочого тіла. Так, 
в умовах великих витрат та зниження тиску повітря 
в акумуляторі до мінімальних значень (тобто робота 
у досить широкому діапазоні) застосування турбіни 
є поза конкуренцією. Також поширення використання 
турбін пов’язане із самим технологічним процесом 
перетворення енергії, а саме з тим, що під час стис-
нення повітря необхідно відбирати значну кількість 
тепла від компресорів, тоді як у разі розширення, на-
впаки, підводити. Підігрів здійснюється за рахунок 
застосування природного газу, що, безумовно, знижує 
ефективність енергетичної установки. Така схема ре-
алізована на двох станціях: у Германії (Huntorf) по-
тужністю 110 МВт та США (McIntosh Alabama) по-
тужністю 290 МВт.

Перспективним є використання нових адіабатних 
систем зберігання енергії, які дають змогу відмови-
тися від спалювання природного газу для підігріву 
повітря за рахунок застосування акумульованого те-
пла при стисненні [11; 16; 17]. Відсутність необхід-
ності використання природного газу дає змогу дещо 
спростити енергетичну установку, підвищити її ККД 
та дозволити застосовувати як привід електричних ге-
нераторів більш прості й дешеві двигуни інших типів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – розробка принципо-
вої схеми енергетичної установки з акумулювання 
електричної енергії за рахунок стиснення повітря,  
а також оцінка перспектив та ефективності застосу-
вання роторно-поршневих двигунів нової конструкції 
в них. 

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для розробки принципової схеми акумуляторної 
енергетичної установки надлишкової електричної 
енергії використовуються методи аналізу та узагаль-
нення. Системний аналіз сучасного стану перспек-
тивних напрямів розвитку систем акумулювання 
дає змогу виділити та узагальнити переваги і недо-
ліки різноманітних принципових способів та їх схем,  
а також обрати найбільш підходящу схему й виділити 
можливі шляхи її вдосконалення.

Оцінка ефективності застосування роторно-
поршневих двигунів у складі енергетичної установ-
ки з акумулювання надлишкової електричної енергії, 
отриманої з ВДЕ, виконується за допомогою методу 
математичного моделювання. Математична модель 
реалізована у вигляді програми розрахунку робочого 
циклу роторно-поршневого двигуна та є адекватною 

реальним процесам енергоперетворення стиснутого 
повітря у двигуні. 

Об’єктом дослідження є процеси перетворення 
акумульованої енергії стиснутого повітря на елек-
тричну за рахунок використання роторно-поршнево-
го двигуна. Предметом дослідження є закономір-
ності та параметри процесів перетворення енергії 
стиснутого повітря при розширенні.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Принцип роботи акумуляторної системи на базі 

стиснутого повітря полягає у тому, що на режимах 
надлишку електричної енергії, яка генерується ВДЕ, 
вона використовується для живлення повітряних 
компресорів, що закачують повітря під надлишковим 
тиском у резервуари. На режимах недостатньої гене-
рації електричної енергії стиснуте повітря приводить 
у дію електрогенератори, таким чином компенсуючи 
недостатню потужність. Як резервуари для накопи-
чення стиснутого повітря можуть застосовуватися як 
природні підземні герметичні порожнини (для елек-
тростанцій великої потужності), так і спеціально ви-
готовлені резервуари (для електростанцій невеликої 
потужності). Кількість накопиченої енергії напряму 
залежить від розмірів резервуара (об’єму) та вели-
чини максимального тиску повітря. До основних пе-
реваг використання повітряних акумуляторів можна 
віднести:

– великий ресурс роботи;
– низьку собівартість виготовлення;
– відносну простоту обслуговування та експлу- 

атації;
– можливість розрядки акумулятора практично до 

нуля;
– акумулювання досить значних обсягів енергії.
Є досить значна кількість варіантів систем аку-

мулювання на базі стиснутого повітря, однак прин-
ципово можна виділити три основні види устано-
вок: діабатичні (Compressed Air Energy Storage –  
CAES), адіабатичні (der Adiabate Druckluftspeicher 
für die Elektrizitätsversorgung – ADELE) та кріоген-
ні (Cryogenic Energy Storage – CES, або Liquid Air 
Energy Storage – LAES) [10; 11]. Зазначені системи 
відрізняються ступенем складності та рівнем ККД. 

Найбільш простою та дешевою у виробництві 
системою акумулювання є діабатична (із зовнішнім 
підведенням тепла), яка потребує підігріву стисну-
того повітря перед турбіною. Підігрів повітря здій-
снюється за рахунок спалювання природного газу, що 
знижує загальний ККД установки. 

Адіабатична система акумулювання є більш склад-
ною та дорогою під час виготовлення, проте має зна-
чно вищий ККД енергоперетворення. У цій системі пі-
дігрів повітря перед турбіною здійснюється за рахунок 
тепла, яке виділяється при стисненні повітря та акуму-
люється у спеціальних теплових акумуляторах. 
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Найбільш складною системою акумулювання 
є зберігання енергії у вигляді кріогенної рідини. Як 
кріогенна рідина застосовується рідке повітря. Систе-
ма працює таким чином, що при регазифікації холод, 
який виділяється, використовують у процесі зріджен-
ня повітря на етапі акумулювання, а тепло, яке виді-
ляється при зрідженні, йде на підігрів при регазифі-
кації. Таким чином відбувається замикання процесів 
перетворення енергії, що дає можливість отримати 
високі значення ККД енергоустановки.

Підвищення ефективності та здешевлення вироб-
ництва тієї чи іншої системи акумулювання енергії 
можна здійснювати за рахунок її елементів. До голо-
вних елементів енергетичної установки можна від-
нести компресори та розширювальні машини. Так, 
найбільш високі вимоги висуваються саме до розши-
рювальних машини, оскільки залежно від потреб спо-
живача електричної енергії вони повинні забезпечу-
вати високу ефективність та надійність роботи на всіх 
експлуатаційних режимах (за всіх значень витрати 
акумульованого повітря). Як розширювальні маши-
ни у системах акумулювання використовують досить 
складні багатоступеневі турбіни, які мають високий 
ККД саме за великих витрат робочого тіла, а також 
потребують додаткового підігріву повітря на вході. 

Роторно-поршневі двигуни нової конструкції 
(Патент на винахід № 120489 від 10.12.2019) мають 
досить високі значення ефективних показників на 
широкому діапазоні витрати робочого тіла та не по-
требують обов’язкового підігріву робочого тіла на 
вході. Тому застосування більш простих, надійних та 
дешевих роторно-поршневих двигунів дасть змогу 
спростити й знизити собівартість виробництва аку-
муляторних станцій. Причому залежно від потужнос-
ті акумуляторної установки двигун може бути вико-
ристано як головний (без використання турбіни) або 
допоміжний (з використанням турбіни) на часткових 
навантаженнях. 

На рис. 1 і 2 наведено приклади схем енергетич-
них установок з акумулювання електричної енергії 
малої потужності (відповідно діабатичної та адіаба-
тичної).

Ефективна потужність акумуляторної установки 
становить 11 кВт, тривалість роботи на номінально-
му режимі 24 год та робочий тиск 0,8…2,0 МПа. При 
цьому питома ефективна витрата робочого тіла ро-
торно-поршневого двигуна – 30 кг/кВт·год.

Подана на рис. 1 установка є прикладом засто-
сування найбільш простої та дешевої у виробництві 
діабатичної схеми акумулювання. Відмінною осо-
бливістю схеми від наявних є відсутність додаткового 
підігріву стиснутого повітря перед розширенням у 
двигуні. Це стало можливим завдяки використанню 
роторно-поршневого двигуна нової конструкції типу 
РПД-4,4/1,75, мінімальна температура в якому не 
знижується до критичних значень. 

 
Рис. 1. Діабатична схема акумулювання електричної енергії 
на базі роторно-поршневого двигуна:
1 – електродвигун; 2 – повітряний компресор;  
3 – охолоджувач стиснутого повітря; 4 – радіатор 
охолодження водяного контуру; 5 – акумулятор стиснутого 
повітря; 6 – роторно-поршневий двигун (РПД-4,4/1,75);  
7 – генератор електричного струму

 

Рис. 2. Адіабатична схема акумулювання електричної 
енергії на базі роторно-поршневого двигуна:
1 – електродвигун; 2 – повітряний компресор;  
3 – охолоджувач водяного контуру компресора; 4 – охо- 
лоджувач стиснутого повітря; 5 – акумулятор тепла; 6 – аку- 
мулятор стиснутого повітря; 7 – роторно-поршневий двигун 
(РПД-4,4/1,75); 8 – генератор електричного струму

Однак підігрів робочого тіла за рахунок тепла, яке 
виділяється при стисненні, дасть змогу підвищити 
ефективні показники двигуна, хоча й дещо усклад-
нить схему акумулювання. Так, тепло від водяного 
контуру системи охолодження компресора й стис-
нутого повітря накопичується та зберігається у спе-
ціальному акумуляторі тепла 5 (див. рис. 2). У разі 
використання стиснутого повітря для генерації елек-
тричної енергії воно спочатку поступає в акумулятор 
тепла, де підігрівається до певної температури, а по-
тім розширюється у роторно-поршневому двигуні. 
На рис. 3 наведено змінення індикаторної діаграми 
роботи роторно-поршневого двигуна залежно від пі-
дігріву. 

Підвищення температури сприяє підвищенню ін-
дикаторної роботи циклу та середнього індикаторного 
тиску, тобто збільшенню площі індикаторної діаграми. 
Так, залежно від температури підігріву підвищення 
ефективної потужності становить 12,5% (рис. 4).
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Рис. 3. Змінення індикаторної діаграми роторно-
поршневого двигуна залежно від підігріву стиснутого 
повітря перед розширенням:

 а) згорнута; б) розгорнута;
 – Ts = 293 К;  – Ts = 353 К;  – Ts = 413 К;  – Ts = 473 К  

 

 

   

N    
  

 

   

 т   
  

 

   

  N  
  

 

   

   
N   

 
0

3

6

9

12

15

283 323 363 403 443 483T s , К

ΔN e , %

Рис. 4. Величина зростання ефективної потужності двигуна 
залежно від температури стиснутого повітря в ресивері 
двигуна

Значення об’єму акумулятора стиснутого повітря 
для запропонованої енергетичної установки залежить 
від тиску зберігання повітря, а також схеми акумулю-
вання (діабатичної або адіабатичної). Так, на рис. 5 
наведено змінення об’єму акумулятора стиснутого 
повітря, розрахованого на роботу протягом 24 год на 
номінальному режимі, від значення тиску зберігання 
та температури підігріву перед розширенням.

Відповідно до рис. 5 збільшення тиску зберігання 
стиснутого повітря, а також використання адіабатич-
ної схеми акумулювання дають змогу значно зменши-
ти розміри акумулятора стиснутого повітря. Так, зна-
чення об’єму акумулятора з урахуванням можливих 
втрат стиснутого повітря та об’єму залишкового пові-

тря (стиснуте повітря, яке залишається в акумуляторі 
після його розрядки до мінімально можливого тиску) 
може становити лише 38 м3.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Запит на енергетичні установки різної потужнос-
ті з акумулювання надлишкової електричної енергії є 
досить високим та має великий потенціал і перспек-
тиви розвитку. Особливо це актуально у разі генера-
ції електричної енергії за рахунок ВДЕ, перш за все 
через її непостійність. Досить простим та порівняно 
дешевим способом акумулювання енергії є застосу-
вання стиснутого повітря. До найбільш перспектив-
них способів можна віднести адіабатичні та кріогенні 
схеми акумулювання, які мають досить високі зна-
чення ККД (до 70%).

Використання роторно-поршневих двигунів як 
розширювальних машин забезпечить спрощення та 
здешевлення виробництво таких установок, а також 
дасть змогу проєктувати і створювати енергетич-
ні установки малої потужності. Так, завдяки своїй 
конструкції та характеристикам роторно-поршневий 
двигун досить ефективно може застосовуватися в 
обох запропонованих схемах акумулювання. Більшу 
енергоефективність має саме адіабатична схема, од-
нак вона є більш складною та дорогою у виробництві. 
Тому у проєктуванні та виготовленні тієї чи іншої 
енергетичної установки з акумулювання енергії треба 
також ураховувати й економічну доцільність, що по-
требує подальшого окремого розгляду та аналізу. 

ВИСНОВКИ
1. Запропоновано принципові схеми енергетич-

них установок малої потужності з акумулювання 
надлишкової електричної енергії за рахунок вико-
ристання стиснутого повітря. Номінальна потуж-
ність установки становить 11 кВт, робочий тиск  
у системі – 0,8…2,0 МПа, тривалість безперервної 
роботи за максимального навантаження – 24 год. 

2. Установлено, що підігрів робочого тіла перед 
розширенням у роторно-поршневому двигуні за 
рахунок акумульованого тепла стиснення в комп-
ресорі дає змогу підвищити індикаторну роботу 

 
Рис. 5. Вплив об’єму акумулятора стиснутого повітря від температури підігріву 
і тиску зберігання
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циклу та відповідно збільшити потужність двигуна 
на 12,5%.

3. Значення мінімального об’єму повітряного аку-
мулятора напряму залежить від тиску акумулювання, 
величини втрат, температури підігріву робочого тіла пе-

ред розширенням, а також від максимально допустимої 
величини його розрядки. Так, відповідно до запропоно-
ваних схем та характеристик роботи енергетичної уста-
новки з акумулювання мінімальний об’єм акумулятора 
повітря становить 38 м3 при тиску зберігання 20 МПа.
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Abstract. The analysis of the possibilities of organization of low-emission associated gas combustion in the combustion 
chamber of a gas turbine engine with a capacity of 25 MW, which works as part of floating production, storage and 
offloading (FPSO) system is carried out.
One of the significant problems that solved when using the gas turbine technology at FPSO is to satisfy the international 
environmental requirements, especially for emissions of toxic components, such as carbon and nitrogen oxides.
An effective way of organizing a workflow in a gas turbine low-emission combustion chamber operating on different 
gaseous fuels is proposed. In order to increase the efficiency of the processes in the gas turbine chamber, it is proposed 
to use the ideas of pre-mixing of gaseous fuels with air in axial-radial swirlers, as well as significant leaning of the 
fuel-air mixture in the volume of the combustion chamber.
A mathematical model of a low-emission gas turbine combustion chamber has been developed, which allows predicting 
the environmental parameters of a fuel-burning device when using associated gas.
Three-dimensional mathematical model of gaseous fuels combustion in a low-emission gas turbine combustion 
chamber contains the following equations: continuity, conservation of momentum and energy, transfer of chemical 
components, formation and decomposition of nitrogen oxides.
The obtained results showed certain deterioration in the environmental parameters of the combustion chamber when 
switching from natural to associated gas and the need for further modification of the combustion chamber with lean 
and partially premixed mixture of fuel and air when using associated gas on the FPSO vessels.
Key words: gas turbine engine; low-emission combustor; associated gas; mathematical modeling.

Анотація. Проведено аналіз можливостей організації низькоемісійного сталювання попутного газу в камері 
згоряння газотурбінного двигуна потужністю 25 МВт, що працює в складі плавучої системи видобутку, збері-
гання та вивантаження нафтопродуктів (FPSO).  
Одна з істотних проблем, яка вирішується при використанні газотурбінної техніки в складі FPSO, − задово-
лення екологічних вимог міжнародних організацій, особливо щодо викидів токсичних компонентів, таких як 
оксиди вуглецю та азоту.
Запропоновано ефективний спосіб організації робочого процесу в газотурбінній низькоемісійній камері зго-
ряння, що працює на різних видах газоподібного палива. З метою підвищення ефективності процесів у газо-
турбінній камері пропонується використовувати ідеї попереднього перемішування газоподібного  палива із 
повітрям в аксіально-радіальних завихрювачах, а також значного збіднення паливо-повітряної суміші в об’ємі 
камери згоряння.
Розроблено математичну модель газотурбінної камери згоряння з низьким рівнем викидів токсичних компо-
нентів, яка дає змогу передбачити екологічні параметри паливоспалюючого пристрою в процесі використання 
попутного газу.
Тривимірна математична модель вигоряння газоподібного палива в низькоемісійній камері згоряння ГТД міс-
тить рівняння: нерозривності, збереження кількості руху та енергії, переносу хімічних компонентів, утворен-
ня і розкладання оксидів азоту. 
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Отримані результати показали певне погіршення екологічних параметрів камери згоряння при переході з при-
родного на попутний газ та необхідність подальшої модифікації камери згоряння з попереднім частковим 
змішуванням палива та повітря при використанні попутного газу в системах FPSO.
Отримано нові знання щодо організації робочого процесу в низькоемісійних камерах згоряння ГТД та виго-
ряння вищих вуглеводнів у газотурбінній камері.  
Ключові слова: газотурбінний двигун; низькоемісійна камера згоряння; попутний газ; математичне 
моделювання.

FORMULATION OF THE PROBLEM
Currently, due to the global development of oil and 

gas production in offshore fields located not only near 
the coast, but also in the oceans, there is a tendency to 
use a floating production, storage and offloading system. 
FPSO produces crude oil and gas at sea. It is one of  
a number of different types of floating systems used 
today in the oil and gas industry. Outwardly, it resembles 
a vessel, but it was designed completely differently 
and carries not only all the necessary products and 
technological equipment, but also tanks for crude oil 
extracted from wells on the seabed. It moors for a long 
time in the required place and connects to the wells 
with a flexible riser. 183 FPSO vessels operated in the 
offshore fleet at the end of 2018, and another 55 such 
vessels will be built by 2022 [1; 2].

The processes occurring in FPSO are associated with 
significant energy consumption. The composition and 
characteristics of marine infrastructure facilities vary 
widely, but the main drive engines are usually gas turbine 
engines (GTE) and four-stroke diesel engines. GTEs 
have become widespread due to the large unit power and 
compactness [3].

One of the significant problems that solved when 
using the gas turbine technology at FPSO is to satisfy 
the international environmental requirements, especially 
for emissions of toxic components, such as carbon and 
nitrogen oxides [4]. Many gas turbine companies deal 
with issues of engines ecology and their applicability 
to FPSO systems, and options are being considered 
for both dual-fuel engines and their adaptation for 
associated gas.

Research on ways to improve the combustion 
chambers emission characteristics that will solve the 
problem of creating high-efficiency FPSO gas turbine 
modules and satisfy the requirements of the next 
generation of energy systems is an urgent problem, the 
solution of which will have social and economic effects.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND 
PUBLICATIONS

The technical literature pays considerable attention to 
the description of FPSO technical systems, including the 
use of gas turbine engines [3; 5; 6]. The review of work 
[7] indicates applicability of: three 27.5 MW gas 
turbine generators on FPSO’s Pioneiro de Libra, four 
36 MW gas turbine generators on FPSO’s Cidade de 
Itajaí, three 21 MW gas turbine generators on FPSO’s 

Armada Olombendo, two 16 MW gas turbine generators 
on FPSO’s Global Producer III, 4 MW gas turbine 
generators on FPSO’s Dhirubhai-1, two 42 MW gas 
turbine generators on FPSO’s TRITON.

The applicability of thermo-chemical technologies 
for converging of associated gas in diesel-gas turbine 
installations for oil and gas floating units was considered 
in [8]. To describe the processes in the combustion 
chamber of a gas turbine engine working on synthesis 
gas, a mathematical model with detailed 35-reaction 
chemical mechanism was used. The disadvantage of the 
proposed in [8] calculation model is the impossibility 
of predicting the higher hydrocarbons burning-out, which 
play a significant role in the associated gas oxidation 
process.

It should be noted that despite the large amount of 
scientific research in the field of low-emission combustion 
chambers [9−11], the methodological and technical 
aspects of solving the problem of creating combustion 
chambers suitable for work with different gaseous fuels 
have not been developed so far.

THE AIM OF THE STUDY
The purpose of the work is to study the possibilities 

of organizing low-emission associated gas burning in 
the combustion chamber of a gas turbine engine with 
a capacity of 25 MW, which is the part of a floating 
production, storage and offloading system.

The object of the study is a workflow in a low-
emission combustion chamber of a gas turbine engine 
operating on the associated gas. The subject of the 
study is the physicochemical characteristics of the 
processes of turbulent associated gas combustion, the 
flow aerodynamic structure in a low-emission gas turbine 
combustion chamber.

THE MAIN MATERIAL
Low-emission combustion chamber of a 25 MW 

power gas turbine engine has a cannular design (Fig. 1),  
in which the idea of dry combustion of lean partially 
premixed mixture is used [9, 11]. The main element of 
such a chamber is a burner, which consists of the two 
radial swirlers, one for each of two channels, behind 
which the annular mixing chambers are located. The air 
flow distribution between the first and second swirlers as 
a percentage of total air flow through the flame tube is 
about 12% to 61%. Gaseous fuel is supplied through a set 
of holes in the vanes of radial swirlers of both first and 
second channels.
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Fig. 1. “Lean-burn” gas turbine combustor:
1 – air after compressor; 2 – flame tube; 3 – burning 
device; 4 – casing

We suggest using a similar combustion chamber for 
the environmentally friendly combustion of associated 
gas during FSPO’s operation.

It is known [12] that gaseous fuel may either 
be mixed with crude oil and enter the platform system 
through the same wells (associated gas) or be processed 
apart through special wells (non-associated gas). We 
will consider only associated gas since it is the most 
encountered case in crude oil offshore processing. 
Associated gas composition is presented in Table 1 [12]. 
As seen from Table 1, associated gas has a low content of 
hydrogen sulphide and carbon dioxide.

Table 1. Associated gas composition
Chemical compound Value, vol. %

N2 4.37
CO2 1.34
H2S 0.20
CH4 73.70
C2H6 6.10
C3H8 6.70

n-C4H10 2.48
i- C4H10 1.41

C5+ 3.70

When carrying out three-dimensional calculations of 
the kinetic chemical scheme, the following model fuel 
composition (vol. fraction) was taken into consideration: 
CH4 = 0.737, C2H6 = 0.061, C3H8 = 0.067, C4H10 = 0.0779, 
N2 = 0.0434, CO2 = 0.0134.  

The use of computational fluid dynamics (CFD) 
methods allows multivariate calculations and the provision 
of necessary information on the flow structure under 
non-isothermal conditions, on the main component’s 
concentration distribution along the combustion chamber 
sections, taking into account the complexity of the 
combustion device’s design.

The modeling of physicochemical processes in a gas 
turbine combustion chamber is based on solutions of 
the differential equations of mass, impulse and energy 
conservation for the multi-component, chemically 
reacting, turbulent system [11; 13; 14]. 

The equation of mass conservation:

�
�

� � � �
�

�
t

v Sm( )
 ,

where ρ  is the mass density, t  is the time period, v  
is the vector of local flow velocity, Sm  is the source term, 
which determines the mass introduced into the stream in 
any way.

The equation of momentum conservation:
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where p  is the static pressure, τst  is the stress tensor, 
ρ


g  and 


F  are the gravitational body force and external 
body forces, respectively, the term 



F  contains other model-
dependent source terms such as user-defined sources.

The energy equation:
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where keff  is the coefficient of effective conductivity, 


J j  is the diffusion flux of species j , the term Sh  includes 
heat of chemical reaction, or any other volumetric heat 
sources.

For aerodynamic structure prediction the RNG-based 
k-ε -turbulence model has been used. Transport equations 
have similar form as a standard k-ε-model [13]:
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In these equations, Gk  represents generation of 
a turbulence kinetic energy due to the mean velocity 
gradients, Gb  is the generation of turbulence kinetic 
energy due to buoyancy, YM  represents the contribution of 
the fluctuating dilatation in compressible turbulence to the 
overall dissipation rate. The quantities ak  and ��  are the 
inverse effective Prandtl numbers for k and ε, respectively, 
and Sk  and Sε  are user-defined source terms.

The common source of the i-th chemical component 
which is obtained via the reaction Ri  is calculated as the 
sum of sources NR  of Arrhenius reactions in which the 
components take part:

R M Ri i i r
r

NR

�
�
��, ,

1

,

where M iϖ, is the molar mass of the i-th component, 
Ri r,  is the Arrhenius molar velocity of formation/
decomposition of the i-th component in the reaction r.
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Let us consider chemical reactions r, formed as 
follows:

v vi r i
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N

k

k

i r i
i

N

b r

f r

,
'

,
'

,

,

� �
� �
� ��

1 1

,

where N  is the amount of chemical components in 
the system, vi r,'  is the stoichiometric coefficient for the 
i-th reagent in the reaction r; vi r,''  − is the stoichiometric 
coefficient for the i-th product of the reaction r; Μi  is the 
symbol which means the i-th chemical component; k f r,  
is the constant of the direct velocity of the reaction r; kb r,  
is the constant of the reverse velocity of the reaction r.

Summing the above equation is made for all the 
chemical components in the system, but only the 
substances which participate in the reaction as reagents 
and reaction products shall have not zero stoichiometric 
coefficients. The molar velocity of formation/
decomposition of the i-th component in the reaction r 
may be defined as follows:
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where Nr  is the amount of chemical components in 
the chemical reaction r; Ñj r, is the molar concentration 
of each j-th reagent and product in the reaction r, η j r,

'  
is the exponent of the velocity of the direct reaction for 
the j-th reagent and product in the reaction r, η j r,

''  is the 
exponent of the velocity of the reverse reaction for the 
j-th reagent and product in the reaction r, Γ  is influence 
of the third substances on the reaction velocity and is 
defined as follows:

� � � � j r j
j

N

C
r

, ,

where γ j r,  is the efficiency of third substances 
influencing the j-th component in the reaction r.

The velocity constant for the direct reaction r is 
calculated using the Arrhenius expression:

k AT ef r r
E RTr r

,
/� �� ,

where Ar  is a pre-exponential factor, βr  is the 
temperature exponent, Er  is the activation energy for the 
reaction, R  is the universal gas constant.

If the reaction is reversible, the constant of the reverse 
velocity is defined as follows:

k
k

Kb r
f r

r
,

,= ,

where Kr is the balance constant for the reaction r, 
which is defined from the formula:
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where patm  is atmosphere pressure, and the expressions 
under the exponent mean the change of Gibbs energy.

It should be mentioned that this way to consider the 
influence of chemical kinetics on turbulent combustion 
is fair only for simple (global) combustion mechanisms. 
It is connected with the specifics of distribution of 
the turbulence level in the flow. In order to have an 
opportunity to use detailed chemical combustion 
mechanisms in the turbulent flows it is necessary to 
make the following assumption: the reactions take place 
in small turbulent structures called small-scaled reactors 
[11; 15]. In this model they are the constant-pressure 
reactors for which the initial conditions are defined by 
the components concentration and cell temperature. The 
reactions velocities are defined via the Arrhenius equation 
and numerically integrated by special algorithm. 

Then the molar velocity of formation/decomposition 
of the i-th component in the reaction is:

R Y Yi ii
�

�
�

� �
� �

( )
[ ( ) ]

( )
*

* *
*

2

31
,

where �
��

�
* � �

�
�

�
�
�C

k 2

1
4

 is the size of a small-scale 
reactor, which depends on kinematic viscosity ν , kinetic 
turbulence energy k and the dissipation velocity of the 
kinetic turbulence energy ε , and the constant C� � 2 1377. ,  
�

�
��

* � �
�
�

�
�
�C

1
2   is the time within which a reaction in the reactor 

takes place, C� � 0 4082. is the constant, Yi* is the mass 
fraction of the i-th reagent in the reactor after time τ*   
finishes.

Two basic models can be used to calculate the associate 
gas burning processes in a gas turbine combustion 
chamber: the first one is the FR / ED (Finite-Rate / Eddy-
Dissipation) model − a combination of the model that 
takes into account the effects of the chemical reactions 
rate finiteness and model for the eddy dissipation [9]; 
the second one is the EDC (Eddy-Dissipation-Concept) 
model − an extended model of turbulent eddy dissipation, 
which includes low-level modeling of chemical processes 
of fuel oxidation under the conditions of the interaction 
of a flame with turbulent flow perturbations.

Since at present the detailed mechanisms of higher 
hydrocarbons are not yet sufficiently developed, in order 
to reduce the computational resources in the presented 
study, the FR / ED combustion model was selected. 

In the calculations, the following six chemical 
reactions were taken into account: 

1. CH4 +1.5 O2 -> CO + 2H2O;
2. CO + 0.5 O2 -> CO2;
3. CO2 -> CO + 0.5O2;
4. C2H6 + 3.5 O2 -> 2CO2 + 3H2O;
5. C3H8 + 3.5O2 -> 3CO +4H2O;
6. C4H10 + 6.5O2 -> 4CO2 + 5H2O.
The Arrhenius rates for these reactions are presented 

in Table 2.
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The contours of static temperature in the combustion 
chamber longitudinal section during burning of natural and 
associated gases are presented in Fig. 2. In the transition 
from natural gas to associated gas, the general structure of 
the flame changes slightly. However, in the low-emission 
combustion chamber under consideration, the fuel-
oxidizer ratios in both axial-radial swirlers change, which 
leads to the appearance of a high-temperature zone in the 
internal swirler region. Note that the redistribution of the 
excess air coefficients in the central part of the flame tube 
and in the periphery during of associated gas combustion 
is accompanied by an increase in the maximum local 
temperature: from 2210 to 2570 K.

The distribution of the products of complete 
combustion CO2 (Fig. 3) is identical to the temperature 
distribution over the flame tube sections.

The temperature distribution in the outlet section 
of the combustion chamber during the combustion of 
various fuels is shown in Fig. 4. There is a pronounced 
region with maximum temperatures in the central zone, 
and the mass-weighted average temperature at the 
combustion chamber outlet equals to 1549.0 K at natural 
gas burning and 1544.5 K at associated gas burning  
(i.e. approximately the same).

The temperature distributions shown above determine 
the formation of nitrogen oxides in the combustion 

Table 2. Arrhenius rates
Reaction 
number

Pre-exponential 
factor

Activation energy, 
j/kgmol

Temperature 
exponent

Reagents rate 
exponent

Products rate 
exponent

1 4.64e+09 1.17e+08 -0.062 0.5/1.066 0/0
2 3.97e+11 7.68e+07 0.215 1.258/1.756 0
3 602000 1.31e+08 -0.108 1.357 0/0
4 6.186e+09 1.256e+08 0 0.1/1.65 0/0
5 5.62e+09 1.256e+08 0 0.1/1.65 0/0
6 4.161e+09 1.256e+08 0 0.15/1.6 0/0

  
  

 

                                                    a                                                                                                    b
Fig. 2. Contours of static temperature, K, in the longitudinal section:
a – natural gas; b – associated gas 

  

  

 

                                                    a                                                                                                    b
Fig. 3. Contours of mass fraction of CO2 in the longitudinal section:
a – natural gas; b – associated gas
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                                                    a                                                                                                    b
Fig. 4. Contours of static temperature, K, at the combustor chamber outlet:
a – natural gas; b – associated gas 

  
  

 

                                                    a                                                                                                    b
Fig. 5. Contours of mass fraction of NO in the longitudinal section:
a – natural gas; b – associated gas 

chamber (Figs. 5 and 6). Note that, when modeling the 
formation and decomposition of nitrogen oxides, the 
following pathways taken into account: thermal NOx, 
prompt NOx, N2O intermediate. 

As a result of a sufficiently large increase in the 
maximum temperature in the combustion chamber, 
the calculated emission of nitrogen oxides in the outlet 
flame tube section increases significantly from 6.71 to  
67.52 ppm.

The distribution of carbon oxide CO over the flame 
tube sections is shown in Fig. 7. Due to the increased flow 
rate of associated gas through the burner device channels 
(as compared to the natural gas flow rate), the burning 
out of hydrocarbons slows down, which leads to a slight 
increase in the carbon oxide content in the outlet section: 
from 16.75 (natural gas) to 20.29 ppm (associated gas).

Figures 8 and 9 show the contours of the mass 
fractions of the hydrocarbon components of the fuel: 

  
  

 

                                                    a                                                                                                    b
Fig. 6. Contours of mass fraction of NO at the combustor chamber outlet:
a – natural gas; b – associated ga
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                                                    a                                                                                                    b
Fig. 7. Contours of mass fraction of CO in the longitudinal section:
a – natural gas; b – associated gas

  

  

 

  
  

 

                                                    a                                                                                                    b
Fig. 8. Contours of mass fraction of CH4 in the longitudinal section:
a – natural gas; b – associated gas

 
 

  

 
 

 Fig. 9. Contours of mass fraction of C2H6 (a), C3H8 (b), C4H10 (c) during associated gas combustion

                                                    a                                                                                                    b

c
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methane CH4 (Fig. 8 – for natural and associated gases) 
and higher hydrocarbons – ethane C2H6, propane C3H8, 
butane C4H10 (Fig. 9 – for associated gas). 

The obtained data show that when the considered 
gas turbine engine with a capacity of 25 MW is switched 
from natural gas to associated gas, which has a higher 
content of higher hydrocarbons and lower methane 
concentration, a decrease in the combustion chamber’s 
environmental performance is observed. This is especially 
true for nitrogen oxides emission, which begins to exceed 
the levels established by Directive 2010/75/EU of the 
European Parliament and of the Council of 24 November 
2010 on industrial emissions (integrated pollution 
prevention and control).

Thus, in order to satisfy the standards for emissions 
of toxic components, it is necessary to modify the 
design of the low-emission combustion chamber when 
transferring it to associated gas. This is the subject of 
further research.

CONCLUSIONS
Investigations of the possibilities of organizing 

low-emission associated gas burning in the combustion 
chamber of a gas turbine engine with a capacity of  
25 MW, which is the part of a floating production, storage 
and offloading system, have been carried out.

A mathematical model of a low-emission gas turbine 
combustion chamber has been developed, which allows 
predicting the environmental parameters of a fuel-burning 
device when using associated gas.

Three-dimensional CFD calculations of the 
physicochemical parameters of the low-emission gas 
turbine combustion chamber operating on natural and 
associated gases were carried out.

The obtained results showed certain deterioration in 
the environmental parameters of the combustion chamber 
when switching from natural to associated gas and the 
need for further modification of the combustion chamber 
with lean and partially premixed mixture of fuel and air 
when using associated gas on the FPSO vessels.
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Abstract. The purpose of the study is to increase the technical and economic efficiency of ship boiler units using water 
emulsions. To improve the reliability of the impact assessment of salt content, the level of cavity treatment and the 
water content of WFE studies were conducted on a pilot plant.
In order to provide the required level of cavitation processing of WFE, which was estimated by the pH value at the 
level of 8,5 and the dispersion at the level of 1 ... 2 microns, the fuel system consists of: from the first contour of the 
previous cavitation-circulating preparation of the WFE with a hydrodynamic cavitator at a multiplicity of circulation 
of about 10 and the second contour of the direct preparation and maintenance of the quality of the WFE before the 
rotary nozzle.
Quality control of combustion of fuel oil and VPE was performed with the help of gas sensors “Gasochrome-3101” 
and OKSI-5M with relative error at the level of ± 5%. The reliability of the fuel oil and TPE consumption is ensured 
by the passage of the oil and VPE through the same special metering device (measurement accuracy ± 1%). The 
consistency of fuel consumption was controlled by the constant temperature of the gas at the exit of the furnace at the 
level of 1200°С (measurement accuracy ± 5°С). Combustion of WFE with a salt content up to 180 mg/l with a water 
capacity of 25 ... 30% allows to reduce the minimum wall temperature of the heating surfaces to 70° C due to the 
reduction of the low-temperature corrosion intensity up to 0,15 mm/year opens the possibility to install condensation 
surfaces in boilers.
Design schemes with the installation of condensing surfaces of economizers, high-temperature heat supply and 
scrubber are developed, which provides an increase in the depth of utilization in waste-heat boiler by 25 … 30%, 
efficiency in secondary boilers by 10% and reduction of thermal emissions into the atmosphere by 1,6 times. Taking 
into account the saving of pure fuel during the combustion of WFE (up to 8% in the internal combustion engine, in SB 
up to 25% with the use of STER (oil-containing water and oil residues on tankers), during work of SPP fuel economy 
at the level of 10% is provided.
Key words: water-fuel emulsion; salt content; water content; intensity of low-temperature corrosion; condensation 
surfaces; depth of utilization; fuel economy; water electrodialysis; integrated use of resources.

Анотація. Мета дослідження − підвищення техніко-економічної ефективності суднових котельних установок, 
що використовують водопаливні емульсії. Для підвищення достовірності оцінки впливу солевмісту, рівня ка-
вітаційної обробки і водовмісту ВПЕ дослідження були проведені на експериментальній установці. Для забез-
печення необхідного рівня  кавітаційної обробки ВПЕ, яка оцінювалась за значенням рН на рівні 8,5 і дисперс-
ності на рівні 1−2 мкм, паливна система складається: з першого контуру попередньої кавітаційно-циркуляцій-
ної підготовки ВПЕ з гідродинамічним кавітатором при кратності циркуляції близько 10 і другого контуру без-
посередньої підготовки і підтримки якості ВПЕ перед ротаційною форсункою. Виконувався контроль якості 
горіння мазуту і ВПЕ за допомогою газоаналізаторів «Газохром-3101» і ОКСІ-5М із відносною погрішністю 
на рівні ±5%. Достовірність витрат мазуту і ВПЕ забезпечується проходженням мазуту і ВПЕ через один і той 
самий спеціальний дозуючий пристрій (точність вимірювання ±1%). Сталість витрати палива контролювалось 
за постійністю температури газів на виході з топки на рівні 1200°С (точність вимірювань ±5°С). Спалювання  
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ВПЕ із солевмістом до 180 мг/л із водомісткістю 25−30% дає змогу у зв’язку зі зниженням інтенсивності 
низькотемпературної корозії до 0,15 мм/рік знизити мінімальну температуру стінки поверхонь нагрівання до 
70°С  і відкриває можливості встановлювати в котлах конденсаційні поверхні. Розроблені конструктивні схеми 
з установкою конденсаційних поверхонь економайзерів, гарячого теплопостачання і скрубера, що забезпечує 
збільшення глибини утилізації в УК на 25−30%, ККД у допоміжних котлах на 10% і зменшення теплових 
викидів в атмосферу в 1,6 раза. З урахуванням економії чистого палива при спалюванні ВПЕ (в ДВЗ до 8%,  
в ДК до 25% із використанням ВТЕР (нафтомастиломістких вод і нафтозалишків на танкерах) забезпечується 
економія палива при роботі СЕУ на рівні 10%.
Ключові слова: водопаливна емульсія; солевміст; водовміст; інтенсивність низькотемпературної корозії;  
конденсаційні поверхні; глибина утилізації; економія палива; електродіаліз води; комплексне використання 
ресурсів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Із метою підвищення техніко-економічних показ-

ників енергетичних установок застосовуються мето-
ди фізико-хімічного регулювання на основі застосу-
вання альтернативних палив шляхом зміни фізико-
хімічних властивостей і складу палив, насамперед, 
введення води (або пари) і спалювання водопаливної 
емульсії (ВПЕ).

У зв’язку з більш глибокою переробкою нафти 
мінеральна частина мазуту негативно впливає на 
фізико-хімічні процеси в елементах суднових енер-
гетичних установок (СЕУ). Для приготування ВПЕ 
рекомендується використання прісної води, показ-
ники якої не регламентовані. Використання на судні 
додаткових джерел прісної води на основі мембран-
них технологій потребує інтенсифікації їх процесів 
із метою зменшення витрат електроенергії. Для до-
сягнення ефективного використання ВПЕ в суднових 
котельних установках необхідне вирішення проблеми 
рівня кавітаційної підготовки води і самої ВПЕ, впли-
ву солевмісту і водовмісту ВПЕ на рівень техніко-еко-
номічних показників. 

Практично відсутні дані з допустимого значення і 
впливу солевмісту ВПЕ на швидкість низькотемпера-
турної (НТК) та високотемпературної корозії (ВТК), 
а значить, на техніко-економічні показники енерго-
установок. Проблеми інтенсивності ВТК і НТК не 
пов’язуються з такою важливою характеристикою, як 
фізико-хімічні властивості мінеральної частини па-
лива і води, застосовуваної для готування ВПЕ. Мож-
ливість використання нафтомастиломістких вод як 
вторинних теплових енергетичних ресурсів (ВТЕР) 
також вимагає визначення допустимого солевмісту 
ВПЕ. Відсутні конкретні дані з кількості і можливості 
одержання прісної води у процесі використання на-
фтомастиломістких вод.

У зв’язку зі зниженням продуктивності утиліза-
ційних водоопріснювальних установок (ВОУ) при 
установці сучасних двигунів внутрішнього згоряння 
(ДВЗ) на суднах використовуються додаткові джерела 
прісної води на основі мембранних технологій (зво-
ротний осмос, електродіаліз). У разі використання 
ВПЕ електродіаліз забезпечує можливість комплек-
сного використання його продуктів (ділюату для під-

готовки емульсій  і католіту для зрошення скруберів). 
Тому необхідна інтенсифікація процесів в електро-
діалізних ВОУ з метою зменшення витрат електро-
енергії.

Великі діапазони зміни параметрів, що характери-
зують ефективність спалювання ВПЕ, пояснюються 
не тільки різними якісними показниками органічного 
палива і води, але передусім технологією підготовки 
ВПЕ і необхідним кінцевим значенням характеристик 
підготовленої ВПЕ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Згідно з опублікованими даними для забезпечен-
ня роботи суднових енергетичних установок на ВПЕ 
необхідно включення у склад паливної системи СЕУ 
технологічного вузла з приготування емульсії. У ро-
боті [1] зазначається, що найбільш стабільні емульсії 
одержуються у процесі використання віброкавіта-
ційних технологій, які забезпечують триступеневу 
обробку палива: змішування, диспергування і гомо-
генізацію. При цьому необхідно враховувати вплив 
інтенсивності кавітаційних процесів на властивості 
води і ВПЕ [2; 3].  

У статті [4] наведені найкращі результати засто-
сування кавітаційних процесів для підготовки спа-
лювання ВПЕ, що засновані на використанні явища 
кумулятивного удару для поліпшення розпилення 
мазуту, оремульсії і в перспективі водо-вугільних 
суспензій в енергетичних котлах. При дослідженнях 
кавітатора на воді число кавітації σt в горловині со-
пла Вентурі варіювалося від 0,8 до 0,05. Для теплових 
електростанцій навіть при застосуванні легкої каві-
тації σt ≈ 0,8 одержано приріст ККД котлів на 2,7% 
завдяки поліпшенню процесів горіння і теплообміну 
внаслідок самоочищення радіаційних і конвективних 
поверхонь нагріву. 

Водопаливні емульсії готуються на основі каві-
таційних технологій і представляють собою систему, 
що включає в себе воду, яка є дисперсною фазою з 
діаметром крапель 0,1−10 мкм, що виключає контакт 
металевих поверхонь паливної апаратури і стінок па-
ливопроводів із водою [5; 6]. За даними [7], досягнуті 
розміри крапель на рівні 0,05−0,2 мкм. Застосування 
водопаливних емульсій не вимагає конструктивних 
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переробок дизеля і паливної системи котлів і дає змо-
гу помітно поліпшити економічні і екологічні харак-
теристики їх роботи.

В роботі [5] наведені дані про вплив емульсії, що 
виробляється на основі дизельного палива (ДП) (Кре-
менчуцький НПЗ, Україна) і названа паливом екологіч-
ним дизельним, на енергетичні та економічні показни-
ки дизеля (витрати палива і потужність автотракторно-
го дизеля 4ЧН 12/14 (СМД-19Т) при роботі з різними 
концентраціями води і рівнями диспергації. З даних 
навантажувальних характеристик дизеля при рівних 
значеннях об’ємних циклових подач палива, близьких 
до максимальної потужності, встановлено, що з ураху-
ванням рівних об’ємних витрат палива номінальна по-
тужність дизеля при роботі на ВПЕ зменшується. Але 
якщо враховувати витрати тільки ДП (без врахування 
води і емульгатора), то можна зазначити збільшен-
ня потужності дизеля на 5−7%. Витрата дизельного 
пального в ВПЕ зменшується мірою зростання вмісту 
води у ВПЕ, що забезпечує збільшення ефективного 
ККД дизеля при його роботі на ВПЕ. При однакових 
витратах дизельного пального потужність дизеля в 
процесі роботи на ВПЕ зростає на 5−7%. Найбільш 
значне зниження витрати дизельного пального в ВПЕ 
зазначається при 15−25% вмісті води. Додаткова дис-
пергація (доведення діаметра крапель води до 2 мкм) 
дає змогу зменшити витрату дизельного пального в 
ВПЕ на 3,5−4%. В роботі [6] приведені практично такі 
ж значення економії палива й індикаторного ККД при 
спалюванні емульсії з водомісткістю 40%.

Джерелами прісної води для готування ВПЕ мо-
жуть бути опріснена вода утилізаційних водоопріс-
нювальних установок, льяльні води, нафтомастилов-
місткі води установок підготовки важких палив (вода 
після сепараторів палив і масла), стоки санітарно-по-
бутових систем, а також запаси води. При сепарації 
палив і масел разом із водою й механічними домішка-
ми вилучається до 3−4% горючої високомолекулярної 
частини палива, що знижує економічність енергетич-
ної установки [6]. Загальна витрата води в процесі 
промивання і сепарування важких палив становить 
10−20% витрат палива. У разі використання цих вод у 
вигляді ВПЕ із солевмістом нижче 200 мг/л з’явиться 
змога додатково економити паливо [8].

У процесі експлуатації танкерів середня частка 
відмитих нафтозалишків становить до 0,5% кількості 
перевезених нафтопродуктів. Допустимий вміст води 
в нафтозалишках вважається 50%. Економічні пере-
ваги (на прикладі котлів типу КВГ-34К танкера типу 
«Софія») такого способу використання нафтомасти-
ломістких вод очевидні: в кожен рейс, після якого 
проводиться мийка вантажних танків, танкер вико-
ристовує на 100−150 т менше палива (з урахуванням 
наступної утилізації відмитих нафтозалишків) і тому 
з᾿являється змога на 100−150 т збільшити масу ван-
тажу [8]. 

Розроблена система підготовки ВПЕ на основі ма-
зуту М100 з електрохімічною обробкою води в елек-
тролізері з подальшим озонуванням католіту і в про-
цесі обробки ВПЕ у вихровому шарі феромагнітних 
часток, внаслідок чого відбувається реструктуризація 
палива, що призводить до зменшення сірки на 29,5% 
в разі збільшення вмісту води до 38,8% [9].

Таким чином, у розглянутих літературних даних 
не представлені кількісні дані остаточного рівня ка-
вітаційної підготовки води в процесі використання 
електродіалізу, впливу водовмісту ВПЕ на ефектив-
ність горіння і економію чистого палива у ВПЕ, а та-
кож впливу солевмісту на рівень низькотемператур-
ної корозії, який визначає можливості використання 
конденсаційних поверхонь нагрівання з метою вико-
ристання теплоти абсорбції і конденсації. У стаціо-
нарній енергетиці з метою забезпечення надійності 
роботи газоходів і димової труби для боротьби з во-
логістю димових газів при їх низькій температурі, 
що має місце в процесі встановлення конденсаційних 
економайзерів [10], застосовуються теплові методи 
захисту газовідвідного тракту шляхом байпасування 
(в обхід низькотемпературних поверхонь нагрівання 
(НТПН)) відхідних газів із високою температурою 
для підмішування і підвищення температури газів 
(але при цьому зростає вологість газів і знижується 
ефективність утилізації теплоти), підмішування га-
рячого повітря, що зменшує вологовміст відхідних 
газів (але треба мати у складі установки повітряпі-
дігрівач), застосування спеціального обладнання для 
підсушки газів, внаслідок чого знижується вологість 
газів. Установка контактних економайзерів і повітря-
підігрівачів внаслідок зволоження дуттьового повітря 
призводить до збільшення долі NO2, викидів теплоти 
з відхідними газами в 2−3 раза, а викиди оксидів азо-
ту зменшаться в 2 раза.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ − підвищення техні-
ко-економічної ефективності суднових котельних 
установок, що використовують водопаливні емульсії  
з підвищеним водовмістом і корекцією її складу.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єкт дослідження − вплив на ефективність 
котельних установок процесів підготовки і викорис-
тання водопаливних емульсій на основі сірчистих 
мазутів.

Предмет дослідження − закономірності та по-
казники паливної економічності й утилізації теплоти 
відхідних газів, що зумовлені режимами підготовки  
і використання водопаливних емульсій та інтенсив-
ністю низькотемпературної корозії. 

Завдання досліджень:
1) визначити вплив складу мазуту і нафтомас-

тиломістких вод в водопаливних емульсіях різного  
водовмісту і солевмісту на їхню енергоспроможність 
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і зниження рівня теплових викидів з урахуванням ін-
тенсивності низькотемпературної корозії в процесі 
підготовки і використання водопаливних емульсій в 
умовах, аналогічних використанню в котельних уста-
новках;

2) обґрунтувати необхідність застосування інтен-
сивної електродіалізної підготовки прісної води і її 
жорсткої кавітаційної обробки для підготовки ВПЕ;

3) обґрунтувати підвищення техніко-економічної 
ефективності суднових установок, що використову-
ють водопаливні емульсії з підвищеним водовмістом 
корекцією її складу.

Метод дослідження − експериментально-розра-
хунковий. З метоюпідвищення достовірності оцінки 
впливу різних факторів (коефіцієнту надлишку пові-
тря, сірки в паливі і особливо солевмісту і рівня каві-
таційної обробки ВПЕ і водовмісту ВПЕ) досліджен-
ня були проведені на експериментальній установці, 
що забезпечує сталість параметрів горіння ВПЕ (над-
лишку повітря, складу і витрати палива, температури 
газів).

Всі дослідження були виконані при використанні 
мазуту М40 із вмістом сірки Sr = 1,8% при коефіцієн-
ті надлишку повітря α = 1,5 із використанням однієї 
проби при проведенні всіх досліджень, що забезпе-
чило однакову концентрацію ванадію в паливі на рів-
ні 0,0014% і надало змогу визначення рівня впливу 
вмісту NaCl у воді і значення допустимого солевмісту 
ВПЕ.

Паливна система експериментальної установки 
складається з двох контурів кавітаційно-циркуляцій-
ної підготовки: перший контур попередньої підготов-
ки ВПЕ з гідродинамічним кавітатором за кратності 
циркуляції близько 10 забезпечує дисперсність (на 
рівні 1−2 мкм), а другий контур безпосередньої під-
готовки і підтримки якості ВПЕ перед ротаційною 
форсункою і камерою згоряння.  

Показник рівня кавітаційної обробки оцінюва-
лась за значенням рН (досягнуто рН на рівні 8,5) і ви-
мірюваннями діаметра крапель води в емульсії під мі-
кроскопом. Діаметр крапель води становив 1−2 мкм.

Контроль якості горіння мазуту і ВПЕ на його 
основі контролювалась за допомогою хроматогра-
фа «Газохром-3101» (вимірювання концентрації Н2, 
СО, СН4, О2 з метою оцінки продуктів недопалу і ви-
значення втрати теплоти від хімічного недопалу q3)  
і газоаналізатора ОКСІ-5М із метою визначення кон-
центрації О2 (і, відповідно, коефіцієнту надлишку по-
вітря α при горінні), а також токсичних викидів SO2, 
NOх (окремо NO і NO2). Порогова чутливість цих га-
зоаналізаторів (в об.%) становить: 5·10-1 по Н2, 1·10-3 
по СО і СН4, SO2, NOх, 2·10-2 по О2. Порівняна по-
грішність знаходиться на рівні ±5%. 

Достовірність витрат мазуту і ВПЕ забезпечу-
ється проходженням мазуту і ВПЕ через один і той  
самий спеціальний дозуючий пристрій (точність  

вимірювання +-1%). Витрата палива у всіх дослідах 
становила 2 кг/год, що забезпечувало постійність 
значень температур газів. Постійність витрати пали-
ва впродовж досліду контролювалась за постійності 
температури газів на виході з камери згоряння експе-
риментальної установки на рівні 1200°С за допомо-
гою  спеціальної екранованої порівняної термопари 
ХА, підключеної до ЕПР-09. Розподіл температур га-
зів за довжиною і поперечним розрізом камери зго-
ряння визначався за допомогою платино-родієвої тер-
мопари, що розміщувалась у зонді, який охолоджу-
вався водою. Точність вимірювань температур ±5°С.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
У процесі кавітаційно-циркуляційної підготовки 

ВПЕ у першому контурі паливної системи експери-
ментальної установки впродовж 10 хв  стабілізується 
значення рН, що характеризує вміст іонів Н+ у воді 
ВПЕ, і досягається необхідний рівень дисперга-
ції. Якщо зберігати готову ВПЕ, то має місце втра-
та активності води в підготовленій ВПЕ впродовж 
250−300 хв. (знижується значення рН до вихідного 
рівня) (рис. 1), що знижує якість горіння ВПЕ. Тому 
підготовка ВПЕ має здійснюватися безпосередньо пе-
ред спалюванням (перед форсункою).

 

Рис. 1. Зміна рН води при кавітаційно-циркуляційній 
підготовці:
а) активація води при кавітаційній підготовці ВПЕ;  
б) термін втрати активності води в підготовленій ВПЕ;  
в) стабільний стан ВПЕ (відсутність коагуляції крапель 
води впродовж місяця), але без активності за рН

На основі енергетичних балансів (при однаковому 
значенні корисного тепловиділення в камері згоряння) 
в умовах однакових температур газів на виході із ка-
мери згоряння на рівні 1200°С при спалюванні мазуту 
і ВПЕ з різним водовмістом (від 2 до 30%) одержані 
залежності витрат М40 і ВПЕ та чистого палива в них 
(дані Національного університету кораблебудування 
(НУК)). З метою оцінки достовірності одержаних да-
них проведено порівняння (рис. 2) з аналогічними да-
ними Дніпропетровського національного університету 
(ДНУ) [11], що одержані в процесі спалювання ВПЕ 
на основі пічного палива в котлі НІІСТУ-5 при під-
тримці постійної інтегральної температури факела на 
рівні 1325°С, що вимірювалась оптичним пірометром 
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при зміні водовмісту ВПЕ від 0 до 40%, і застосуванні 
емульгатора струминного типу, що забезпечував діа-
метр крапель 3−3,5 мкм, із байпасним підключенням 
до паливної системи паливоподачі [11].

 
Рис. 2. Порівняння даних з витрат ВПЕ і чистого палива у 
ВПЕ в теплових агрегатах у перерахунку на 1 кг (на основі 
теплового балансу):
1 – витрата ВПЕ [дані ДНУ]; 2 –  витрата ВПЕ [дані НУК]; 
3 – витрата чистого палива у ВПЕ [дані ДНУ]; 4 − витрата 
чистого палива у ВПЕ [дані НУК]

Проведені експериментальні дослідження пока-
зують, що в процесі спалювання в топці котла [11] і 
в камері згоряння експериментальної установки при 
забезпеченні постійної температури газів на виході з 
топки  економія чистого палива сягає 25% при спалю-
ванні ВПЕ з водомісткістю 25−27%.

Згідно з даними [5], максимальна економія чисто-
го палива одержана і при спалюванні ВПЕ з водовміс-
том 25% і в камері згоряння (ДВЗ) [5; 6; 12]. Тому з 
метою оцінки достовірності одержаних даних і порів-
няння ефективності спалювання ВПЕ в котлах і ДВЗ 
на рис. 3 представлено порівняння відношення витрат 
ВПЕ і витрат чистого палива в ВПЕ, що одержано в 
НУК і в ДНУ для теплових агрегатів, яке показує, що 
має місце збіг показників ефективності горіння ВПЕ, 
що визначене за значенням економії чистого палива у 
складі ВПЕ для теплових агрегатів і ДВЗ (МОД, СОД 
і ВОД при n=1000 хв-1). При n = 1500 і n = 2000 хв-1 [5] 
має місце відхилення, що пояснюється погіршенням 
процесу горіння при таких частотах обертання.

На рис. 4 представлені дані порівняння економіч-
ності котлів (теплових агрегатів (ТА)) і ДВЗ. При спа-
люванні ВПЕ з Wr = 30% на основі мазуту М40 в ка-
мері згоряння експериментальної установки при забез-
печенні максимального рівня кавітаційної підготовки 
(крива 1) одержані значення на ~12% вищі порівняно 
з режимом роботи, коли відключений перший контур 
кавітаційно-циркуляційної обробки (крива 2), що вка-
зує на необхідність забезпечення максимального рівня 
кавітаційної обробки ВПЕ безпосередньо перед фор-
сункою. Залежність значення економічності спалюван-
ня ВПЕ на основі пічного палива (крива 3) знаходить-
ся між кривими 1 і 2. Абсолютні значення ККД різних 

типів ДВЗ (криві 4, 5 і точка 6) знаходяться на рівні 
4−9%. Проведене зіставлення порівняних значень ви-
трат ВПЕ до витрат чистого палива за однакових зна-
ченнях водомісткості в межах від 5 до 30% в котлі і ка-
мері згоряння експериментальної установки показали, 
що вони мають практично однакові значення.

 
Рис. 3. Відношення витрат ВПЕ і чистого палива залежно 
від водовмісту Wr в котлах (дані НУК і ДНУ) і ДВЗ (МОД, 
СОД і ВОД)

 
Рис. 4. Економія чистого палива в залежності від водовмісту 
Wr в котлах (1,2,3) і ДВЗ (4,5,6):
1 – при кавітаційній підготовці ВПЕ до рівня РН = 8,5 в 
першому контурі паливної системи; 2- при відключенні 
першого контуру і значенні рН на рівні 7,0; 3 – дані 
Дніпропетровського Національного університету; 4 – дані 
[12] для СОД і МОД; 5 – дані  [5] для ВОД (4ЧН 12/14 
(СМД-19Т)); 6 – дані [6] для СОД (12ЧСН 18/20) зі 
спеціальними плунжерними парами і збільшеним ходом 
плунжера при підготовці дизеля для спалювання ВПЕ

На основі проведення експериментальних дослі-
джень одержана залежність інтенсивності низько-
температурної корозії (НТК) від температури стінки 
[13; 14] (рис. 5), яка дає змогу визначити мінімаль-
не значення температури стінки низькотемператур-
них поверхонь нагрівання (НТПН), яка зумовлює 
можливість більш глибокого використання теплоти 
відхідних газів і підвищення ККД котлів за рахунок 
встановлення конденсаційних НТПН у забезпеченні 
високої надійності їх роботи.
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При спалюванні стандартних сірчистих палив 
при різних значеннях α і Sr в паливі (рис. 5) у зв’язку 
з нерівномірністю масопереносу пари сірчаної кисло-
ти при температурах поверхні tст близько 130−140°С 
допустима швидкість низькотемпературної кислотної 
корозії спостерігається на рівні 0,2 мм/рік, а потім 
при зниженні tст починається різке зростання інтен-
сивності НТК із досягненням при 100−110° С так 
званого «кислотного піка» корозії на рівні 1,2 мм/рік, 
що істотно обмежує величину температури відхідних 
газів (на рівні 160°С), і у зв’язку з цим величину ККД 
утилізації енергії продуктів згоряння. Ця властивість 
рідкого палива є головною причиною невисокої по-
пулярності опалювальної техніки, що працює з ви-
користанням рідкого палива. Спалювання ВПЕ дасть 
змогу виправити ситуацію при спалюванні рідкого 
палива у зв’язку зі зниженням tст

min, за якої спостеріга-
ється допустима швидкість НТК (Кдоп) при збільшен-
ні кількості водяної пари у димових газах. У процесі 
спалювання ВПЕ при температурах стінки в діапазоні 
140−70 °С спостерігається незначна за інтенсивністю 
і рівномірна корозія на рівні 0,15 мм/рік внаслідок па-
сивації поверхні металу оксидами азоту N2O3 (NO + 
NO2) в еквімолярному відношенні [15], що дає змогу 
більш достовірно оцінювати ресурс роботи металу за 
середнім значенням швидкості НТК, що знаходилися 
на основі проведених експериментальних досліджень 
[13; 14].

 
Рис. 5. Можливості підвищення ККД котлів

Таким чином, варто зазначити наявність позитив-
ного впливу NOх на проходження фізико-хімічних про-
цесів у котлах. У зв’язку з тим, що абсолютні значення 
ВТК значно вищі порівняно з НТК [13], допустимий со-
левміст ВПЕ знаходиться за інтенсивністю ВТК при до-
пустимих значеннях 0,3−025 мм/рік. Отримані результа-
ти експериментальних досліджень інтенсивності НТК 
підтверджуються даними порівняльних технологічних 
випробувань котельної установки в процесі спалювання 
чистого товарного палива М100В із коефіцієнтом над-
лишку повітря 1,3−1,4 і спалювання ВПЕ із вмістом 
води 30% [16]. На трубах останнього пакета економай-
зера після експлуатації котлів КВГ-34К на ВПЕ протя-
гом двох років спостерігалися повна відсутність вираз-
кової і наявність тільки поверхневої рівномірної корозії. 
ККД котла підвищився на 1−1,5% (без встановлення 
конденсаційних НТПН).

Згідно з даними рис. 5 при використанні 
кавітаційно підготовленої ВПЕ Wr = 30% з соле- 
вмістом Sc ≤ 17 мг/л мінімальне значення tст

min  низько-
температурних поверхонь допоміжних і утилізаційних 
котлів становить 70°С (рис. 5), що дає змогу знизити 
температуру відхідних газів Jвід

min до 90−100°С при тем-
пературному натиску Δt = 20−30°C (замість 150−160°С 
при спалюванні мазуту з Wr до 2%). При використанні 
ВПЕ з Sс = 490 мг/л мінімальне значення tст

min = 80°С і 
тому Jвід

min =100−110°С (рис. 5). В умовах зниження 
Δt до 10°С температура відхідних газів знижується до 
80°С, що зменшує величину теплових викидів (але при 
цьому зростають габаритні показники котлів). 

Розширення зони використання температур tстmin 
і Jвід

min  забезпечує  зниження величини теплових 
викидів за допомогою утилізаційних котлів в 1,6 раза 
і дає можливість підвищення ККД допоміжних котлів 
на 8−10% залежно від значень надлишку повітря α в 
процесі установки конденсаційних низькотемператур-
них поверхонь нагрівання.

Проведені дослідження інтенсивності НТК дали 
змогу розробити конкретні схеми допоміжних котлів 
для спалювання ВПЕ. У процесі спалювання стандар-
тних сірчистих мазутів для підвищення ККД котлів 
встановлюються конвективні поверхні (економайзер, 
повітряпідігрівач) із tстmin вище 130°С (рис. 6,а).

Оскільки при спалюванні ВПЕ з Wr ≈ 30% значення 
tст

min знаходиться на рівні 70°C (рис. 5), з’являється змо-
га встановити додатково до сухої поверхні  (рис. 6, а) 
конденсаційну поверхню економайзера (рис. 6, б), що 
забезпечує конденсацію частини пари Н2SO4 і забезпечує 
підвищення ККД допоміжних котлів на 8−10%  
(в утилізаційних котлах забезпечується можливість 
підвищення глибини утилізації до 65%, що призведе 
до зменшення рівня теплових викидів в 1,6 раза). Але 
при цьому не забезпечується конденсація водяної пари, 
концентрація якої в газах у процесі спалювання ВПЕ 
значно більша. Для забезпечення процесу конденсації 
водяної пари при tст меншої 53°C необхідно використан-
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ня поверхні нагріву з нержавіючої сталі. Тоді конвективні 
поверхні котлів будуть складатися з сухої частини (при 
tст до 130°C), конденсаційної частини для конденсації  
H2SO4 (при tст до 70°C), а також конденсаційної частини 
з нержавіючої сталі для конденсації водяної пари (при 
tст до 30−50°C) (рис. 6, в) у процесі спалювання ВПЕ. 
Утилізація прихованої теплоти конденсату дає змогу 
досягти майже стовідсоткового значення ККД при його 
розрахунку по Qi

r (нижчій теплоті згоряння). У зв’язку з 
тим, що в комплексній технології пропонується засто-
сування скруберних технологій, можна скористатися 
змогою забезпечити конденсацію Н2О у скрубері. Тоді 
замість конденсаційної поверхні з нержавіючої сталі 
рекомендована установка скрубера з насадкою (рис. 
6, г), яку можна і необхідно виконати з некорозійного 
матеріалу (кераміка, кислотостійка пластмаса).

Конструктивні рішення установки теплообмінних 
поверхонь у скрубері представлені на рис. 7 [15]. Насад-
ка скрубера зрошується тим самим розчином католіту, 
що активований у кавітаторі електродіалізного апара-
ту для інтенсифікації процесу абсорбції. Температура 
цього католіту має бути на рівні температури забортної 
води – обов’язково нижче температури точки роси 
водяної пари, що знаходиться в димових газах. Під час 
спалювання ВПЕ з Wr = 30% її значення знаходяться на 
рівні 50−53°C (парціальний тиск водяної пари на рівні 
15 кПа). В цьому випадку буде забезпечена конденсація 
водяної пари газів, що буде (додатково до тепло-

ти абсорбції) супроводжуватися виділенням великої 
кількості теплоти. Внаслідок цього вода на виході з на-
садки після перемішування з потоком газів підігріється 
до 80−90°C (рівень температури забезпечується регулю-
ванням витрати католіту на зрошення насадки).  

У технології пропонуються додатково два можливі 
варіанти виконання операції підсушки газів в газоході. 

Перший варіант. У разі спалювання в дизель ге-
нераторах (ДГ) малосірчистого палива (з Sr < 0,5%) 
необхідно використати теплоту цих газів задля підсушки 
димових газів після інших агрегатів СЕУ (головні дви-
гуни, допоміжні котли). У процесі підсушки газів після 
скрубера вихлопними газами від ДГ зникне конденсат 
на внутрішній поверхні газоходів після скрубера, що 
знизить інтенсивність корозії цих поверхонь і забезпе-
чить надійність і довговічність їх експлуатації.

Для того, щоб збільшити глибину утилізації теплоти 
вихлопних газів ДГ, у камерах глушників розміщуються 
поверхні підігріву води для котлів і для системи гарячо-
го водопостачання, що забезпечить економічність СЕУ 
загалом шляхом повної утилізації теплоти газів голов-
них двигунів, допоміжних котлів і збільшення глибини 
утилізації вихлопних газів ДГ. 

Другий варіант. У разі спалювання в ДГ сірчистих 
палив із (Wr = 2%) або ВПЕ (Wr = 30%) можлива 
підсушка газів, яка проводиться за рахунок теплоти 
гарячої води, що одержана в підігрівачі системи гарячо-
го водопостачання (рис. 7). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 6. Конструктивні схеми допоміжних котельних установок:
а – із сухим економайзером, tст

min = 130°С, Jвідх = 160°С; б – із сухим економайзером і конденсаційною НТПН для 
конденсації пари H2SO4, tст

min = 70−80°С, Jвідх = 90°С; в – із сухим економайзером і конденсаційною НТПН для конденсації 
пари H2SO4 і H2O,  = 50°С, Jвідх = 60−70°С;  г − із сухим економайзером і конденсаційною НТПН для конденсації пари 
H2SO4 і скрубером для конденсації водяної пари, tвідх = 30−40°С
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Рис. 7. Схема три секційного мокрого скрубера з підігрівом 
повітря і підсушкою газів гарячим повітрям

Таким чином, застосування скруберних технологій 
дасть змогу забезпечити майже 100-відсоткову 
утилізацію теплоти конденсації пари сірчаної тепло-
ти і водяної пари при надійній роботі конденсаційних 
поверхонь котлів і їх газоходів, а також газоходів до і 
після скруберів.

Використання електродіалізного опріснення 
(ЕДО) забортної води для підготовки води необхідної 
якості для ВПЕ уможливлює комплексне використан-
ня продуктів цієї технології: ділюату у схемі − для 
кавітаційного приготування ВПЕ, а католіту − для 
зрошення скруберів, що уможливлює використання 
теплоти конденсації пари Н2SO4, H2O i забезпечує 
підвищення еколого-економічних показників енерге-
тичних установок. Задля підвищення ефективності 
ЕДО пропонується установка додаткових електродів 
у міжмембранному просторі апарату, на який одержа-
но патент [17].

Як показали результати досліджень [18], установ-
ка додаткових електродів із подачею на них незнач-
ного потенціалу (на рівні 5−6 В), що значно менше 
потенціалу, що підводиться на зовнішні електроди до 
50 В, дає змогу забезпечити підвищення коефіцієнту 
виходу по струму на ~ 25%. Економічне викори-
стання ЕДО найбільш ефективне за продуктивності 
додаткової знесолювальної установки до 10 м3/год, 
що менше необхідних витрат на опріснення на лю-
бих типах суден і навіть при їх водотонажності на 

рівні 200 000−300 000 т (рис. 8). За базу порівняння 
(БП) прийнято значення вартості води (крива 1) за 
продуктивності ВОУ 5 м3/год.

 

Рис. 8. Залежність відносного значення вартості знесоленої 
води від продуктивності Gв системи водопідготовки 
знесолення:
1 – на іонообмінних фільтрах; 2 – в осмотичних модулях 
та іонообмінних фільтрах; 3 – в електродіалізних 
апаратах та іонообмінних фільтрах; 4 − у випаровувачах; 
5 – в осмотичних модулях та випаровувачах; 6 – в електро- 
діалізних апаратах із додатковими електродами

На основі проведених досліджень з урахуванням 
статистичних даних із витрат палива, води для різних 
типів суден (на прикладі танкерів та нафторудовозів) 
побудовані залежності витрат палива при спалюванні 
ВПЕ і економія паливоенергетичних ресурсів, яка 
складається з 8% економії палива в ДВЗ (головні дви-
гуни та дизель генератори) [5; 6; 12], з 25% економії 
палива в допоміжних котлах, а також за рахунок ви-
користання ВТЕР: нафтозалишків − 0,5% дедвейту 
танкерів і 0,4% витрати палив головних двигунів і ДГ 
при сепарації (рис. 9).

 

Рис. 9. Залежності витрат і економії палива від  дедвейту 
танкерів та нафторудовозів при спалюванні ВПЕ з Wr = 30%:
ДВЗ – ВПЕ (М40 + 20% Н2О); ДК − ВПЕ (М40 + 30% 
Н2О); ВЕУ = 0,0254x0,7168, R² = 0,9472; ВеЕУ=0,0247x0,7057,  
R² = 0,9458; ВДВЗ сум= 0,0439x0,6328, R² = 0,924;  
Ве ДВЗ сум= 0,04x0,6328, R² = 0,924; ВДК  = 0,0006x0,948, R² = 0,9301; 
Ве ДК = 0,0005x0,948, R² = 0,9301; Gнмвв= 0,0036x0,634, R² = 0,9234
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ВИСНОВКИ
1. Для підвищення економічної ефективності 

утилізаційних і допоміжних котлів необхідно забез-
печити кавітаційну підготовку води необхідної якості 
(із солевмістом до 180 мг/л) зі збільшенням рН до  
8,5 і вище, що забезпечить ефективне спалювання 
ВПЕ з водомісткістю Wr = 25−30%.

2. Спалювання кавітаційної ВПЕ відповідної 
якості з водомісткістю близько Wr = 30 % приво-
дить до створення еквімолярного або близького до 
нього співвідношення NO2 : NO (одержано значен-
ня 0,35) в димових газах на виході із зони горіння, 
що забезпечує зниження інтенсивності НТК  
(з 1,3 мм/рік при спалюванні мазуту з α = 1,2 до  
0,2 мм/рік при спалюванні ВПЕ з водомісткістю  
Wr = 30% навіть при α = 1,5). 

3. Зниження інтенсивності низькотемпературної 
корозії забезпечує збільшення глибини утилізації в 
УК на 25−30%, збільшення ККД у допоміжних котлах 
на 10%, що забезпечує зменшення теплових викидів в 
атмосферу в 1,6 раза. 

4. Використання електродіалізних опріснювачів 
для отримання необхідної кількості опрісненої 
води (ділюату і католіту) з установкою додат-
кових електродів забезпечує зменшення  ви-
трат електроенергії в 1,25 раза і можливість ком-
плексного використання водних ресурсів на судні 
(забезпечується повним використанням продуктів 
електродіалізного опріснювання забортної води: 
ділюата з властивостями дистиляту − для підготовки 
ВПЕ, а католіту − з лужними властивостями для 
зрошення насадки скрубера з метою забезпечення 
інтенсифікації конденсаційних процесів).

5. Розроблена технологія комплексної системи 
дає змогу забезпечити можливість використання те-
плоти конденсації пари сірчаної кислоти, а також 
водяної пари.

6. Застосування теплообмінних поверхонь у скру-
берах дасть змогу забезпечити майже 100-відсоткову 
утилізацію теплоти конденсації пари сірчаної те-
плоти і водяної пари в умовах надійної роботи 
конденсаційних поверхонь котлів і їх газоходів, а та-
кож газоходів до і після скруберів.

7. Розроблені конструктивні схеми допоміжних 
і утилізаційних котлів з установкою конденсаційних 
поверхонь економайзерів, гарячого теплопоста-
чання (для конденсації пари H2SO4 виготовлених 
із вуглецевої сталі, для конденсації H2SO4 і H2O з 
нержавіючої сталі) і з використанням скрубера дають 
змогу забезпечити підвищення ККД до 100% (при 
розрахунках теплових балансів допоміжних котлів 
за нижчою теплотою згоряння) і до 65% глибини 
утилізації котлів.

8. Запропоновані схемні рішення підвищення 
ефективності комплексного використання палив-
но-енергетичних (первинних і вторинних) енерго- 
ресурсів, а також водних ресурсів суден, при 
спалюванні ВПЕ з водомісткістю 25−30% на основі 
кавітаційно-циркуляційного способу підготовки 
водопаливної емульсії для енергетичних установок, із 
застосуванням скруберів забезпечують економію чи-
стого палива в процесі спалювання ВПЕ в допоміжних 
котлах до 25%, в головних двигунах і ДГ до 8%, що 
дає змогу одержати економію палива при роботі СЕУ 
на рівні 10% з урахуванням використання теплоти 
спалювання нафтомастиломістких вод.
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Abstract. Purpose. Parametric non-stationarity is quite common in traditional energy facilities that use the combustion 
of different types of organic fuel. However, even defining the boundaries of such instability for working equipment, in 
many cases, becomes almost impossible. At the same time, the main task remains to ensure a stable mode of operation 
and preferably in an optimal mode in terms of energy efficiency. The purpose of the study is to analyze the principle of 
operation of a fuzzy controller, as well as to use fuzzy logic in the construction of non-standard regulators to control 
non-stationary technological objects.
Method. The algorithm for fuzzy correction device synthesis for the controller consists of the following steps: 
identification of the control object, customization of the traditional controller, compilation of a rule base based on the 
research results. Two separate databases were built for allow simultaneous and independent change of two controller 
parameters. The error signal and the derivative of the error signal are selected for the input signals of the fuzzy 
controllers corresponding to them.
Results. The fuzzy controller is more likely to overcome perturbations in the control system when the oscillation 
capacity of the control object increases. This feature makes the control system several times faster and reduces the 
maximum dynamic emission. In particularly critical conditions, a fixed adjustment of the PI controller can cause the 
control system loses stability. The results obtained from modeling of the work of the dynamic corrector prove that the 
dynamic corrector of the PI controller based on fuzzy logic provides better regulation, shorter adjustment time, faster 
overcoming perturbations, and reduces the maximum dynamic error.
Scientific novelty. The proposed technique for adjusting the fuzzy dynamic corrector reduces the oscillatory capacity 
of the system and allows it to be stable in all critical states of the object.
Practical importance. The introduction of the dynamic corrector improves, and in some cases dramatically changes 
the transition process. The application of fuzzy logic leads to an improvement in the quality of regulation in conditions 
of parametric non-stationarity of the object.
Key words: corrector; identification; fuzzy logic; control system.

Анотація. Мета. Параметрична нестаціонарність досить часто зустрічається і в об’єктах традиційної 
енергетики, що використовують спалювання різних видів органічного палива. Однак навіть визначення меж 
такої нестабільності для працюючого обладнання часто стає майже нездійсненним. При цьому основним 
завданням залишається забезпечення стабільного режиму роботи й бажано в оптимальному з точки зору 
енергоефективності режимі. Метою дослідження є аналіз принципу роботи нечіткого регулятора, а також 
використання нечіткої логіки під час побудови нестандартних регуляторів для керування нестаціонарними 
технологічними об’єктами.
Методика. Алгоритм синтезу нечіткого коригуючого пристрою для регулятора складається з таких етапів, як 
ідентифікація об’єкта керування, налаштування традиційного регулятора, складання бази правил, які базуються 
на результатах досліджень. Для отримання можливості одночасної та незалежної зміни двох параметрів 
регулятора побудовано дві окремі бази даних. За вхідні сигнали відповідних їм нечітких контролерів вибрані 
сигнал помилки й похідна від сигналу помилки.
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Результати. Нечіткий регулятор швидше долає збурення в системі керування тоді, коли коливальна здатність 
об’єкта керування зростає. Така властивість робить систему керування в декілька разів швидшою, а також 
зменшує максимальний динамічний викид. В особливо критичних умовах фіксована настройка ПІ-регулятора 
може навість привести до того, що система керування втрачає стійкість. Отримані результати моделювання 
роботи динамічного коректора доводять, що динамічний коректор ПІ-регулятора на базі нечіткої логіки 
забезпечує більш якісне регулювання, менший час регулювання, швидше долає збурення та зменшує 
максимальну динамічну помилку.
Наукова новизна. Запропонована методика налаштування нечіткого динамічного коректора передбачає 
зменшення коливальної здатності системи та дає змогу утримувати її стійкою за всіх критичних станів об’єкта.
Практична значимість. Введення динамічного коректора покращує, а іноді навіть кардинально змінює 
перехідний процес. Застосування нечіткої логіки приводить до підвищення якості регулювання в умовах 
параметричної нестаціонарності об’єкта.
Ключові слова: коректор; ідентифікація; нечітка логіка; система керування.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Параметрична нестаціонарність досить часто зу-

стрічається і в об’єктах традиційної енергетики, що 
використовують спалювання різних видів органіч-
ного палива. Проте навіть визначення меж такої не-
стаціонарності для працюючого обладнання часто 
стає майже нездійсненним. Насамперед це викликано 
обмеженістю проведення на такому обладнанні екс-
периментальних досліджень. До того ж часто має 
місце неповнота математичного опису, яка зумовлена 
лінеаризацією та апроксимацією характеристик його 
елементів. Водночас одним з головних завдань зали-
шається забезпечення стабільного режиму роботи й 
бажано в оптимальному з точки зору енергоефектив-
ності режимі. Всі ці чинники спричиняють суттєві 
розбіжності між результатами моделювання поведін-
ки синтезованих автоматичних систем регулювання 
(АСР) та реальними експериментальними даними, 
отриманими під час пуско-наладки та експлуатації.

Відмінність АСР зі звичайним ПІД-регулятором 
від АСР з контролером, заснованим на нечіткій логіці, 
полягає в тому, що в останній коефіцієнти підсилення 
в пропорційному та інтегруючому ланцюгах регуля-
тора не є статичними, тобто залежать від стану сис-
теми в поточний момент часу [1]. Це дає змогу якісно 
змінити процес керування, врахувати параметри сиг-
налів у системі (швидкість зміни сигналу, прискорен-
ня), а також зробити процес керування більш адап-
тивним. На рис. 1 наведено загальну схему замкненої 

системи з коректором ПІД-регулятора на основі не-
чіткої логіки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз принципу роботи 

нечіткого регулятора, а також використання нечіткої 
логіки під час побудови нестандартних регулято-
рів для керування нестаціонарними технологічними 
об’єктами.

Для досягнення поставленої мети необхідно ви-
рішити такі завдання:

− дослідження параметрично нестаціонарного 
об’єкта керування та виявлення причин виникнення 
параметричної нестабільності;

− проведення синтезу лінійного ПІ-регулятора 
для параметрично нестаціонарного об’єкта;

− синтезування динамічного коректора пара-
метрів ПІ-регулятора на базі нечіткої логіки;

− дослідження різниці як керування на базі  
ПІ-регулятора та регулятора з використанням дина-
мічного коректора на базі нечіткої логіки.

Об’єктом дослідження є теплиця, для якої існує 
необхідність керування мікрокліматом. Підтримання 
необхідного мікроклімату з додержанням необхідних 
параметрів досягається шляхом використання венти-
ляційних систем регулювання заданих значень темпе-
ратур та вологості.

Для якісного та кількісного регулювання пара-
метрами мікроклімату теплиці необхідно постійно 
підтримувати встановлені значення температури 

 
Рис. 1. Структурна схема нечіткого ПІД-регулятора
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та вологості цілорічно. Параметрична нестаціонар-
ність теплиці як об’єкта керування викликана змі-
ною елементів теплового балансу тепла та вологи 
всередині теплиці, яка має вентиляційні системи 
керування. Найкращі результати роботи системи 
вирощування врожаю досягаються дослідженням і 
врахуванням усіх можливих впливів та факторів на 
роботу об’єкта. Процеси підтримання температури 
та вологи виглядають як аперіодичні з урахуванням 
теплового балансу на базі першого закону термоди-
наміки [2].

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Розглянемо об’єкт керування температурою у ви-

гляді двох ланок, які акумулюють енергію, де пер-
шою є ланка води, що гріє (використання установки 
водяного калорифера), другою – ланка повітря тепли-
ці, що підігрівається. Графічно він представлений на 
рис. 2.

 
Рис. 2. Схема потоків тепла в теплиці
Примітка: tp – температура повітря; tv – температура 
води в трубах; tg – температура подачі теплоносія;  
ty – зворотна температура теплоносія; tz – температура 
зовнішнього середовища; Qp – тепло, яке знаходиться  
в повітрі; Qv – тепло, яке знаходиться у воді; Qg – тепло, 
введене з водою; Qy – тепло, виведене з водою; Qn – тепло, 
що перейшло до повітря; Qz – тепло, витрачене на навко-
лишній простір

У статичному режимі величини тепла, що знахо-
диться у воді (Qv), і тепла, що знаходиться у повітрі 
теплиці (Qp), залишаються незмінними, тому можемо 
записати два рівняння теплових балансів згідно з пер-
шим законом термодинаміки для води й повітря:

Q Q Qg y n� � � 0, �

Q Qn z� � 0 .

Також у теплиці відбувається обмін вологою. На її 
кількість впливають температура повітря, евапотран-
спірація рослин і сонячне випромінювання, поглине-
не теплицею.

Евапотранспірація – це кількість вологи, що пе-
реходить в атмосферу у вигляді пари в результаті де-
сукції, подальшої транспірації та фізичного випаро-
вування.

Враховуючи схеми теплових балансів для цього 
об’єкта, можемо записати зміни стану температури і 
вологості в диференційній формі [2]:
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де Tвн , Tзн – температура повітря всередині та 
зовні теплиці; φвн , φзн – відносна вологість повітря 
всередині та зовні теплиці; kТ – коефіцієнт передачі 
матеріалу огороджування теплиці; Vm – повний гео-
метричний об’єм теплиці; CB – питома теплоємність 
повітря; Qn – потужність обігрівача теплиці; Qm – про-
дуктивність системи адсорбції повітря; Sn – сонячне 
випромінювання поглинене теплицею; λ – питома те-
плота процесу абсорбції; Е – евапотранспірація рос-
лин у функції поглиненого сонячного випромінюван-
ня та вологості повітря в теплиці; vB – повітрообмін, 
забезпечуваний системою вентиляції.

Параметрична нестаціонарність викликана різ-
ними значеннями показника Е (евапотранспірація), 
оскільки в теплиці змінюються рослинність та тип 
рослин, що має безпосередній вплив на процеси те-
плообміну всередині теплиці. Оскільки більшість 
параметрів роботи вентиляційних установок нам ві-
дома, необхідно емпіричним шляхом визначити зміну 
евапотранспірації рослин у самій теплиці.

Використовуючи напрацювання [3] та технічні 
характеристики вентиляційного обладнання, маємо 
такі показники: Vm = 16000 м3, CB = 1,005 кДж*кг-

1*К, kТ = 29,81 Вт/°C, Qn = 211,48 кВт, Qm = 200 кВт,  
λ = 4,65 кВт, vB = 3,7 м3/c.

Таким чином, можемо вивести функції передачі 
об’єкта керування в контурі регулювання температу-
ри для таких трьох випадків:

− об’єкт з мінімальною рослинністю та евапо-
траспірацією:
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− об’єкт з усередненою рослинністю в перехід-
ний період:
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− об’єкт з максимальною рослинністю та ева-
потраспірацією:
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На рис. 3 показані розгінні характеристики цих 
об’єктів керування.
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Синтез нечіткого динамічного коректора
Як знання потрібно мати уявлення про величину 

певних параметрів під час роботи системи. Ці па-
раметри є ні чим іншим, як вхідними та вихідними 
величинами розроблюваного нечіткого контролера. 
Оскільки попередньо була вибрана адаптивна систе-
ма керування з нечітким коригуючим пристроєм (рис. 
1), то вихідними параметрами є налаштування кла-
сичного ПІ-регулятора, а саме Kр та Ті. Вхідними па-
раметрами можуть слугувати різні величини, зокрема 
сигнал помилки, похідна від сигналу помилки, інте-
грал помилки, швидкість зміни інтегралу помилки. В 
цьому разі як вхідні параметри нечіткого контролера 
вибрані сигнал помилки e та похідна від сигналу по-
милки de/dt.

Згідно з проведеною ідентифікацією діапазон змі-
ни параметрів моделі визначається так: Коб [1.94; 
10.21] і Tоб [80; 600]. Діапазон змін вхідних параме-
трів нечіткого динамічного коректора зведено в табл. 1.

За результатами попередніх дослідів [4], пробних 
моделювань та підстроювання кінцевих моделей не-
чіткого контролера встановлено діапазон для вхідної 
лінгвістичної змінної «сигнал помилки» (рис. 4) та-
ким: [-0,006; 0,35]. Для вхідної лінгвістичної змінної 
«похідна від сигналу помилки» (рис. 5) діапазон та-
кий: [-2.2*10-5; 0.28]. Діапазон для вихідної лінгвіс-
тичної змінної «коефіцієнт KР» встановлено таким: 

[0,03; 0,9]. Для вихідної лінгвістичної змінної «коефі-
цієнт Ti» діапазон такий: [430; 2110].

Розбиття змінних визначалося емпіричним шля-
хом. Кінцевий результат показано на рис. 6 (для кое-
фіцієнта KР) та рис. 7 (для коефіцієнта Ti).

Розбиття змінних на терми відбувалося задля до-
сягнення таких результатів:

1) забезпечення плавності переходу між різни-
ми термами за рахунок часткового накладання;

2) виділення окремих термів для характеристики 
розміру сигналу помилки як «основного» (mf1), «близь-
кого до нуля» (mf2), «в зоні перерегулювання» (mf3), а 
сигналу похідної від помилки як «швидко зростаючого» 
(mf1), «повільно зростаючого» (mf2) та «спадаючого» 
(mf3).

Оскільки досліджуваному об’єкту керування 
властива параметрична нестаціонарність, то необ-
хідно розробити таку логіку керування, щоб вона за-
довольняла всі його стани. Для цього пропонується 
взяти до уваги такі твердження [5]:

1) на самому початку перехідного процесу не-
обхідно максимально збільшити коефіцієнт регулято-
ра KР та максимально зменшити коефіцієнт регулято-
ра Ti, що дасть змогу швидко подолати збурення;

2) на етапі, що йде після першого закиду, необ-
хідно зменшити коефіцієнт KР до мінімального рівня, 
а коефіцієнт Ti – збільшити;

 
Рис. 3. Розгінні характеристики для трьох моделей контуру регулювання температур

Таблиця 1. Діапазон вхідних параметрів нечіткого динамічного коректора
K Т τ e_min e_max de/dt_min de/dt_max

5,05 250 100 -0,006145 0,23 -2,39*10-5 0,02091
1,94 600 100 -0,00589 0,14 -2,17*10-5 0,01856
10,21 80 100 -0,00785 0,31 -2,68*10-5 0,03045
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3) коли сигнал помилки й похідна від сигналу 
помилки близькі до нуля (процес близький до вста-
новлення), слід встановити коефіцієнти KР та Ti на 
нормальному рівні для більшості станів об’єкта.

На основі описаних тверджень була укладена база 
правил для параметрів ПІ-регулятора (табл. 2, 3).

Для того щоби була можливість одночасно й не-
залежно змінювати два параметри ПІ-регулятора, 
побудовано дві окремі бази даних. Вхідні сигнали 
відповідних їм нечітких контролерів однакові, а саме 
сигнал помилки e і похідна сигналу помилки de/dt. 
Вихідним сигналом одного нечіткого контролера є 
параметр налаштування KР, а іншого – Ti. Побудована 
модель засобами Matlab показана на рис. 8.

Результат роботи коректора залежно від параме-
трів об’єкта показано на рис. 9–11.

Порівняльний аналіз показників якості перехід-
них процесів занесено в табл. 4.

В результаті порівняльного аналізу можна ствер-
джувати, що одноконтурна система керування з не-
чітким динамічним коректором працює краще, ніж 
класична система керування з ПІ-регуляторами в 
умовах параметричної нестаціонарності. Це можна 
стверджувати на підставі того, що нечіткий регу-
лятор швидше долає збурення в системі керування 
тоді, коли коливальна здатність об’єкта керуван-
ня зростає. Така властивість робить систему керу-
вання в декілька разів швидшою, а також зменшує  

  
Рис. 4. Терми вхідної лінгвістичної змінної «сигнал 
помилки»

Рис. 5. Терми вхідної лінгвістичної змінної «похідна від 
сигналу помилки»

  
Рис. 6. Терми вихідної лінгвістичної змінної «коефіцієнт KР» Рис. 7. Терми вихідної лінгвістичної змінної «коефіцієнт Ti»

 
Рис. 8. Модель замкненої системи керування з нечітким коректором ПІ-регулятора
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максимальний динамічний викид. В особливо кри-
тичних умовах фіксована настройка ПІ-регулятора 
може привести до того, що система керування навіть 
втратить стійкість.

Запропонована методика налаштування нечіт-
кого динамічного коректора передбачає зменшення 
коефіцієнта підсилення та збільшення сталої часу ПІ-
закону в ситуаціях, коли сигнал помилки та похідна 
від сигналу помилки близькі до нуля (по каналу «збу-
рення – вихід»). Це зменшує коливальну здатність 
системи та дає змогу утримувати її стійкою за всіх 
критичних станів об’єкта.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна зроби-

ти такі висновки.
1) Виконано моделювання об’єкта керуван-

ня для умов параметричної нестаціонарності. На 

базі дослідження трьох станів об’єкта визначені  
діапазони вхідних та вихідних сигналів нечіткого 
коректора.

2) З огляду на дані, отримані в ході моделюван-
ня динаміки об’єкта керування та його параметричної 
нестаціонарності, розроблена база правил для блоку 
логічного виводу нечіткого коректора.

3) Виконано порівняльний аналіз, який показав, 
що АСР з нечітким коректором ПІ-регулятора краще 
пристосована до роботи з цим об’єктом. Про це свід-
чать прямі показники якості, наведені в таблиці 5. 
За збільшеної динаміки об’єкта керування нечіткий 
регулятор швидше долає збурення, прямі показни-
ки якості істотно кращі, ніж у системі з класичним 
ПІ-регулятором. Аналогічно за зменшення динаміки 
об’єкта нечіткий коректор значно краще та швидше 
регулює процес за каналом «збурення – вихід».

  
Рис. 9. Перехідний процес за номінальних параметрів 
об’єкта Рис. 10. Перехідний процес за зменшеної динаміки об’єкта

 
                                                 Рис. 11. Перехідний процес за збільшеної динаміки об’єкта

Таблиця 4. Показники якості роботи систем для різних станів ОК

Показник якості Номінальний Зменшена динаміка Збільшена динаміка
ПІ Fuzzy ПІ Fuzzy ПІ Fuzzy

Статична похибка 0 0 0 0 Система нестійка 0
Максимальний  

динамічний викид 2,21 2,32 0,89 0,6 Система нестійка 9,1

Ступінь затухання 1 1 0,89 1 Система нестійка 1
Час регулювання 1 800 2 400 4 200 1 890 Система нестійка 1 150
Перерегулювання – – 11 % – Система нестійка –
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Abstract. Purpose. The progress of computer technologies and the theory of automatic control provide new possibilities 
to create different types of control systems today. Due to the properties of learning and adaptation, these systems could 
take into account the uncertainty of an object, changing its parameters, and external perturbations. These facts improve 
the safety and efficiency of production.
The main goal of this paper is to improve the quality of control by creating and researching control systems with 
imitative and inverted neural network regulators.
Method. The technological process of heating the oil feedstock, which occurs in the heat exchanger, has been 
considered. Control systems with neural networks and PID controllers have been researched to control this object.
To solve the main task of research, the following methods have been used: methods of identification (to create the model 
of the object), methods of optimization (to find the optimal parameters of the regulators), mathematical modeling, the 
approaches of the theory of automatic control and methods of artificial intelligence (to create control systems and 
research of their characteristics).
Results. The structural and parametric identification of the object has been conducted. The object of research is heat 
exchange. As a result of simulation, its transient response was calculated by the control channel, approximation has 
been performed and a transfer function has been obtained. The possibility of use of neural networks for control of 
technological processes has been analyzed. The neural networks have been considered to simulate the operation of 
both the control object and the controller. The characteristics of control systems with different types of regulators have 
been researched. The algorithm of synthesis of imitative and inverse neuronetwork regulators has been proposed and 
implemented. The tuning and comparison of algorithm for both inferior and inverse neuronetwork regulators has been 
carried out. The research has been performed in a “Matlab” suite, which allows the use of built-in identification and 
modeling algorithms.
Scientific novelty. Different types of neural network regulators have been researched and their advantages and 
disadvantages for process control have been analyzed.
Practical importance. The algorithm of synthesis of inverse and imitative neural network regulators has been 
presented, implemented and fully illustrated. The steps of creating a control system in “Matlab” package have been 
shown. This approach could be applied to control a wide range of processes, even without mathematical model of the 
object. Designed neural network regulators can be easily implemented (programmed using specialized libraries) in 
many programming languages, such as Python or other ones.
Key words: control; simulation; computer control system; regulator; neural network.

Анотація. Мета. Розвиток обчислювальної техніки та теорії автоматичного керування дають змогу сьогодні 
створювати різні типи систем керування. Ці системи завдяки властивостям навчання та адаптації можуть 
враховувати невизначеність об’єкта, зміну його параметрів, зовнішні збурення. Це підвищує безпеку та 
ефективність виробництва. Метою статті є підвищення якості керування технологічними процесами за рахунок 
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створення та дослідження систем керування з наслідувальним та інверсним нейромережевими регуляторами.
Методика. Розглядається технологічний процес підігрівання нафтової сировини, який відбувається в 
теплообміннику. Для керування цим об’єктом досліджуються системи керування з нейромережевими та ПІД- 
регуляторами. Для розв’язання поставленої задачі в роботі використано методи ідентифікації (отримання моделі 
об’єкта), оптимізації (пошук оптимальних параметрів регуляторів), математичне моделювання, положення 
теорії автоматичного керування та методів штучного інтелекту (створення систем керування та дослідження їх 
перехідних характеристик).
Результати. Проведено структурну й параметричну ідентифікацію об’єкта керування, а саме теплообмінника. 
В результаті моделювання розраховано його перехідну характеристику за каналом керування, проведено 
апроксимацію, отримано передатну функцію. Проаналізовано варіанти застосування нейронних мереж для 
задач керування технологічними процесами. Нейронні мережі розглядаються для імітації роботи як об’єкта 
керування, так і регулятора. Досліджено характеристики систем керування з різними типами регуляторів. 
Описано й відпрацьовано алгоритм синтезу наслідувального та інверсного нейромережевих регуляторів, 
проведено їх налаштування та порівняння. Дослідження виконано в пакеті прикладних програм “Matlab”, що 
дало змогу використовувати вбудовані алгоритми ідентифікації та моделювання.
Наукова новизна. Проведено дослідження різних типів нейромережевих регуляторів, проаналізовано їх 
доцільність, переваги та недоліки для керування технологічними процесами.
Практична значимість. В роботі наведено, реалізовано та повністю проілюстровано алгоритм синтезу 
інверсного та наслідувального нейромережевих регуляторів. Показано етапи створення системи керування 
в математичному пакеті “Matlab”. Такий підхід може бути застосований для керування широким колом 
технологічних процесів навіть за відсутності математичної моделі об’єкта. Розраховані регулятори у вигляді 
нейронних мереж можуть бути легко реалізовані (запрограмовані з використанням спеціалізованих бібліотек) 
багатьма мовами програмування, наприклад Python.
Ключові слова: нейронні мережі; регулятори; керування; технологічний процес.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Задачі керування технологічними процесами й 

підтримання заданого режиму їх функціонування за-
вжди є актуальними, оскільки безпосередньо визна-
чають ефективність та безпеку виробництва.

Саме ж створення систем автоматичного керу-
вання передбачає отримання математичної моделі 
об’єкта та налаштування параметрів регулятора зада-
ної структури. Задача вибору типу регулятора безпо-
середньо залежить від умов функціонування об’єкта, 
зокрема наявності зовнішніх збурень, невизначенос-
ті, зміни або розподілу параметрів об’єкта керуван-
ня. З огляду на це розроблено декілька підходів до 
створення систем керування, а саме класичні, адап-
тивні, робастні, інтелектуальні. Вибір оптимального 
типу системи керування не є простою задачею, тому 
в роботі поставлено за мету дослідження нейромере-
жевих систем керування на прикладі технологічного 
процесу підігріву нафтової сировини.

У процесі виробництва технічного вуглецю важ-
ливим є підтримання необхідної температури нафто-
вої сировини, для правильного перебігу подальших 
реакцій [1]. Схему підігрівача наведено на рис. 1.

Керування температурою сировини на виході 
здійснюється за допомогою керування витратою рід-
кого метану на вході в підігрівач.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нейронні мережі сьогодні використовуються в ба-
гатьох аспектах керування. Зокрема, слід назвати зада-

чі класифікації, регресії, кластеризації, розпізнавання 
[2–4]. Водночас нейронні мережі можуть також вико-
нувати безпосередні функції керування, а саме– розра-
ховувати керуючий вплив на основі значення помилки 
між завданням та поточним значенням технологічного 
параметру. Сьогодні в літературі зустрічаються різні 
схеми використання нейронних мереж у задачах ке-
рування. Насамперед слід назвати прогнозуюче [5–9], 
адаптивне, наслідуюче та інверсне керування.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на достатнє використання нейрон-
них мереж для керування технологічними процесами, 
сьогодні відсутнє докладне висвітлення процесу ство-
рення й синтезу нейронних мереж та їх порівняння.

Сировина

Метан

Відпрацьовані гази

Gs, Θs, Cs

Gm, Θm, Cm

Gsg, Θsg, Csg

Підігріта 
сировина
Gps, Θps, Cps

 

Рис. 1. Розрахункова схема підігрівача
Умовні позначення: G – витрата, θ– температура,  
C – теплоємність; індексами позначено такі показники: 
m – метан, s – сировина, ps – підігріта сировина,  
sg – відпрацьовані гази
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є підвищення якості керування тех-

нологічними процесами за рахунок створення та до-
слідження систем керування з наслідувальним та ін-
версним нейромережевими регуляторами.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є технологічний процес пі-
дігрівання нафтової сировини.

Предметом дослідження є системи керування на 
основі наслідувального та інверсного нейромереже-
вих регуляторів

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Отримання математичної моделі об’єкта
Для отримання більш точної моделі об’єкта ке-

рування його було прийнято за об’єкт з розподілени-
ми параметрами. Використовувалася відома модель 
об’єкта [10], представлена у вигляді системи дифе-
ренційних рівнянь в частинних похідних. Модель об-
числена з використанням методу кінцевих різниць. 

В результаті отримано перехідну характеристику за 
каналом керування «витрата метану – температура 
підігрітої сировини». Фактично це двомірний масив 
точок, по осі “х” визначається час, по осі “y” – пере-
хідна характеристика.

Хоча сьогодні існують методи безпосереднього 
налаштування параметрів регулятора за перехідною 
характеристикою об’єкта керування, в роботі пропо-
нується отримати передатну функцію в явному вигля-
ді. З огляду на високу точність методів апроксимації 
похибка буде незначною й не позначиться на подаль-
ших обчисленнях.

Для отримання передатної функції підігрівача за 
каналом керування була проведена ідентифікація в 
“Matlab System Identification Toolbox”, результат якої 
представлено на рис. 2.

В результаті ідентифікації отримано передатну 
функцію, що має такий вигляд:

𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 115.65
(51.5𝑝𝑝𝑝𝑝+1)(18.9𝑝𝑝𝑝𝑝+1)

. 

 

 
Рис. 2. Отримання передатної функції
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Рис. 3. Схема наслідувального регулятора: а) режим навчання; б) режим експлуатації
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Розроблення наслідувального нейромережевого 
регулятора

Наслідувальний регулятор є нейронною мережею, 
яка навчається за супервізорним принципом (навчан-
ня з учителем). Як навчальна вибірка використову-
ються дані іншого уже налаштованого регулятора. 
Схема наслідувального нейрокерування показана на 
рис. 3.

З огляду на вищесказане необхідно спочатку 
створити та налаштувати регулятор, наприклад ПІД-
регулятор. Навчальна вибірка для наслідувального 
регулятора тоді буде складатися з таких пар значень: 
«вихід об’єкта, завдання» – «вихід регулятора». Піс-
ля навчання така система може просто повторювати 
роботу ПІД-регулятора та замінити його в системі 
керування.

Формування навчальної вибірки
Для початку налаштуємо систему керування з 

ПІД-регулятором. Для цього створимо в “Simulink” 
схему одноконтурної системи керування. Налаштову-
ємо ПІД-регулятор з використанням «Автоналашту-
вання» на мінімум середньоквадратичної помилки.

Для формування навчальної вибірки промоде-
люємо роботу раніше отриманої системи з ПІД-
регулятором. Завдання, вихід регулятора та вихід 
об’єкта за 4 попередні етапи часу будемо експортува-
ти в “Matlab Workspace”. Це дасть змогу використати 
згодом ці масиви даних для навчання мережі. Схема 
для генерування вибірки створена в “Simulink” та по-
казана на рис. 4.

Навчання мережі
Для навчання наслідувального регулятора вико-

ристовуємо інструментарій “Matlab”. Перший етап 
складається із завантаження даних, зазначення входів 
і виходів мережі. Розмірність навчальної вибірки авто-
матично визначає кількість нейронів мережі на вхід-
ному й вихідному шарах. Вибираємо один прихований 

шар і навчаємо мережу. Структура мережі, процес на-
вчання, значення помилок для навчальної, тестової та 
валідаційної вибірки представлені на рис. 5.

Далі необхідно експортувати навчену нейронну 
мережу в робочий простір “Workspace Matlab”, а з 
робочого простору за допомогою блоку NNET вбудо-
вуємо навчену нейромережу до “Simulink” для про-
ведення подальших досліджень. Схема системи керу-
вання представлена на рис. 6.

Розроблення наслідувального нейромережево-
го регулятора

Метод інверсного нейрокерування більш склад-
ний за метод наслідування, але може використовува-
тися в будь-яких об’єктах. Схема інверсного нейроке-
рування показана на рис. 7.

Інверсний регулятор передбачає інверсію роботи 
об’єкта керування, тобто вихід об’єкта стає входом 
регулятора, а вхід об’єкта (сигнал керування) стає 
виходом інверсного регулятора. Іншими словами, ре-
гулятор отримує на вхід бажане значення технологіч-
ного параметра об’єкта й розраховує, яке для цього 
потрібне керування.

Навчання мережі відбувається за рахунок вибірки 
даних, яка формується з реакцій об’єкта на випадкові 
керуючі впливи, що подаються на його вхід. Схема ге-
нерування навчальної вибірки представлена на рис. 8.

Після навчання нейромережа може самостійно 
відтворювати необхідні значення керуючої дії за-
лежно від завдання. Перевагами інверсного нейро-
керування є висока якість керування динамічними 
об’єктами та відсутність необхідності в точній мате-
матичній моделі об’єкта.

Порівняння якості налаштованих систем керу-
вання

Для порівняння якості систем керування можна 
використати декілька показників, таких як стійкість, 
перерегулювання, швидкодія, точність. Їх більшість 

 
Рис. 4. Схема для генерування навчальної вибірки
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 Рис. 5. Навчання нейромережі наслідувального регулятора: а) процес навчання мережі; б) графіки 
помилок для вибірок

 
Рис. 6. Система з наслідувальним нейрокеруванням

Рис. 7. Схема інверсного нейрокерування: а) режим навчання нейронної мережі; б) режим експлуатації
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Рис. 8. Схема генерування навчальної вибірки інверсного нейрорегулятора



73

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2020АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI ТЕХНОЛОГIЇ

пов’язана між собою, проте для об’єктивної карти-
ни будемо використовувати такі показники якості, як 
тривалість перехідного процесу, перерегулювання та 
середньоквадратичне відхилення. Всі вони розрахо-
вуються з перехідної характеристики системи. Для 
дослідження використовуються схема, зображена на 

рис. 9, графік перехідних процесів, представлений на 
рис. 10. Кількісні результати наведені в табл. 1.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Проаналізувавши отримані дані, доходимо висновку, 
що кожен регулятор має свої переваги й недоліки. ПІД ре-
гулятор найшвидше виходить на заданий режим, але має 

Таблиця 1. Порівняння показників якості розроблених систем керування
Параметри якості

Регулятори
Тривалість 

перехідного процесу, с
Перерегулювання, 

%
Середнє квадратичне  

відхилення
ПІД 98,7 10,3 53,862
Наслідувальний 148,9 5 67,117
Інверсний 149,2 0,9 83,7822

 Рис. 9. Порівняння систем керування підігрівачем

 
Рис. 10. Перехідні характеристики систем з різними регуляторами
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значне перерегулювання. Інверсний регулятор має най-
менше перерегулювання, але поступається за швидкоді-
єю та критерієм СКВ. Наслідувальний регулятор показав 
середні показники за вибраними критеріями.

ВИСНОВКИ
Апарат нейронних мереж цілком підходить для 

застосування в системах керування технологічними 

процесами, а самі нейромережеві регулятори можуть 
бути досить просто реалізовані програмно чи апарат-
но. Крім того, такі регулятори будуть краще працюва-
ти для складних нелінійних об’єктів та в умовах збу-
рень. Однак все залежить від правильно проведеної 
процедури навчання, достатньої кількості даних тех-
нологічного процесу, вибору оптимальної структури 
мережі.
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Abstract. Purpose. The work raises such an important issue as the rise of cybercrime in today’s world. Attackers who 
commit MITM attacks can access sensitive information, such as logins, passwords, and credit card information. The 
implementation of such an attack causes great damage to companies and their customers, as evidenced by the large 
number of successfully conducted attacks. Therefore, the purpose of this study is to analyze all types of “Man in the 
Middle” attacks, their detection methods and how to prevent them.
Method. For this research it was decided to choose an analysis method and a descriptive method. In order to determine 
the methods of detection and methods of preventing certain attacks, it is necessary to first analyze the mechanisms 
of implementation of these attacks and examples of their successful implementation. The analysis and description of 
the work outlines the methods of detection and methods of preventing attacks “Man in the Middle”. The subject of 
the study is MITM attacks. The subject of the study is the methods of detecting the attacks “Man in the Middle” and 
determining ways to counter them.
Results. As a result of the conducted researches in this work the unique characteristics of each type of MITM-attacks 
were singled out and how they can be implemented by the attackers. Methods for identifying attacks of this kind are 
described and systematized, and an example of a tool to analyze traffic behavior, intercept passive network listening, 
and analyze web resource and software certificates. It also describes methods for preventing Mid-Man attacks and 
provides an example of an organization that provides products and services to identify suspicious behavior on the web 
and prevent this type of attack, and more.
Scientific novelty. The scientific novelty of this research is specifically given examples of tools for detecting MITM 
attacks and how to prevent this type of attack.
Practical importance. This research enables network security administrators to choose the best method for detecting 
mid-person attacks and to implement the means of preventing attacks of this kind that are necessary to achieve the 
required level of security for their organization’s computer network. Also, the information in this article can be used to 
develop more sophisticated software or hardware to improve network security. In addition, the materials of this study 
are useful for ordinary users. They will take a closer look at the source of the software they are about to install on 
their computer or gadget, since there are a large number of malware that cybercriminals can access sensitive user data.
Key words: cyberattack; passive and active MITM-attacks; traffic monitoring; verification of certificates; methods of 
decoding information; preventing MITM attacks.

Анотація. Мета. Робота порушує таке важливе питання, як зростання кіберзлочинності в сучасному світі. 
Зловмисники, які здійснюють кібератаки типу «Людина посередині» (MITM-атаки), можуть отримати доступ 
до конфіденційної інформації, такої як логіни, паролі та дані кредитних карток. Реалізація такої атаки завдає 
великих збитків компаніям та їх клієнтам, про що свідчить велика кількість вдало проведених атак. Отже, 
метою дослідження є аналіз усіх видів атаки «Людина посередині», методів їх виявлення та способів їх 
попередження.

Комп'ютерні науки та інформаційні технології
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Методика. Для проведення дослідження було вирішено вибрати метод аналізу та описовий метод. Для того щоби 
визначити методи виявлення та способи попередження тих чи інших атак, необхідно спочатку проаналізувати 
механізми реалізації цих атак та приклади їх вдалої реалізації. За допомогою аналізу та опису в роботі наведено 
методи виявлення та способи попередження атак «Людина посередині». Об’єктом дослідження є MITM-атаки. 
Предметом дослідження є методи виявлення атак «Людина посередині» та визначення способів протидії їм.
Результати. В результаті проведених досліджень у роботі виокремлено однозначні характеристики кожного 
виду MITM-атак та те, яким чином вони можуть бути реалізовані зловмисниками. Описано та систематизовано 
методи виявлення атак цього виду, наведено приклад інструменту, за допомогою якого можна аналізувати 
поведінку трафіку, перехопити пасивне прослуховування мережі та проаналізувати сертифікати веб-ресурсів 
і програмного забезпечення. Описано методи попередження атак «Людина посередині» та наведено приклад 
організації, що надає продукти та послуги для виявлення підозрілої поведінки трафіку в мережі та запобігання 
атакам цього виду й не тільки.
Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає в конкретно наведених прикладах інструментів для 
виявлення MITM-атак та способів попередження атак цього виду.
Практична значимість. Дослідження дає можливість адміністраторам безпеки мережі вибрати для них 
найкращий метод для виявлення атак «Людина посередині» та реалізувати ті способи запобігання атакам 
цього виду, які необхідні для досягнення необхідного рівня безпеки комп’ютерної мережі їхньої організації . 
Також інформація, наведена у статті, може бути використана для розроблення більш досконалого програмного 
чи програмно-апаратного забезпечення підвищення рівня безпеки мережі. Крім того, матеріали дослідження 
корисні для звичайних користувачів. Вони будуть уважніше перевіряти джерело програмного забезпечення, яке 
вони збираються встановити на свій комп’ютер чи гаджет, оскільки існує велика кількість шкідливих програм, 
за допомогою яких кіберзлочинці можуть отримати доступ до конфіденційних даних користувачів.
Ключові слова: кібератака; пасивні та активні MITM-атаки; моніторинг трафіку; перевірка сертифікатів; 
методи розшифрування інформації; попередження MITM-атак.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Широке використання комп’ютерних мереж у су-

часному світі приманює все більше зловмисників до 
використання вразливості більшості мережних про-
токолів для досягнення зловмисних цілей, таких як 
отримання конфіденційної інформації. Під час атаки 
«Людина посередині» весь трафік, який йде від ко-
ристувача до сервера (або додатку), проходить через 
зловмисника. Це дає можливість йому досягти бага-
тьох шкідливих цілей, таких як відмова в обслугову-
ванні та пасивний моніторинг трафіку. В останньому 
випадку дуже малоймовірно, що сторони, між якими 
відбувається передача трафіку, зможуть виявити па-
сивний моніторинг, оскільки обмін інформацією між 
ними (з їх точки зору) відбувається без змін. Виявити 
такі атаки досить складно, тому постає необхідність 
потурбуватись про їх попередження з використанням 
відповідного програмного забезпечення та різних ме-
тодів захисту комп’ютерних мереж.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Під час проведення досліджень з цієї теми було 
проаналізовано низку публікацій, що стосуються 
атак «Людина посередині». В роботі таких дослідни-
ків, як В. Валліваара, М. Сайліо та К. Халунен [1], 
було запропоновано метод виявлення MITM-атак з 
використанням часових позначок заголовків пакетів 
TCP. Вони показали, що можна знайти та встановити 
пороговий параметр, який точно визначає атаки «Лю-
дина посередині» з низькою ймовірністю помилкових 

позитивних результатів. Цей метод обмежений не-
мобільними системами, де варіації затримки досить 
низькі та рівномірні.

В роботі Д. Ал-Абрі [2] зазначено, що більшість 
задокументованих схем виявлення атак покладається 
на моніторинг трафіку для виявлення шкідливих па-
кетів, які можуть бути використані для переадресації 
трафіку таким чином, що передбачає атаку MITM. 
В дослідженні представлено схему виявлення, яка зо-
середжена на виявленні MITM незалежно від схеми, 
яка використовується для переадресації трафіку. Нова 
схема, представлена автором роботи, покладається на 
пошук відповідності між корисними навантаженнями 
різних кадрів, що передаються в мережі.

Стаття таких авторів, як А. Маллік, А. Ахсан та 
Дж.-Ч. Цу [3], фактично включає погляд на розумін-
ня терміна «атака «Людина посередині»». Робота 
була написана для накопичення пов’язаних даних та 
інформації в одній статті для того, щоби вона могла 
бути використана для подальшого дослідження цьо-
го питання на рівні коледжу/бакалаврату. Автори в 
цій роботі посилаються на найбільш цитовані дослі-
дження та статті про MITM-атаки в Google-академії. 
Метою статті є ознайомлення читачів з кібератаками 
виду «Людина посередині».

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Під час аналізу публікацій, присвячених вибраній 
темі, виявлено, що в них немає чітких рекомендацій 
щодо захисту комп’ютерних мереж від атак типу 
«Людина посередині». Крім того, розглянуті в цих 
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дослідженнях методи виявлення атак цього виду є 
неоднозначними та обмеженими. У статті, окрім ана-
лізу можливих видів MITM-атак, наведено приклад 
програмного забезпечення для їх виявлення. Також 
описано методи попередження атак «Людина посе-
редині» та наведено приклад компанії, яка надає про-
грамні продукти та послуги від кібератак та перебоїв 
у комп’ютерних мережах.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз усіх можливих ви-

дів MITM-атак, способів їх реалізації та визначення 
методів та інструментів їх виявлення, методів попе-
редження цим атакам у майбутньому на основі про-
веденого аналізу.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення поставленої мети вибрано такі 
наукові методи досліджень, як аналіз та описовий 
метод. За допомогою аналізу визначено всі можливі 
варіанти атак «Людина посередині» та методи їх ре-
алізації. Крім того, проаналізовано та описано методи 
виявлення атак цього типу, інструменти, за допомогою 
яких адміністратори мережевої безпеки можуть ви-
явити аномальну поведінку трафіку мережі та пере-
вірити достовірність сертифікати веб-ресурсів. Також 
проаналізовано методи попередження MITM-атак та 
наявні сьогодні аутсорсингові компанії, що надають 
послуги та інструменти для підвищення мережевої 
безпеки. Об’єктом дослідження є атаки «Людина посе-
редині». Предметом дослідження є методи виявлення  
MITM-атак та визначення способів їх попередження.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Атака «Людина посередині» (атака посередника, 

англ. “Man-in-the-middle attack”, MITM) – це різновид 
кібератак, за яких злочинець отримує доступ до обмі-
ну інформацією між двома сторонами (користувача-
ми або користувачем і додатком) для її перехоплення 

або видачі себе за одну зі сторін для підміни інфор-
мації (рис. 1). При цьому для легітимних сторін ство-
рюється враження нормального обміну інформацією.

Метою цієї атаки є викрадення особистої інфор-
мації, такої як реєстраційні дані, дані рахунку та но-
мери кредитних карток. Об’єктами МІМТ-атаки є, як 
правило, користувачі фінансових додатків, компанії 
SaaS, сайти електронної комерції та інші веб-сайти, 
де потрібно входити в систему. Інформація, отримана 
під час атаки, може використовуватися для досягнен-
ня багатьох цілей, включаючи крадіжку особистих 
даних, несанкціоновані перекази коштів або незакон-
ну зміну пароля [4].

Існує багато видів атак «Людина посередині», але 
загалом вони здійснюються такими чотирма спосо-
бами:

1) через загальнодоступні мережі (користувач 
піддається найбільшому ризику під час підключення 
до будь-якої загальнодоступної мережі, йдеться про 
загальнодоступні підключення до Wi-Fi в аеропор-
тах, кафе або будь-якої мережі без обмежень досту-
пу; в цьому разі зловмиснику найпростіше здійснити 
MITM-атаку, тому що багато методів найкраще пра-
цюють у локальних мережах та мережах Wi-Fi);

2) на власному комп’ютері (користувач може 
випадково встановити зловмисне програмне забезпе-
чення, яке відстежує та модифікує інтернет-з’єднання 
(наприклад, атака “man-in-the-browser”), або може 
постраждати від фішинг-атаки, як перехоплює 
з’єднання, заманюючи користувача на сайти зловмис-
ників);

3) через маршрутизатор (маршрутизатори час-
то постачаються інтернет-провайдерами і мають на-
лаштування безпеки за замовчуванням; це означає, 
що багато маршрутизаторів мають за замовчуванням 
облікові дані для входу (наприклад, адміністратор/па-
роль) або застарілу прошивку, яка могла би мати відо-
му вразливість);

 
Рис. 1. Принцип атаки «Людина посередині»
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4) через веб-сервер (зловмисник отримує до-
ступ до справжнього веб-сервера, до якого мав під-
ключитись користувач-жертва) [5].

Успішне виконання атаки «Людина посередині» 
поділяється два етапи, а саме перехоплення та роз-
шифрування отриманої інформації.

Перехоплення
На першому етапі відбувається перехоплення ко-

ристувальницького трафіку через мережу зловмисни-
ка до того, як він дійде до призначення. Найпошире-
нішим (і найпростішим) способом є пасивна атака, за 
якої зловмисник створює відкриті точки доступу до 
Wi-Fi. Зазвичай ці точки доступу створюються таким 
чином, щоб їх назви відповідали місцю їх розташу-
вання та здавалися безпечними. Після того як жертва 
підключається до такої точки доступу, зловмисник 
отримує повний доступ для будь-якого обміну дани-
ми в Інтернеті [6].

Крім пасивних, також є активні атаки для пере-
хоплення інформації.

1) IP-Spoofing (підміна IP-адреси) – атака, за 
якої зловмисник підмінює IP-адресу в структурі IP-
пакета на свою або випадкову. Сам по собі цей вид 
атаки не належить до MITM-атаки, але може бути 
її частиною на етапі прослуховування мережі зло-
вмисником. Частіше IP-Spoofing використовується  
в DDoS-атаках [7].

2) ARP-spoofing (підміна ARP-повідомлень) 
– це різновид атаки «Людина посередині», за якої 
зловмисник надсилає фальсифіковані повідомлення 
ARP через локальну мережу. Це приводить до зв’язку 
MAC-адреси зловмисника з IP-адресою легітимного 
комп’ютера або сервера в мережі. Зловмисник ви-
користовує основний недолік протоколу ARP, а саме 
відсутність перевірки ARP-запитів і ARP-відповідей 
на достовірність. Оскільки мережеві інтерфейси на 
комп’ютерах підтримують мимовільний ARP (ARP-
відповідь надсилається на інтерфейс пристрою без 
необхідності), то саме в такому разі можлива атака 
ARP-spoofing [8].

3) DNS-spoofing (підміна DNS-сервера) – це 
атака, в якій змінені записи DNS використовуються 
для переспрямування інтернет-трафіку на шахрай-
ський веб-сайт, який нагадує користувачу справжній 
сайт. Потрапивши туди, користувачі отримують про-
позицію увійти в свій обліковий запис, що дає пра-
вопорушнику можливість викрасти їхні дані доступу 
та інші види конфіденційної інформації. Крім того, 
шкідливий веб-сайт часто використовується для вста-
новлення «хробаків» чи інших вірусів на комп’ютер 
користувача, надаючи злочинцю тривалий доступ до 
нього та до даних, які він зберігає [9].

Розшифрування
Останнім етапом атак «Людина посередині»  

є розшифрування отриманої зловмисником інформа-
ції на основі зібраних на етапі прослуховування да-

них без попередження користувача чи програми. Для 
досягнення цієї мети існує декілька методів, які та-
кож є атаками.

1) HTTPS-spoofing. За допомогою цього мето-
ду зловмисник відправляє підроблений сертифікат у 
браузер жертви, тільки-но відбувається перший за-
пит на підключення до безпечного сайту. Він містить 
цифровий відбиток, пов’язаний зі скомпрометованим 
додатком, який браузер перевіряє відповідно до на-
явного списку довірених сайтів. Потім зловмисник 
може отримати доступ до будь-яких даних, введених 
жертвою, перш ніж вони будуть передані легітимно-
му серверу.

2) SSL BEAST (використання браузера щодо 
SSL/TLS). Цей метод націлений на вразливість TLS 
версії 1.0 у SSL. Тут комп’ютер жертви зараже-
ний шкідливим скриптом, який написаний мовою 
JavaScript. Цей скрипт перехоплює зашифровані 
cookie, відправлені веб-додатком. Потім ланцюжок 
блоків шифрування додатків (CBC) наражається на 
ризик для розшифровки файлів cookie і токенів ау-
тентифікації.

3) Перехоплення SSL. SSL-з’єднання перехо-
плюється тоді, коли зловмисник передає підроблені 
ключі аутентифікації як користувачу, так і з додат-
ку під час початку сеансу TCP (так званого TCP-
рукостискання). З точки зору користувача й сервера 
таке з’єднання здається безпечним, але водночас зло-
вмисник може контролювати весь сеанс.

4) Зачистка SSL. Цей метод понижує HTTPS-
з’єднання до HTTP (незашифроване з’єднання), пере-
хоплюючи аутентифікацію TLS, що відправляється  
з додатку чи сервера користувачу. Тим часом весь се-
анс користувача видно зловмиснику в незашифрова-
ному вигляді [6].

Для того щоби виявити атаку «Людина посе-
редині», системний адміністратор та адміністратор 
безпеки має проводити аналіз мережевого трафіку  
в реальному часі. Наприклад, для виявлення атаки по 
SSL необхідно звернути увагу на такі параметри, як 
IP-адреса сервера, DNS-сервер та X.509-сертифікат 
сервера. Однією з найвідоміших атак такого типу ста-
ла атака на “Comodo”, де були створені фальшиві сер-
тифікати для таких популярних доменів, як google.
com, yahoo.com, live.com та skype.com. “Comodo” – 
це центр сертифікації (CA), якому «довіряє» браузер, 
а це означає, що ці помилкові сертифікати були при-
йняті більшістю браузерів. Однак напад вдало вияв-
лено, а помилкові сертифікати вже відкликані.

Існує декілька способів виявлення атак MITM, на-
віть коли на перший погляд здається, що сертифікат 
підписаний надійним центром сертифікації. Напри-
клад, плагіни “Firefox” доступні у “Certificate Patrol”, 
а також існують оновлення, які можуть допомогти 
користувачам, попереджаючи про «нові» сертифі-
кати, які не були відомі раніше. Для перевірки сер-



79

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2020КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ

тифікатів можна використовувати “NetworkMiner”, 
тобто інструмент аналітичного аналізу з відкритим 
кодом (NFAT) для “Windows” (але також він працює в 
“Linux”, “Mac OS X”, “FreeBSD”) (рис. 2). Pro-версія 
цієї програми є платною.

“NetworkMiner” може використовуватися як ін-
струмент перехоплення пасивного прослуховування 
мережі для виявлення назв операційних систем, се-
сій, імен хостів, відкритих портів тощо, не створю-
ючи додаткового трафіку для мережі. За допомогою 
“NetworkMiner” також можна проаналізувати фай-
ли PCAP для офлайн-аналізу та відновити/зібра-
ти передані файли та сертифікати з файлів PCAP. 
“NetworkMiner” дає змогу виконувати розширений 
аналіз мережевого трафіку (NTA). Спосіб подання 
даних не тільки робить аналіз більш простим, але й 
економить цінний час для адміністратора мережевої 
безпеки. “NetworkMiner” автоматично витягує серти-
фікати X.509 з SSL-потоків у файли з розширенням 
“.cer”. Ці файли “.cer” можна відкрити в перегляда-
чі сертифікатів для подальшого аналізу. Перше, що 
потрібно перевірити за можливої атаки MITM, – це 
правильність імені IP та DNS-сервера. Наступним 
кроком є ознайомлення із сертифікатом сервера, на-
приклад, шляхом відкриття необхідного файлу з роз-
ширенням “.cer”. Сертифікатам, що підписуються 
самостійно, анульованим сертифікатам та сертифі-
катам, які підписуються не довіреними центрами 
сертифікації, не потрібно довіряти. Виявлення таких 
сертифікатів може свідчити про те, що сталася атака 
SSL MITM [10].

Виявлення атак типу «Людина посередині»  
є складним процесом, тому атакам такого виду про-
стіше й надійніше запобігти. Найкращими способами 
попередження MITM-атак є такі.

1) Використання віртуальної приватної мережі 
(VPN). VPN шифрує веб-трафік, обмежуючи здат-
ність зловмисника викрасти або змінити інформацію, 
що передається в мережі.

2) Використання систем виявлення вторгнень 
в мережу (NIDS). NIDS розміщується у стратегічних 
точках всередині мережі для контролю трафіку усіх 
пристроїв мережі. Ця система виконує аналіз трафіку 
та зіставляє його з бібліотекою відомих атак.

3) Правильне налаштування брандмауера. Пра-
вильно налаштований брандмауер може запобігти не-
санкціонованому доступу.

4) Встановлення антивірусної програми. Анти-
вірусні програми включають сканер, який працює під 
час завантаження системи, щоби запобігти атакам, 
які виконуються через встановлення зловмисного 
програмного забезпечення.

5) Використання двофакторної аутентифікації. 
Це гарний спосіб запобігти викраденню електронної 
пошти, який вимагає додаткового вектору аутентифі-
кації поза паролем.

6) Вихід з облікових записів. Для того щоб 
уникнути викрадення сеансу, необхідно виходити з 
усіх невикористаних облікових записів, щоб визнати 
недійсними файли cookie.

7) Усвідомлене встановлення програмного за-
безпечення. Перед тим як встановлювати додатки  

 
Рис. 2. Вікно програми “NetworkMiner”
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та програмне забезпечення для персонального 
комп’ютера та браузера, необхідно переконатися, що 
вони завантажені з перевіреного джерела.

8) Використання примусового шифрування. Не-
обхідно уникати обміну будь-якою конфіденційною ін-
формацією на сайтах без HTTPS.

9) Встановлення HTTPS. Це розширення без-
пеки “Chrome”, яке встановлює SSL-з’єднання, де це 
можливо.

10) Використання протоколу DNS-over-HTTPS. Це 
протокол для виконання віддаленого дозволу системи 
доменних імен (DNS) через протокол HTTPS. Метою 
цього протоколу є підвищення конфіденційності та без-
пеки користувачів із запобіганням маніпулюванню да-
ними DNS за допомогою атак «Людини посередині» та 
використанням протоколу HTTPS для шифрування да-
них між клієнтом та сервером.

11) Використання менеджера паролів. Він має уни-
кати автоматичного заповнення паролів на зловмисних 
сайтах.

12) Уникання загальнодоступних мереж Wi-Fi. 
Якщо виникає потреба використовувати загальнодос-
тупний Wi-Fi, свій пристрій необхідно налаштувати так, 
щоб з’єднання відбувалося вручну.

13) Встановлення патчів (оновлень) програмного 
та апаратного забезпечення. Необхідно оновлювати свої 
інструменти для того, щоб уникнути атаки «Людина по-
середині», яка використовує відомі вразливості.

14) Використання захищених DNS-серверів. Пе-
ред тим як використовувати DNS-сервер, необхідно пе-
реконатися в тому, що він є захищеним.

15) Захист програм та додатків. Необхідно регу-
лярно тестувати власні веб-сайти або програмне за-
безпечення на наявність вразливих місць для усунення 
проблем і підвищення рівня безпеки [5; 11].

Крім того, нині існує низка компаній, які займають-
ся проблемами кібербезпеки, зокрема розробленням 
програмних продуктів для виявлення атак. Однією з 
найвідоміших є “UpGuard Inc.”, що є австралійською 
компанією, яка займається кібербезпекою, заснована 
Аланом Шарп-Полом, Лео Венегасом та Майком Бау-
кесом. “UpGuard” надає продукти та послуги від атак та 
перебоїв мережі.

Платформа “Cyber Resilience UpGuard” визначає 
фактори ризику кібербезпеки компанії шляхом скану-
вання як внутрішніх, так і зовнішніх комп’ютерних сис-
тем. Платформа автоматично сканує кожен сервер, до-
даток, мережу та мобільні пристрої в ІТ-середовищах, 
щоби створити живу модель їх конфігураційного стану, 
після чого постійно оцінює цю систему записів щодо 
вразливості безпеки, зміни конфігурації та процедур-
них змін. З цієї моделі платформа динамічно отримує 
уніфіковану оцінку ризику кібербезпеки, CSTAR, яка 
визначає позицію кібер-ризику ІТ-активів проти бага-
тофакторних факторів. У продукті використовується 
інструмент контролю за стійкістю, який інтегрує пере-

вірки на кожен етап технологічного життєвого циклу, 
одночасно здійснюючи оцінювання факторів ризику, 
таких як неправильна конфігурація, зміни конфігура-
ції та вразливості процесу. Цей підхід є унікальним, 
оскільки архітектура платформ дає змогу динамічно 
фіксувати великі набори даних конфігурації безпе-
рервно задля розрізнення, візуалізації та звітності про 
можливі порушення та відключення. За допомогою 
програмних продуктів компанії “UpGuard” основна 
інформація про конфігурацію може бути перетворена 
на політику безпеки, процедурну перевірку або авто-
матизацію, щоби забезпечити збереження та перевірку 
бажаної цілісності ІТ-середовищ. “UpGuard” постав-
ляє три продукти, які взаємодіють для формування 
стратегії кібер-стійкості: «Відкрийте, контролюйте та 
передбачте». Кожна з них має на меті вирішення ін-
шого джерела ризику, пов’язаного з інформаційними 
технологіями [12].
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Дослідження показало, що вже запропоновані мето-
ди виявлення MITM-атак мають свої обмеження, тому 
було вирішено описати інші можливі методи виявлення 
атак «Людина посередині» та навести приклад програм-
ного забезпечення, за допомогою якого це можна зро-
бити. Серед способів попередження MITM-атак можна 
виділити використання віртуальної приватної мережі 
(VPN); використання систем виявлення вторгнень в 
мережу (NIDS); правильне налаштування брандмауе-
ра; встановлення антивірусної програми; використання 
двофакторної аутентифікації; вихід з облікових записів; 
усвідомлене встановлення програмного забезпечення; 
використання примусового шифрування; встановлення 
HTTPS; використання протоколу DNS-over-HTTPS; ви-
користання менеджера паролів. Він має уникати авто-
матичного заповнення паролів на зловмисних сайтах; 
загальнодоступних мереж Wi-Fi; передбачати встанов-
лення патчів (оновлень) програмного та апаратного за-
безпечення; використання захищених DNS-серверів; 
тестування програм та додатків.

ВИСНОВКИ
В ході дослідження проведено глибокий аналіз атак 

«Людина посередині». Визначені ознаки MITM-атак да-
ють змогу чітко зрозуміти те, яким чином вони можуть 
бути реалізовані зловмисниками та за допомогою яких 
методів їх можна виявити. Простий моніторинг трафіку 
мережі є ефективним методом виявлення атак «Люди-
на посередині», але малоінформативним, тому краще 
використовувати програмне забезпечення з розшире-
ним набором інструментів, наприклад “NetworkMiner”. 
Описані методи попередження атак «Людина посе-
редині» можуть забезпечити високий рівень безпеки 
комп’ютерної мережі. Дослідження може бути викорис-
тане для розроблення програмного забезпечення з вияв-
лення атак на інформаційно-комунікаційні системи або 
для розроблення політики безпеки організації.
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Abstract. In fact, at present there is no up-to-date overview of parametric model verification methods that would 
clearly answer the question of whether a parameterized model verification approach is appropriate. That is why the 
purpose of the study is to analyze the methods of verification of parameterized models. Methods of systematic analy-
sis, comparison and analysis were used during the study.
Parametric model verification methods are analyzed, among which four groups of methods are investigated, such as 
analytical reduction methods, abstraction methods, symbolic methods and invariant search methods. In analytical 
methods of reduction, as a rule, the method is indicated displaying models of a family of parameterized models on one 
model of this family. For abstraction methods, the method for displaying parameterized models on one model is also 
often indicated, but this model does not belong to the parameterized family itself, but rather models the behavior of 
any number of homogeneous processes. The mapping method follows structural constraints on parameterized model 
families that can be verified in this way. Symbolic methods typically use modifications to the symbolic approach to 
solve the model verification problem. Invariant-based methods seek or construct an invariant process that simulates 
the behavior of multiple system processes.
The study identified their main characteristics, disadvantages and advantages. Symbolic methods are used mainly for 
checking security properties, while many invariant methods are applicable for checking survivability properties. To 
apply symbolic methods, the parameterized model description must be presented in a special method language, which 
is usually quite different from the model verification languages of the model verification tools. Invariant methods use 
process descriptions in the form of transition systems, marked with propositional variables, and are compatible with 
the model language of the model verification tools. Invariant methods are used to check the specification and search for 
counterexamples existing models verification tools, symbolic methods require implementation of special algorithms.
As a result, the best group of methods has been identified that does not require the development of new description 
languages and special algorithms.
Key words: parameterized model; abstraction method; invariant search method; transition system; labeled transition 
system; context-free grammar.

Анотація. Фактично сьогодні відсутній сучасний огляд методів верифікації параметризованих моделей, який 
би чітко відповів на питання щодо доцільності використання того чи іншого підходу до верифікації параметри-
зованих моделей. Саме тому метою дослідження є аналіз методів верифікації параметризованих моделей. Під 
час проведення дослідження застосовувалися методи системного аналізу, порівняння та аналізу.
Проведено аналіз методів верифікації параметризованих моделей, серед яких досліджено чотири групи мето-
дів, таких як аналітичні методи редукції, методи абстракції, символьні методи та методи, засновані на пошуку 
інваріантів. В аналітичних методах редукції, як правило, зазначається спосіб відображення моделей сімейства 
параметризованих моделей на одну модель цього сімейства. Для методів абстракції також часто зазначається 
спосіб відображення параметризованих моделей на одну модель, але ця модель не належить самому параме-
тризованому сімейству, а моделює поведінку будь-якого числа однотипних процесів. Зі способу відображення 
випливають структурні обмеження на параметризовані сімейства моделей, які можуть бути верифіковані в 
такий спосіб. Символьні методи зазвичай використовують модифікації символьного підходу до розв’язання 
задачі верифікації моделей. У методах, заснованих на пошуку інваріанта, шукається або конструюється про-
цес-інваріант, що моделює поведінку декількох процесів системи.
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В ході дослідження визначено їх основні характеристики, недоліки та переваги. Символьні методи застосо-
вуються переважно для перевірки властивостей безпеки, тоді як багато методів інваріантів застосовні також 
для перевірки властивостей живучості. Для застосування символьних методів опис параметризованої моделі 
потрібно представити спеціальною мовою методу, яка зазвичай досить сильно відрізняється від мов опису мо-
делей засобів верифікації моделей. Методи інваріантів використовують описи процесів у вигляді транзиційних 
систем, розмічених пропозиціональними змінними, а також сумісні з мовами опису моделей засобів верифіка-
ції моделей. Методи інваріантів використовують для перевірки специфікації та пошуку контрприкладів наявні 
засоби верифікації моделей, символьні ж методи вимагають реалізації спеціальних алгоритмів.
Як наслідок, визначено найкращу групу методів, яка не потребує розроблення нових мов опису та спеціальних 
алгоритмів.
Ключові слова: параметризована модель; метод абстракції; метод пошуку інваріантів; транзиційна система; 
розмічена транзиційна система; контекстно-вільна граматика.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У науковій літературі зустрічаються різні фор-

мальні й неформальні описи розподілених систем 
(РС) [1; 2; 3]. Характерною властивістю РС є наяв-
ність взаємодіючих компонентів системи. Процеси 
виконуються на одному або декількох обчислюваль-
них пристроях. Загалом обчислювальні пристрої мо-
жуть бути фізично віддалені один від одного.

Під час побудови моделі РС важливим є вибір 
модельованих аспектів системи. Зазвичай РС пред-
ставляється у вигляді параметризованої моделі, яка 
характеризує якийсь аспект реальної системи. Саме 
тому задача побудови правильної моделі та її верифі-
кації є актуальними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загалом задача верифікації параметризованих 
моделей (ВПМ) алгоритмічно нерозв’язна. Однак іс-
нують класи моделей, для яких ця задача може бути 
розв’язною.

Перші роботи, присвячені розв’язанню задачі ВПМ, 
з’явилися в другій половині 80-х років. За минулі трид-
цять років показана можливість розв’язання задачі для 
асинхронних односпрямованих кілець з маркером од-
ного типу [4], кілець з довільним типом маркера й до-
датковими обмеженнями на РТС-процес [5–7], симе-
тричних систем з глобальними передумовами переходів  
[7; 8], широкомовних синхронних систем [7; 9; 10], сис-
тем з довільною топологією і одним маркером [11]. За-
пропоновано різні часткові процедури, зокрема підходи, 
засновані на пошуку процесу-інваріанта [7; 12; 13; 14]; 
підходи, засновані на перевірці досяжних станів регу-
лярних моделей [7; 15; 16; 17; 18; 19]; символьні мето-
ди верифікації [7; 20; 21]. Зазначено способи абстракції 
[7; 11; 22; 23; 24] для певних класів систем.

Історично методи розв’язання задачі ВПМ розви-
валися в таких напрямах:

− аналітичні методи редукції;
− методи абстракції;
− символьні методи;
− методи, засновані на пошуку інваріанта.
В аналітичних методах редукції, як правило, за-

значається спосіб відображення моделей сімейства 

параметризованих моделей на одну модель цього 
сімейства (cut-off model). У цьому разі точно відо-
мі обмеження, яким повинні задовольняти моделі  
сімейства.

Для методів абстракції також часто зазначаєть-
ся спосіб відображення параметризованих моделей 
на одну модель, але ця модель не належить самому 
параметризованому сімейству, а моделює поведінку 
будь-якого числа однотипних процесів. Зі способу 
відображення випливають структурні обмеження на 
параметризовані сімейства моделей, які можуть бути 
верифіковані в такий спосіб.

Символьні методи зазвичай використовують мо-
дифікації символьного підходу до розв’язання задачі 
ВМ. Для опису параметризованого сімейства моделей 
використовуються системи переходів, в яких перехо-
ди задаються неявно, за допомогою символьних опи-
сів. Наприклад, множини переходів можуть представ-
лятися регулярними виразами або логічними форму-
лами з кванторами існування й загальності. Для за-
даної системи переходів шукається множина станів, 
досяжних з початкових станів. В разі символьних 
методів, як правило, немає гарантії завершуваності.

У методах, заснованих на пошуку інваріанта, 
шукається або конструюється процес-інваріант, що 
моделює поведінку декількох процесів системи. Інва-
ріант повинен володіти такою властивістю: система, 
що складається з інваріанта з додатковими однотип-
ними процесами, також моделюється інваріантом. 
За допомогою індукції показується, що система з як 
завгодно великим числом однотипних процесів мо-
делюється системою, що складається з фіксованого 
числа процесів та інваріанта. Основна відмінність 
від методів абстракції полягає в тому, що не потрібне 
явне відображення кожної моделі параметризованого 
сімейства на модель-інваріант.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Фактично сьогодні відсутній сучасний огляд ме-
тодів верифікації параметризованих моделей, який би 
чітко відповів на питання щодо доцільності викорис-
тання того чи іншого підходу до верифікації параме-
тризованих моделей.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є аналіз методів верифікації параме-

тризованих моделей.
Для досягнення поставленої мети дослідження 

потрібно виконати такі завдання:
1) аналіз методів верифікації;
2) характеристика їх особливостей;
3) визначення їх недоліків та переваг.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є методи верифікації пара-
метричних моделей.

Предметом дослідження є аналіз методів верифі-
кації параметричних моделей.

Під час проведення дослідження застосовувалися 
такі методи, як метод системного аналізу (для дослі-
дження формування математичних моделей методів 
верифікації), метод порівняння (для виявлення впли-
ву окремих чинників на метод загалом), метод порів-
няльного аналізу (для визначення переваг і недоліків 
методів верифікації).

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Огляд наявних методів верифікації параме-

тризованих моделей
Під параметризованим сімейством Ф розуміється 

нескінченна множина моделей Ф= n{ M },=   де кожна мо-
дель M Q P Pn = ...  складається з фіксованого проце-
су (компонента) Q  та n  ізоморфних процесів (ком-
понент) P . Означимо за допомогою запису Pn  пара-
лельну композицію n  процесів (компонент) типу P,  
тобто P P Pn = ... . Множина станів процесу (компо-
нента) P  позначається за допомогою запису SP .

Методи редукції. В аналітичних методах редукції 
вибираються обмеження на структуру розмічених 
транзиційних систем (РТС) параметризованих мо-
делей, що перевіряються. Після цього вибираються 
деяке відношення еквівалентності ≈  на транзиційній 
системі (ТС), яке має властивість консервативності 
відносно заданого класу специфікації Φ :

Якщо M M1 2≈ , то для будь-якої формули ���   
є вірним M M1 2| | .� � �� �  

Після вибору відношення ≈  доводиться, що для 
будь-якого сімейства Ф, структура РТС процесів 
(компонент) якого задовольняють вибраним об-
меженням, знайдеться таке число N , починаючи  
з якого є вірним M MN i N� �  для всіх натуральних i . 
В цьому випадку достатньо перевірити специфікацію 
на моделях M MN1, ..., . Модель MN  називається гра-
ничною моделлю (cut-off), а число N  – граничним 
значенням.

В роботі [4] розглядається клас асинхронних 
систем з топологією одно направленого кільця, які 
взаємодіють за допомогою синхронного обміну 
повідомленнями. В РТС процесу допускаються тільки 
локальні переходи та синхронна передача маркеру 

одного типу. В якості відношення еквівалентності 
використовувалось відношення блочної бісимуляції, 
яке запропоновано авторами. Для специфікацій виду 
i

f i∧ ( ) , 
i

f i i� �( , )1 , 
i j i j

f i i j
, ,

( , , )
�
� � 1 , в яких формули виду 

f k( )  є формулами логіки CTL⋆-X відносно змінних 
процесу k , аналітично побудовано відношення 
блочної симуляції та знайдені граничні значення 
N = 2 3 4 5, , ,  відповідно.

В роботі [5] розглядаються також асинхронні 
системи з топологією двонаправленного кільця про-
цеси, що обмінюються типізованим маркером в одно 
направленому кільці. При цьому кожний процес може 
змінювати тип маркеру обмежене число раз (число b ).  
Для цього випадку та специфікацій у вигляді формул 
логіки LTL-X визначається граничне значення O b( ) , 
що залежить від ТС процесів.

В роботі [8] розглянуто клас асинхронних па-
раметризованих систем з широкомовним обміном 
повідомленнями. При цьому умови РТС процесів 
повинні мати спеціальний вигляд: умовою переходу є 
або диз’юнкцією ∨ ∨ ∨( ... )c d  за станами ( , ..., )c d  всіх 
процесів, відмінних від активного; або кон’юнкцією 
∧( )i  за початковим станом всіх процесів, відмінних 
від активного.

Методи абстракції. Ідею методів абстракції 
можна описати таким чином. Для параметрезованих 
сімейств Ф і кожного натурального числа n  задається 
відображення a  моделі Pn  на абстрактну модель A . 
Після чого перевіряється модель Q P Ak  з фіксованим 
числом процесів P , одним процесом Q  і одним проце-
сом A . Вибір числа k , виду моделі A  і відображення 
a  залежить від методу. У деяких методах число k  
дорівнює 0. Варто відразу зауважити, що вид моделі A  
і відображення a  визначається експертом.

Однією з перших робіт, в якій використову-
вався такий підхід, є робота [25]. У цій роботі 
розглядається клас систем асинхронно-взаємодіючих 
процесів з топологією «Зірка». У центрі знаходиться 
керуючий процес Q , з яким пов’язано n  ізоморфних 
клієнтських процесів P . Абстрактна модель A  
будується у вигляді графа VASS (Vector Addition State 
System). Нехай множина S s sP m= { , ..., }1  – множи-
на станів процесу P , впорядкована довільним чи-
ном. У РТС Pn  кожен процес перебуває в одному з 
станів з множини SP . Вершинами графа A  є кортежі 
( , ..., )k km1 .

Ці вершини відповідають станам РТС Pn  для 
різних значень n , в яких для будь-якого i, 1 ≤ i ≤ m,  
число процесів P , що знаходяться в стані si , 
дорівнює ki . Кількість вершин в отриманому графі 
є нескінченною, але автори показують, що для 
перевірки властивостей досить обмежитися перегля-
дом кінцевих шляхів з вершини, що відповідає почат-
кового стану.

Таким чином, метод гарантовано завершується. 
Однак складність перегляду двічі експоненційна 



85

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2020КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ

щодо числа станів клієнтських процесів, тому на 
практиці метод може виявитися непридатним.

Специфікації задаються за допомогою формул 
LTL для одного спостережуваного процесу.

В роботі [26] для побудови абстрактної моделі A  
асинхронної системи застосовується схожа ідея. Од-
нак замість повного графа VASS використовується 
його абстракція: в вершинах ( , ..., )k km1  графа, 
відповідного моделі A, елементи ki  приймають 
значення з множини {0, 1, +}. Елементи 0, 1, + 
відповідають числу процесів 0, 1 і більше одного.

Таким чином, будь-яка модель сімейства Ф  
відображається на модель з кінцевим числом станів, 
в будь-якому стані якої зберігаються абстракції 
числа процесів для кожного вихідного стану про-
цесу P . За допомогою зазначеного відображення 
абстракції успішно перевірялися параметризовані 
моделі протоколів когерентності кешів (MESI, ICCP 
і DCCP) в системі верифікації моделей Murφ. Метод 
завжди завершується, але специфікація може не ви-
конуватися на абстрактної моделі A. У такому разі не 
можна зробити висновок про можливість виконання 
специфікації на моделях сімейства Ф.

Специфікації задаються за допомогою формул 
логіки ACTL⋆ над глобальними змінними системи. 

Модифікація графа VASS використовується 
для перевірки асинхронних систем з змінними, що 
розділяються і в роботі [27]. За описами процесів 
за допомогою САДТ PVS [28] проводиться буле-
ва абстракція систем переходів і неявно будується 
абстрактна модель A, система переходів якої пред-
ставлена системою лінійних обмежень. Для систе-
ми лінійних обмежень за допомогою стандартних 
засобів шукається рішення системи, в якому більше 
одного процесу P  знаходиться в заданому стані 
s Scs P∈ . Стан scs  відповідає критичної секції. Якщо 
рішення знайдене, то в критичній секції знаходиться 
більше одного процесу і властивість взаємного ви-
ключення процесів в критичній секції порушується. 
Ключовим моментом методу є побудова булевої 
абстракції графа за допомогою САДТ. При побудові 
абстракції користувач повинен вказати предика-
ти над змінними ТС, що використовуються при 
абстракції. Автори продемонстрували застосовність 
методу для алгоритмів взаємного виключення в 
критичній секції.

В роботі [11] розглядаються параметризовані 
моделі розподілених систем з асинхронним 
паралелізмом і довільною топологією, в яких про-
цеси обмінюються одним маркером. Для процесів 
P  вказується спосіб побудови абстрактної РТС A і 
відображення РТС Pn  на РТС A. Після чого дово-
диться, що для перевірки формули виконуваності 
φ логіки LTL-X на сімействі Ф досить перевірити 
здійснимість формули ϕ  на РТС A. Алгоритм побу-
дови абстрактної моделі A завжди завершується.

В роботі [29] автори досліджували параметризова-
ну модель протоколу Берна, що використовується для 
взаємного виключення процесів в критичній секції. 
Для РТС процесів цього протоколу визначається аб-
страктна модель A P= 2  і відображення a  моделі Pn  
на модель A. Абстрактна модель і відображення a  
будувалися авторами вручну. Перевірка коректності 
відображення a  проводилася з використанням 
САДТ. Перевірка якості критичної секції на моделі A, 
заданої у вигляді формули логіки LTL здійснювалася 
за допомогою верифікатора моделей SPIN.

В роботі [30] автори перевірили модель змаган-
ня процесів в протоколі Firewire. Для цього автори 
застосували спосіб побудови абстрактної моделі A, 
аналогічний описаному вище відповідно до роботи 
[26]. Автори розглядали спеціальний клас моделей, 
в яких кожне обчислення веде в фінальне стан. Такі 
моделі автори назвали деградуючими (degenerating). 
Абстракція застосовувалася авторами і для перевірки 
моделей телекомунікаційних протоколів [31].

В роботі [32] розглядається параметризована 
асинхронна модель, яка використовує дві абстракції. 
Перша абстракція предикатна – стан пам’яті системи 
апроксимується як кортеж булевих змінних, які виз-
начають, чи перебуває пам’ять в визначеному стані 
чи ні. Друга використовувана абстракція – лічильник. 
Для кожного можливого стану окремого процесу 
абстрактний стан містить лічильник, який вказує 
скільки процесів знаходиться в відповідному стані. 

Символьні методи. Символьні методи розв’язання 
задачі ВПМ беруть початок від символьних методів 
розв’язання задачі ВМ. Ідея символьних методів ВМ 
полягає в поданні відношень переходів РТС у вигляді 
формул логіки висловлювань.

Операції пошуку досяжних станів, що використо-
вуються в ВМ, замінюються операціями логічного 
виведення. Часто формули логіки висловлювань 
представляються за допомогою бінарних діаграм 
рішень (БДР) [33].

У випадку задачі ВПМ формул логіки висловлю-
вань виявляється недостатньо для застосування сим-
вольних методів. З цієї причини для опису ТС викори-
стовуються інші мови: регулярні вирази, арифметика 
Пресбургера, логіки з квантором за однією змінною 
і т.п. За допомогою вибраної мови відразу для всіх 
моделей сімейства Ф описується: множина початко-
вих станів I   моделей сімейства Ф; перетворювач T  
множини станів системи, відповідний відношенню 
переходів; специфікація ϕ , яка повинна виконувати-
ся на множині досяжних станів.

У символьних методах задача ВПМ зводиться до 
перевірки досяжності стану, в якому порушується 
специфікація ϕ , з множини початкових станів I  за 
допомогою переходів, заданих перетворювачем Т. 
Символьні методи розв’язання задачі ВПМ викори-
стовувалися, в основному, для перевірки алгоритмів 
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взаємного виключення процесів в критичній секції. 
Найчастіше розглядаються системи з асинхронним 
паралелізмом, в яких процеси взаємодіють за допомо-
гою поділюваних змінних. Топологія комунікаційної 
мережі, як правило, відповідає повнозв’язному графу. 

У роботах [34, 15] перетворювач T задається у 
вигляді регулярного виразу над алфавітом S P . За пере-
творювачем T ітеративно будується його транзитивне 
замикання T+, яке відповідає транзитивному замикан-
ню відношення переходів. Після чого перевіряється 
порожнеча перетину мов ��  і T(I). Якщо перетин 
мов є порожнім, то специфікація ϕ  вірна в станах, до-
сяжних з множини, заданої описом I . Даний підхід 
отримав назву «Верифікація регулярних моделей» 
(Regular Model Checking). При застосуванні методу 
виникає кілька проблем. Ітеративне обчислення T+ 
не має властивості завершуваності, так як перетво-
рювач T не обмежений зверху. Тому часто будується 
апроксимація TA транзитивного замикання T+ за до-
помогою підказок експерта. Як і у випадку методів 
абстракції, з порушення специфікації ϕ  на множині 
станів, обчислених за допомогою апроксимації TA, не 
випливає порушення специфікації на множині досяж-
них станів.

Схожий підхід використовується і в роботі [35]. 
Крім регулярних виразів над алфавітом S P  використо-
вуються автомати над деревами, в вершинах яких знахо-
дяться стани процесу P. Аналогічно для деревовидної 
топології обчислюється апроксимація множини досяж-
них станів. Даний підхід детально викладено в роботі 
[36], там же запропоновані способи перевірки не тільки 
властивостей безпеки, а й живучості.

В роботі [37] для представлення перетворювача 
T використовується одномісна логіка другого поряд-
ку (M2L). Описи на мові M2L транслюються в БДР і 
перевіряються за допомогою засобу MONA.

Робота [10] присвячена перевірці параметри-
зованих моделей, в яких перетворювач T описаний 
за допомогою арифметики Пресбургера. Процеси 
взаємодіють за допомогою поділюваної пам’яті або 
широкомовної розсилки повідомлень. Специфікації, 
що перевіряються, задаються за допомогою формул 
лінійної логіки відносно змінних однотипних процесів. 
Показано, що за допомогою використовуваного пред-
ставлення і алгоритмів перевірки формул арифметики 
Пресбургера задачу ВПМ  можна вирішити для си-
стем з кільцевою топологією і широкомовних систем. 
Отримані результати про розв’язність задачі ВПМ 
схожі з результатами робіт [8, 38].

В роботі [39] авторами запропонована методика 
символьного кодування динаміки моделей PADE, тоб-
то моделей, заданих за допомогою кусково-афінними 
диференціальними рівняннями для дослідження ме-
реж регуляторів генів. Методика дозволила виключи-
ти з процесу явну генерацію простору станів та пере-
рахування можливих параметрів моделі. Методика 

може бути застосована до неповністю параметризо-
ваних моделей та може обробляти будь-які динамічні 
характеристики, які можна визначити засобами 
темпоральної логіки. 

Методи пошуку інваріантів. Перший метод, який 
використовували для розв’язання задачі ВПМ, засно-
ваний на пошуку РТС, яка називається інваріантом, 
для параметризованого сімейства Ф і індуктивному 
доказі про зведення задачі верифікації спеціфікації на 
всіх моделях сімейства до задачі верифікації моделі, 
що містить процеси моделей параметризованого 
сімейства і інваріант. Далі всі методи, засновані на 
пошуку інваріанта, називаються коротко методами 
інваріантів. Огляд методів інваріантів наведено в 
роботі [40].

Ідея методу інваріантів полягає в наступному.  
На множині РТС вибирається відношення 
еквівалентності або часткового порядку ⪯. Обране 
відношення порядку ⪯ має бути монотонним відносно 
операції паралельної композиції , тобто для будь-
яких РТС Mi i� � �1

4  з співвідношень M1 ⪯ M 2  і M3 ⪯ M 4   
має слідувати співвідношення M M1 3 ⪯ M M2 4 .  
Відношення ⪯ також має задовольняти властивості 
консервативності для заданого класу специфікацій Φ ,  
тобто для будь-яких РТС M1  і M 2  та будь-якої фор-
мули ��� з співвідношень M1 ⪯ M 2  і M 2 |= ϕ  слідує 
співвідношення M1 |= ϕ .

Для заданого сімейства Ф шукається РТС I, яка 
називається інваріантом і задовольняє властивостям: 
P і P I ⪯I. Після чого індукцією за числом процесів 
за допомогою властивості монотонності показується, 
что Pn ⪯I. З властивості консервативності слідує, що 
специфікацію ���  досить перевірити на моделі 
Q I . Якщо специфікація виконується на моделі Q I ,  
то вона виконується і на всіх моделях M nn, ≥ 1  
сімейства Ф.

В роботі [41] в якості відношення ⪯ вико- 
ристовується відношення еквівалентності, називане 
авторами відношенням відповідності. У наступній 
роботі авторів [42] на підставі цього відношення 
визначено відношення прорідженої еквівалентності 
або прорідженої бісімуляціі (stuttering bisimulation). 
Специфікації задаються за допомогою формул 
індексованої логіки CTL⋆-X, тобто формул виду 

i

n

f i
�
�

1

( ) , в яких підформули f i( )  є еквівалентними фор-
мулами логіки CTL⋆-X з одною вільною змінною i,  
а всі пропозиціональні f i( )  є змінними процесу з 
номером i . В роботі вручну будується відношення 
відповідності для алгоритму взаємного виключення в 
критичній секції з топологією кільця. Як інваріанта 
використовується процес I P= .

В роботі [43] авторами явно формулюється тео-
рема про індукції в методі інваріантів. Відношення 
⪯ задається як відношення мовного включення трас 
процесів. Процеси об’єднуються в лінійну топологію 
за допомогою синхронної паралельної композиції. 



87

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2020КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ

Пропонований підхід працює автоматично. Як 
інваріанта використовується процес I P= .

В роботі [44] описано метод інваріантів для ви-
падку I P≠ . Процеси об’єднуються в лінійну або 
кільцеву топологію за допомогою асинхронної 
паралельної композиції. В якості відношення ⪯ 
використовується відношення трасового включення 
зі спостереженням відмов і дивергенції («зациклен-
ня») процесів. У прикладах інваріант I  будується 
вручну.

До появи роботи [45] розв’язання задачі ВПМ про-
понувалися для двох простих топологій розподілених 
систем: лінійної та кільцевої. В цій роботі топологія 
параметризованого сімейства описується за допомо-
гою мережевих (графових) граматик. Терміналами 
мережевої граматики є РТС, в правилах виведення за-
даються способи породження екземплярів процесів і 
їх синхронізації. Кожному слову граматики відповідає 
модель з сімейства Ф. Для опису специфікації 
використовується індексована логіка LTL, аналогічна 
індексованій логіці CTL⋆-X. Процеси взаємодіють 
за допомогою обміну повідомленнями, композиція 
процесів асинхронна. Для перевірки якості P I ⪯I  
будуються абстрактні графи комунікаційної поведінки 
РТС (Communication behaviour), які перевіряються на 
ізоморфність.

Підхід, описаний в роботі [45], розвивається далі 
в роботах [46, 47]. В роботі [46] в якості відношення ⪯ 
вже використовується відношення суворої симуляції. 
Для процесів, що беруть участь в правилах виведення, 
будуються абстрактні РТС, в яких використовують-
ся регулярні вирази над станами процесів. У моделі 
застосовується синхронний паралелізм. В  роботі [47] 
результати так само застосовуються для асинхронно-
го паралелізму з використанням відношення суворої 
симуляції, проте це відношення на практиці може 
бути застосовано в методі тільки в разі досить силь-
ною абстракції.

В роботі [48] розглядаються параметризовані 
моделі з лінійною і деревовидною топологіями 
і синхронним паралелізмом. Відношення ⪯ є 
відношенням трасового включення. Специфікації, 
що перевіряються, виражаються за допомогою до-
даткових процесів, які називаються спостерігачами 
(observers). Інваріант шукається автоматично. Для 
цього вводиться монотонний оператор F додавання 
додаткових процесів, діючий на множинах трас. Для 
оператора F  будується нерухома точка. Оператор F  
необмежений, тому процедура пошуку, в загальному 
випадку, може не завершитися. Як і в символьних ме-
тодах, експерт може модифікувати ТС, застосовуючи 
техніки акселерації і розширення.

В роботі [22] автори застосовують  комбінацію 
методів абстракції і інваріантів. Відношення ⪯ 
визначається як відношення модульної абстракції, 
що поєднує побудову абстрактного графа поведінки 
і трасового включення. За допомогою відношення 
модульної абстракції шукається інваріант. За-
стосування методу демонструється на прикла-
дах алгоритму взаємного виключення і обідаючих 
філософів, інваріанти для яких будуються вручну. 

Важливим досягненням роботи є поєднання методів 
інваріантів і абстракції, в тому числі, для процесів з 
цілочисельними лічильниками. 

В роботі [30] автори використовували індукцію 
і відношення прорідженої бісімуляції для перевірки 
моделі змагання процесів в протоколі Firewire. Фак-
тично, обґрунтування коректності редукції проводи-
лося вручну.

В роботі [49] автор досліджує асинхронну пара-
метризовану модель, визначену за допомогою РТС 
з накладеними на нею обмеженнями, які визначені 
засобами контекстно-вільних граматик. Автор на-
водить два нових означення щодо квазіблочної 
симуляції та полублочної симуляції, які використо-
вуються для спрощеного пошуку інваріантів. Для 
перевірки наведеного методу автор застосовує роз-
роблений власноруч фреймворк CheAPS. 

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ

В ході дослідження проведено аналіз основних 
методів верифікації параметризованих моделей, ви-
значено їх основні недоліки та переваги (табл. 1).

Як випливає з наведеного опису переваг і недолі-
ків представлених методів розв’язання задачі ВПМ, 
більшість аналітичних методів редукції та абстрак-
ції має властивості алгоритмізації та завершуванос-
ті. Однак область застосування обох груп методів 
невелика. За необхідності перевірки моделей з ін-
шою топологією потрібне розроблення нових мето-
дів, можливо, аналогічних уже відомим.

Символьні методи й методи інваріантів засто-
совуються до параметризованих моделей з різною 
топологією, а саме кільцевою, лінійною, деревовид-
ною. Символьні методи застосовуються переважно 
для перевірки властивостей безпеки, тоді як багато 
методів інваріантів застосовні також для перевірки 
властивостей живучості. Обидві групи методів ви-
користовують полурозв’язувальні процедури, тому 
загалом не завершуються.

Для застосування символьних методів опис па-
раметризованої моделі потрібно представити спеці-
альною мовою методу, яка зазвичай досить сильно 
відрізняється від мов опису моделей засобів ВМ. 
Методи інваріантів використовують описи проце-
сів у вигляді РТС, розмічених пропозиціональними 
змінними, та сумісні з мовами опису моделей за-
собів ВМ. Методи інваріантів використовують для 
перевірки специфікації та пошуку контрприкладів 
наявні засоби ВМ, символьні ж методи вимагають 
реалізації спеціальних алгоритмів.

ВИСНОВКИ
В роботі проведено дослідження методів верифі-

кації параметризованих моделей, наведено їх осно-
вні недоліки та переваги.

Як наслідок, встановлено, що найзручнішим ме-
тодом верифікації параметризованих моделей, який 
не потребує додаткових витрат на розроблення мов 
опису та спеціальних алгоритмів, згідно з вищенаве-
деним дослідженням є метод інваріантів.
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Таблиця 1. Основні недоліки та переваги методів верифікації параметризованих моделей
Методи ВПМ Недоліки Переваги

Методи абстракції Навіть в тих випадках, коли експертам вдається 
зазначити вид абстрактної моделі A і спосіб 
абстракції a  для класу моделей, область 
застосовності методів обмежується системами, 
процеси яких обмінюються маркером [11]; широко-
мовними системами [26]; системами з топологією 
«зірка» [25]. Інакше методи абстракції вимагають 
підказок від експерта. Наприклад, потрібно явне 
визначення змінних і предикатів у ТС. Більш того, 
коли абстракція побудована, специфікація може 
не виконуватися на абстрактній моделі. З цього не 
випливає, що специфікація порушується також на 
моделях параметризованого сімейства Ф. В тако-
му разі потрібна участь експерта для уточнення 
абстракції, проте уточнення є можливим не для всіх 
зазначених методів.

Основна перевага методів абстракції полягає в 
тому, що після знаходження виду абстрактної 
моделі та відображення моделей сімейства 
Ф на абстрактну модель перевірка властиво-
стей здійснюється автоматично для будь-якої 
параметризованої моделі (за винятком методу з 
[27], де булева абстракція будується за допомогою 
САДТ). Методи верифікації параметризованих мо-
делей за допомогою абстракції спираються на апа-
рат побудови мулевих абстракцій та абстрактної 
інтерпретації, який постійно вдосконалюється, 
тому область застосування методів абстракції до 
задачі ВПМ поступово розширюється.

Символьні методи Оскільки символьні методи засновані на 
представленні ТС параметризованого сімейства 
Ф загалом за допомогою більш виразних мов, 
ніж РТС, розмічених пропозиціональними 
змінними, завершуваність методів загалом не 
гарантується. Іноді завершуваність може бути 
досягнута модифікацією перетворювача T, на-
приклад, за допомогою застосування технік 
додавання додаткових переходів (акселерація, 
acceleration) і пошуку апроксимацій (розши-
рення, widening). Однак в цьому разі потрібна 
участь експерта задля зміни перетворювача. 
Іншим недоліком, що є істотним з точки зору 
цілей цієї роботи, є вимога повторного опису 
моделі в параметризованому вигляді мовами, які 
сильно відрізняються від мов опису моделей, 
що використовуються в засобах ВМ. Після того 
як модель розподіленої системи побудована й 
верифікована для фіксованого числа процесів 
за допомогою стандартного засобу ВМ, бажано 
використовувати вибраний рівень абстракції та 
перевести модель у параметризований вигляд з 
мінімальним втручанням експерта.

Символьні методи можуть застосовуватися для 
перевірки властивостей безпеки параметризова-
них моделей асинхронних розподілених систем з 
такими топологіями, як кільцева, деревоподібна, 
повнозв’язна. Позитивною властивістю методів є 
використання добре відомих у математичній логіці 
мов і готових засобів виведення для цих мов. 
Виразні можливості вживаних мов дають змогу 
описувати не тільки протоколи, параметризовані 
за числом процесів, але й такі протоколи, що ви-
користовують нескінченні типи даних, наприклад 
цілочисельні лічильники.

Методи редукції Серед недоліків підходу можна назвати 
такі. По-перше, аналітичні методи редукції 
застосовні тільки до двох видів систем, а саме 
асинхронних систем з кільцевою топологією, 
процеси яких обмінюються маркером, та асин-
хронних широкомовних систем з переходами 
спеціального виду. По-друге, теоретичні оцінки 
граничного значення для деяких методів за-
лежать від числа станів процесів, тому число 
станів граничної моделі може бути настільки 
великим, що в результаті цього перевірка 
граничної моделі буде практично неможливою.

Безперечними перевагами аналітичних методів 
редукції є точний опис області застосовності 
методів, алгоритмізація та завершуваність.  
За допомогою засобів ВМ досить перевірити  
всі моделі M1,...,MN до граничного значення N,  
яке заздалегідь відоме.

Методи пошуку 
інваріантів

Тоді, коли не вдається знайти інваріант серед 
моделей з малим числом процесів, необхідно 
додатково застосовувати методи абстракції, 
що вимагають знань експерта. Оскільки авто-
матичний пошук інваріанта проводиться серед 
моделей сімейства, загалом для процедури 
пошуку немає гарантії завершуваності. Однак 
на практиці інваріанти необхідно шукати серед 
моделей з досить невеликим числом процесів, 
оскільки розмір множин станів у моделях 
параметризованого сімейства збільшується 
експоненціально зі збільшенням кількості 
процесів.

У методах інваріантів використовуються спосіб 
індуктивного доведення й досить простий критерій 
перевірки інваріанта, тому методи можуть бути 
автоматизовані. Пошук інваріанта серед моделей 
сімейства Ф з малим числом процесів відповідає 
інтуїтивному уявленню інженерів, що розробляють 
модель, про поведінку моделі. За допомогою методів 
інваріантів можуть перевірятися параметризовані 
моделі з нетривіальною топологією, що визначають-
ся мережевими граматиками, та різними прототи-
пами процесів. Істотною перевагою є також те, що 
після отримання інваріанта (або декількох інваріантів 
в разі мережевої граматики) для перевірки моделі, 
що містить інваріант, досить застосувати розвинені 
засоби методу верифікації моделей.
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Abstract. The bidirectional reflection distribution function describes the reflection of light from a surface. It is important 
to use arbitrary bidirectional reflections when rendering in real-time. The aim of the work is to increase the realism 
of smooth surfaces using the factorization of the distribution function of bidirectional reflection in three-dimensional 
scenes, which allows us to adapt the process for use by modern graphic hardware processors. The bidirectional 
reflection representation compression method should be applied using available texture mapping and GPU computing 
capabilities. The scientific novelty of the work lies in the proposed numerical method of homomorphic factorization, 
with which it is possible to decompose arbitrary bidirectional reflections into products of two or more factors of 
smaller dimensions, each of which depends on the interpolated geometric parameters. Compared to the well-known 
factorization method based on the decomposition of singular values, the proposed method generates factorization only 
with positive factors. This difference is of great practical importance because it makes it more suitable for modern 
graphic hardware processors, providing control over the smoothness of the resulting surface, minimizing relative rather 
than absolute error, and can deal with scattered, sparse data without a separate sampling and interpolation algorithm. 
The physical reflection coefficient of a surface can be modeled locally using the bidirectional reflectance distribution 
function method. For a uniform surface, the outgoing radiation from a point in a certain direction can be calculated 
using the integral of the incoming radiation over all incoming directions. A numerical approach based on a singular 
expansion constructs an approximation of a series consisting of the sum of several products of functions. In contrast 
to the numerical approach, the proposed method uses a pure product of functions during factorization. The projections 
of the functions determine the parameterization of the factors with respect to the original parameterization of the 
bidirectional reflection. Projections of functions can also be non-linear. The proposed shared representation of the 
function avoids negative numbers, which allows the use of simple and easily computed parameterizations. This ensures 
the flexibility of the proposed method and determines the ease of its application in practice.
Key words: bidirectional reflection; rendering; homomorphic factorization; graphic devices.
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Анотація. Функція розподілу двонаправленого відображення описує відображення світла від поверхні. 
Важливим є використання довільних двонаправлених відображень під час рендерингу в режимі реального 
часу. Метою роботи є підвищення реалістичності формування гладких поверхонь з використанням 
факторизації функції розподілу двонаправленого відображення в тривимірних сценах, що дає змогу 
адаптувати процес для використання сучасними графічними апаратними процесорами. Метод стиснення 
уявлення двонаправленого відображення має застосовуватися з використанням доступного зіставлення 
текстур і обчислювальних можливостей графічних процесорів. Наукова новизна роботи полягає 
в запропонованому чисельному методі гомоморфної факторизації, за допомогою якого можна розкласти 
довільні двонаправлені відображення на частини двох або більше факторів менших розмірностей, 
кожна з яких залежить від інтерпольованих геометричних параметрів. Порівняно з відомим методом 
факторизації на основі розкладання сингулярних значень запропонований метод генерує факторизацію 
тільки з позитивними факторами. Ця відмінність має велике практичне значення, оскільки робить його 
більш відповідним для сучасних графічних апаратних процесорів, забезпечуючи контроль над гладкістю 
результуючої поверхні, мінімізуючи відносну, а не абсолютну помилку, і може мати справу з розсіяними, 
розрідженими даними без окремого алгоритму вибірки та інтерполяції. Фізичний коефіцієнт відбиття 
поверхні може бути змодельований локально за допомогою двонаправленого методу функції розподілу 
відбивної здатності. Для однорідної поверхні вихідне випромінювання від точки в певному напрямку може 
бути розраховане з використанням інтеграла вхідного випромінювання над усіма вхідними напрямками. 
Чисельний підхід, заснований на сингулярному розкладанні, будує апроксимацію ряду, що складається з суми 
кількох добутків функцій. На відміну від чисельного підходу, в запропонованому методі використовується 
чистий добуток функцій у разі факторизації. Проєкції функцій визначають параметризацію множників 
відносно оригінальної параметризації двонаправленого відображення. Проєкції функцій можуть бути 
також нелінійними. Запропоноване роздільне уявлення функції уникає негативних чисел, що дає змогу 
використовувати прості і зручні в обчисленнях параметризації. Це забезпечує гнучкість запропонованого 
методу і зумовлює легкість його застосування на практиці.
Ключові слова: двонаправлене відображення; рендеринг; гомоморфна факторизація; графічні апарати.

Аннотация. Функция распределения двунаправленного отражения описывает отражение света от 
поверхности. Важным является использование произвольных двунаправленных отражений при рендеринге 
в режиме реального времени. Целью работы является повышение реалистичности формирования 
гладких поверхностей с использованием факторизации функции распределения двунаправленного 
отражения в трёхмерных сценах, что позволяет адаптировать процесс для использования современными 
графическими аппаратными процессорами. Метод сжатия представления двунаправленного отражения 
должен применяться с использованием доступного сопоставления текстур и вычислительных 
возможностей графических процессоров. Научная новизна работы заключается в разработке метода 
гомоморфной факторизации, с помощью которого можно разложить произвольные двунаправленные 
отражения на произведения двух или более факторов меньших размерностей, каждый из которых зависит 
от интерполированных геометрических параметров. По сравнению с известным методом факторизации 
на основе разложения сингулярных значений предлагаемый метод генерирует факторизацию только 
с положительными факторами. Это отличие имеет важное практическое значение, поскольку делает его 
более подходящим для современных графических аппаратных процессоров, обеспечивая контроль над 
гладкостью результирующей поверхности, минимизируя относительную, а не абсолютную ошибку, и может 
иметь дело с рассеянными, разреженными данными без отдельного алгоритма выборки и интерполяции. 
Физический коэффициент отражения поверхности может быть смоделирован локально с помощью 
двунаправленного метода функции распределения отражательной способности. Для однородной 
поверхности исходящее излучение от точки в определённом направлении может быть вычислено 
с использованием интеграла входящего излучения над всеми входящими направлениями. Численный 
подход, основанный на сингулярном разложении, строит аппроксимацию ряда, состоящую из суммы 
нескольких произведений функций. В отличие от численного подхода, в предлагаемом методе используется 
чистое произведение функций при факторизации. Проекции функций определяют параметризацию 
множителей по отношению к оригинальной параметризации двунаправленного отражения. Проекции 
функций могут быть также нелинейными. Предложенное разделяемое представление функции избегает 
отрицательных чисел, что разрешает использовать простые и легко вычисляемые параметризации. Это 
обеспечивает гибкость предложенного метода и обусловливает лёгкость его применения на практике.
Ключевые слова: двунаправленное отражение; рендеринг; гомоморфная факторизация; графические 
аппараты.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Модель освещения Фонга в настоящее время реа-

лизована в аппаратных геометрических процессорах, 
однако при рендеринге имеют место незначительные 
различия в отражении для различных материалов. Тем 
не менее вычислительные возможности существую-
щих графических конвейеров могут быть использова-
ны для оценки альтернативных моделей освещения. 
В данной работе представлен метод, использующий 
текстуры для попиксельной оценки физически обо-
снованных моделей освещения. Метод позволяет ото-
бражать модели отражения широкого диапазона для 
различных материалов, используя только несколько 
текстур поиска и умножения.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ПУБЛИКАЦИЙ

Практические представления двунаправленного от-
ражения для рендеринга в реальном времени в настоя-
щее время подразделяются на три основные категории: 
базисное суммирование, отображение среды и факто-
ризация. Существует, однако, значительное количество 
методов, в которых эти категории частично совпадают, 
и зачастую их можно использовать синергетически.

Подходы суммирования базиса, представляющего 
двунаправленное отражение, используют сумму более 
простых функций. Например, двунаправленное отра-
жение может быть представлено с помощью суммы [1] 
или обобщённых долей Фонга [2; 3]. В общем может 
потребоваться большое количество долей для аппрок-
симации данной функции с достаточной точностью. 
Если базисная функция может быть реализована эф-
фективно, тогда эта техника может быть практичной. 
Например, доли Фонга, предусмотренные в модели 
освещения для существующих базисных функций, мо-
гут использоваться в графических конвейерах. Так как 
в современных аппаратных ускорителях встроенная 
модель освещения обычно не реализуется на уровне 
пикселей, подходы, основанные на факторизации и 
картировании окружающей среды (которые оба осно-
ваны на текстурах, поэтому оцениваются на пиксель), 
обычно более соответствуют для многих применений. 
Факторизация – это разложение функции на элемен-
тарные операции – множители. Методы представле-
ния базисных данных на основе ортонормированных 
разложений [4] трудно реализовать на многих совре-
менных аппаратных ускорителях [5] из-за отсутствия 
всесторонней поддержки используемой арифметики. 
Такая арифметика может быть смоделирована для 
стандартной графической системы при необходимо-
сти, но общее решение является дорогостоящим.

Подходы, основанные на картировании окружа-
ющей среды, могут создавать превосходное визуаль-
ное качество, но имеют проблемы с аппроксимацией, 
которая ограничивает их обобщение. В частности, 
подходы, основанные на картах окружающей среды, 

плохо представляют эффекты анизотропных функ-
ций. Подходы базисной функции и фильтрации карт 
окружающей среды могут быть объединены. Напри-
мер, двунаправленное отражение можно аппрокси-
мировать суммой базисов функции, каждый из кото-
рых радиально симметричен и поэтому подходит для 
фильтрации карты окружения. Подходы на основе 
карт окружающей среды могут сочетаться с подхо-
дами факторизации, например, для зеркальной части 
функции двунаправленного отражения.

Методы факторизации могут иметь дело только с 
точечными или направленными источниками освеще-
ния. С помощью их можно легко отрегулировать ани-
зотропные модели отражения. Они представляют собой 
двунаправленные отражения с использованием функ-
ций нижних измерений (факторов), которые перемно-
жаются [6]. Для рендеринга факторов в реальном вре-
мени, как правило, они хранятся в текстурных картах, и 
умножение выполняется с использованием арифметики 
композиции или мультитекстурирования. Вычисление 
факторизации можно сделать аналитически (для специ-
фического двунаправленного отражения) или численно. 
Факторизация может сочетаться с окружающей средой 
отображения, например, путём взвешивания и возмож-
но также предварительно отфильтрованного отображе-
ния окружающей среды с затенением, маскированием 
и/или коэффициентами Френеля.

ОБОСОБЛЕНИЕ НЕ РЕШЕННЫХ РАНЕЕ 
ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ

Численный подход, основанный на сингулярном 
разложении, строит аппроксимацию ряда, состоящую 
из нескольких факторов. Даже для сложных функций, 
учитывающих достаточно условий, численный под-
ход довольно точный. Однако для многих функций 
подход численной факторизации эффективен даже 
при небольшом количестве условий. Если параме-
тризация функции выбирается тщательно, даже одно 
условие с двумя факторами визуально адекватно во 
многих случаях. Во-первых, как и другие расширения 
относительно ортонормированной базы, расширение 
требует знаковой арифметики, чтобы использоваться 
в полном объёме. Во-вторых, чтобы получить хоро-
шую делимость требуется довольно сложная параме-
тризация. В-третьих, перед применением численно-
го метода функция должна быть реконструирована 
в четырёх измерениях и пересчитана на плотной ре-
гулярной сетке, которая часто бывает сложной и не-
удобной. В конечном счёте, приближение численного 
подхода минимизирует среднеквадратичную ошибку.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования заключается в повышении 

реалистичности формирования гладких поверхно-
стей с использованием факторизации функции рас-
пределения двунаправленного отражения в трёхмер-
ных сценах, что позволяет адаптировать процесс для  
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использования современными графическими аппа-
ратными процессорами. 

МЕТОДЫ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе используются методы факторизации 
функции распределения отражения при формиро-
вании гладких поверхностей в трёхмерных сценах. 
Метод сжатия представления двунаправленного отра-
жения применяется с использованием сопоставления 
текстур и вычислительных возможностей графиче-
ских процессоров.

Объектом исследования является процесс факто-
ризации функции распределения двунаправленного 
отражения в трёхмерных сценах. Предмет исследова-
ния – методы факторизации функции распределения 
отражения при формировании гладких поверхностей 
трёхмерного изображения.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Метод, представленный в данной работе, являет-

ся улучшенной численной факторизацией метода для 
двунаправленного отражения. Его можно использо-
вать с произвольной функцией, включая анизотроп-
ную, но ограничивается точкой или направленными 
источниками освещения.

Предлагаемый метод разделяемого представле-
ния функции устраняет недостатки численного под-
хода, так как он избегает отрицательных чисел, и в 
результате можно использовать гораздо более про-
стые и более легко вычисляемые параметризации. 
Это делает метод более гибким и легко применяемым 
на практике.

Разработка метода факторизации. Физическое 
поверхностное отражение [6] можно моделировать 
локально с помощью двунаправленной функции рас-
пределения отражения. Пусть n - единичная нормаль 
в точке x на поверхности. Для однородной поверх-
ности исходящую светимость L0 из точки x в направ-
лении 



d0 можно вычислить, использовав интеграл 
входящего излучения Li над всеми входящими на-
правлениями



di . Входящее излучение должно быть 
утяжелено положительной проекционной площадью 
поверхности 
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В то время как излучения L0 и Li  параметризуют-
ся глобально, функция должны быть параметризова-
на по отношению к локальной ортонормированной 
поверхности. Такая локальная поверхность может 
быть сгенерирована из нормали n  и ортонормиро-
ванной опорной касательной 



t . Последний элемент 
локальной поверхности – нормализованный вторич-
ный тангенс может быть сгенерирован  



s n t� � .

Освещение от N точечных источников, входящих 
в излучение, может быть смоделировано суммой им-
пульсов, тогда интеграл (1) будет выглядеть следую-
щим образом:

 L d x d d d n
I
ri

j
i
j

j

N
j

j
0 0 0

1
2( , ) ( , )

� � � � � �
� ��

�
�
�

�
�              (2)

где rj  – расстояние до источника света, а I j  – его 
интенсивность.

Назовём это моделью локального освещения 
общего точечного источника. Параметры для функ-
ции двунаправленного отражения 



d0  и 


di  имеют 
(в общем) четыре степени свободы. Для изотропных 
функций можно свести их к трём. Чтобы получить 
физически точное локальное освещение для точечно-
го источника, используем вышеуказанную модель ос-
вещения с функциями двунаправленного отражения 
реальных материалов. 

Численный подход, основанный на сингулярном 
разложении, строит аппроксимацию ряда, состоящую 
из нескольких факторов, добавленных вместе:

f d d u d d v d di k u i
k

K

k v i( , ) ( ( , )) ( ( , ))
     

0 0
1

0�
�
� � � .        (3)

Логарифмическое преобразование. Вместо ис-
пользования суммы в уравнении 3 предлагаемый 
метод аппроксимирует функцию f с использованием 
произведения произвольного числа положительных 
факторов:

f d d d di
k

K

k k i( , ) ( ( , ))
   

0
1

0�
�
� � � ,                 (4)

где λk – двумерные функции (в конечном счёте, 
для хранения в 2D текстурных картах), и ηk :  – функ-
ции проекции, связанные с каждой картой. Нелиней-
ная проекция функции определяет параметризацию 
факторов относительно исходной параметризации 
функции двунаправленного отражения.

Логарифмируя обе части уравнения 4, приходим 
к следующей линейной задаче приближения данных:

log ( , ) log ( ( , ))f d d d di k k i
k

K
   

0 0
1

�
�
� � � .          (5)

Как только решим это преобразование, сможем 
преобразовать результат решения исходной нелиней-
ной задачи путём возведения в степень. Логарифми-
ческий/экспоненциальный гомоморфизм упрощает 
проблему, а также гарантирует, что результат будет 
положительным, если решим уравнение 5.

Предлагаемый численный метод может определить 
оптимальные значения для произвольного ряда факто-
ров и может получить сколь угодно точные приближе-
ния с соответственно независимыми функциями про-
екции. Для достижения наилучших результатов важно 
выбрать проекцию функции k, совместимую с функция-
ми и направлениями наибольших изменений функции f.
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Математику и численные методы представим ана-
логично алгоритмам, используемым в компьютерной 
аксиальной томографии, таким как фильтрованная 
обратная проекция. Фильтрованное обратное про-
ецирование может реконструировать многомерную 
функцию с произвольной точностью, учитывая до-
статочно независимые проекции нижних измерений. 
Однако вместо того, чтобы восстанавливать функцию 
из проекций, находим набор проекций для наилучше-
го восстановления заданной функции. Также делаем 
однородный и плотный набор проекционных функ-
ций.

Параметризация. Несмотря на потенциальную 
общность предлагаемого метода, в данной работе 
ограничимся (в основном) тремя факторами прибли-
зительных функций представления и очень простой 
параметризацией, которая использует одну или две 
текстурные карты:

f d d d m di i( , ) ( ) ( ) ( )
  





0 0� � � �                    (6)
где

�( ) ( )


 

m norm d di� �0 .                     (7)

Эта параметризация основана на предположе-
ниях, что затенение, маскирование и распределе-
ние – вариации коэффициента отражения, а также 
что затенение и маскирование независимы. Конечно, 
есть и другие влияния, которые вносят вклад в от-
ражение, – это рассеяние, интерференция, эффект 
Френеля. Однако предлагаемая численная методика 
будет использовать доступные степени свободы, что-
бы соответствовать физике явлений, насколько это 
возможно. Например, изменение цвета, вызванного 
рассеянием и интерференцией будут автоматически 
аппроксимироваться функциями, которые изменяют-
ся в зависимости от направления выбранной параме-
тризации. Не исключено, что в будущем появятся и 
другие параметризации и факторизации, доминиру-
ющая вариация которых будет обусловлена други-
ми механизмами. Возможно, что оптимизированные 
параметризации можно будет найти автоматически. 
Например, с помощью дополнительных факторов, 
векторов параметризации или нормализованных аф-
финных комбинаций. 

Тем не менее конкретное целевое представление, 
приведённое в уравнении 6, имеет ряд преимуществ. 
Приближение всегда будет удовлетворять реципро-
кальности Гельмгольца. Представление требует толь-
ко две текстурные карты, что минимизирует затраты 
на хранение и разрешение многих функций для ис-
пользования в сценах даже в недорогих системах. 
Хотя три фактора необходимы в итоге, только два 
фактора зависят от направления источника света, 
что упрощает реализацию в системах, допускающих 
только два поиска текстуры за один проход, когда тре-
буется несколько источников света. Параметризация 

также легко вычисляется для поверхностей с преоб-
ладанием затенения и маскирования, а также для тех, 
в которых доминируют распределения, это охватыва-
ет большие классы материалов. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Графические процессоры, в основном специали-
зированные на SIMD/векторных компьютерах, спо-
собны с ограниченной точностью к численным вы-
числениям. В данной задаче используем стандартное 
OpenGL с мультитекстурированием в качестве вычис-
лительной модели. В реализации используется также 
в Nvidia расширение вершинного шейдера. Для хра-
нения факторов представления карты текстуры пара-
метризованы по направлению полушарий, это позво-
ляет делать хорошую интерполяцию. Также выполня-
ется разложение на множители с помощью параболи-
ческого отображения соответствующих единичных 
векторов. Параболические карты работают со всеми 
аппаратными ускорителями, правильно реализующи-
ми проективные преобразования и интерполяцию ко-
ординат текстуры. Результирующие 2D-изображения 
могут быть повторно объединены в карты кубов, если 
оборудование поддерживает их.

Приближение визуально сравнивается с исполь-
зованием функции двунаправленного отражения на 
рисунке 1. Для анализа ошибок использована анали-
тическая модель анизотропного отражения, которая 
не учитывает многократное рассеяние, но которая 
учитывает различные эффективные нормальные рас-
пределения из-за затенения и маскирования. 

 
 

 
 

 Рис. 1: а) использование фактических значений функции 
двунаправленного отражения в вершинах тесселированной 
модели, выполненной с затенением Фонга; б) приближение 
с использованием факторизации

 

Рис. 2. Приближение с использованием факторизации

             а)                                                  б)



96

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлен метод вычисления функции двуна-

правленного отражения в реальном времени для осве-
щения локальных анизотропных материалов из точеч-
ного источника света с использованием графических 
процессоров. Представление функции может хранить-
ся в двухмерных (со средним разрешением), картах 
текстуры и одной карте куба. Поэтому сцена может со-

держать модели со многими различными функциями. 
Метод факторизации имеет несколько преимуществ 
перед разложением сингулярных значений, включая 
фазу факторизации, автоматического заполнения, со-
вместимость с разреженными, рассеянными данными 
функции, относительной минимизации, а не абсолют-
ной ошибки, поддержку произвольных параметриза-
ций и использование положительных факторов. 
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Abstract. The paper deals with finite element (CE) biquadratic interpolation, which together with triangular CE are 
considered to be the most popular in applied problems. These are isoparametric elements known as serendipity class 
elements. The main drawback of standard serendipity elements, according to proponents of mechanical analogies, 
is the physical inadequacy of equivalent nodal “loads” of uniform mass force. This phenomenon of “gravitational 
repulsion” is sometimes called the Zenkevic paradox, which for the first time in 1971 drew attention to the unnatural 
spectrum of equivalent nodal forces and severely criticized the phenomenon. It should be noted that Zenkevich, as 
a co-author of the discovery of standard serendipity CEs, believed that this deficiency could not be eliminated and 
advised her to put up with it. We will try to rehabilitate standard isoparametric CEs by another interpretation of the 
integral characteristics of the functions of the influence of the SE nodes. In addition, we will highlight the causes of 
negative nodal loads and provide a way to construct alternative bases that are free from this drawback. Interestingly, 
the constructive theory of serendipity approximations allows us to generate mathematically sound and physically 
adequate alternative models in an unlimited number.
The purpose of this work is to constructively prove the existence of alternative models of serendipity finite elements 
of bicquadratic interpolation. The example of a second-order Q8 finite element illustrates the ability to select a range 
of equivalent node loads at the user’s request. The mathematical validity of the models (within the framework of 
the Lagrange interpolation hypothesis) and their physical adequacy are ensured. The technique of constructing new 
basis functions (influence functions) uses a non-matrix procedure of static condensation (reduction). Unlike the 
standard procedure (Jordan’s 1970 recipe), the new procedure generates many new workable finite element models. 
The presence of a non-nodal parameter makes it possible to control the shaping of serendipity surfaces. Optimization 
of local and integral characteristics of the model occurs precisely by changing the relief of the surface of the form 
function. This is the scientific novelty of the results. Note that the new approach preserves cross-element continuity. 
This means that in practice, standard and alternative models can be assembled without undesirable consequences. The 
new finite elements significantly add to the lineup of biquarian interpolation elements. The practical value is the ability 
to experiment to improve the interpolation properties and computational properties of the model. But it’s important to 
update the finite element lineup in application packages.
Key words: finite element method; serendipity elements; physical inadequacy of the node load spectrum; non-matrix 
condensation procedure.

Анотація. Робота присвячується скінченним елементам (СЕ) біквадратичної інтерполяції, які разом із трикут-
ними СЕ вважаються найбільш популярними у прикладних задачах. Мова йде про ізопараметричні елементи, 
відомі як елементи серендипового класу. Головний недолік стандартних серендипових елементів, на думку 
прихильників механічних аналогій, полягає у фізичній неадекватності еквівалентних вузлових «навантажень» 
від рівномірної масової сили. Це явище «гравітаційного відштовхування» інколи називають парадоксом Зен-
кевича, який вперше у 1971 р. звернув увагу на протиприродний спектр еквівалентних вузлових сил і жорстко 
критикував цей феномен. Треба зазначити, що сам Зенкевич як співавтор відкриття стандартних серендипових 
СЕ вважав, що цей недолік усунути неможливо, і радив змиритися з ним. Ми спробуємо реабілітувати стан-
дартні ізопараметричні СЕ шляхом іншої інтерпретації інтегральних характеристик функцій впливу вузлів 
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СЕ. Крім того, ми вкажемо на причини виникнення від’ємних вузлових навантажень та запропонуємо спосіб 
конструювання альтернативних базисів, які вільні від цього недоліка. Цікаво, що конструктивна теорія се-
рендипових апроксимацій дає змогу генерувати в необмеженій кількості математично обґрунтовані і фізично 
адекватні альтернативні моделі.
Мета роботи – конструктивно довести факт існування альтенативних моделей серендипових скінченних еле-
ментів біквадратичної інтерполяції. Приклад скінченного елемента другого порядку Q8 ілюструє змогу оби-
рати спектр еквівалентних вузлових навантажень на замовлення користувача. При цьому забезпечується ма-
тематична обґрунтованість моделей (у рамках інтерполяційної гіпотези Лагранжа) та їх фізична адекватність. 
Методика побудови нових базисних функцій (функцій впливу) використовує нематричну процедуру статичної 
конденсації (редукції). На відміну від стандартної процедури («рецепт» Джордана, 1970) нова процедура гене-
рує множину нових працездатних моделей скінченних елементів. Наявність невузлового параметру дає змогу 
керувати формоутворенням серендипових поверхонь. Оптимізація локальних та інтегральних характеристик 
моделі відбувається саме шляхом зміни рельєфу поверхні функції форми. В цьому полягає наукова новизна 
отриманих результатів. Новий підхід зберігає міжелементну неперервність. Це означає, що на практиці можна 
без небажаних наслідків ансамблювати стандартні та альтернативні моделі. Нові скінченні елементи суттє-
во поповнюють модельний ряд елементів бікваратичної інтерполяції. Практична значення полягає у змозі 
експериментувати з метою покращення інтерполяційних властивостей та обчислювальних якостей моделі. 
Дослідження важливе для оновлення модельного ряду скінченних елементів у пакетах прикладних програм.
Ключові слова: метод скінченних елементів; серендипові елементи; фізична неадекватність спектра вузлових 
навантажень; нематрична процедура конденсації.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА АНАЛІЗ 
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема, як завжди в методі скінченних елемен-
тів (МСЕ), полягає у побудові базисних функцій, які 
відповідають інтерполяційній гіпотезі і зберігають 
міжелементну неперервність. Бажано, щоб інтеграль-
ні характеристики базисів були фізично адекватними. 
Фізична неадекватність – головний недолік стандарт-
них серендипових елементів. Різноманітні приклади 
практичного застосування МСЕ можна знати в робо-
тах [1–3], що орієнтовані на механіку деформівного 
твердого тіла. Інформацію про елементи біквадратич-
ної інтерполяції подано в книгах [4–6]. Автори книги 
[7] багато уваги приділяють математичним аспектам 
МСЕ. Швидко поширюється видавництво спеціалізо-
ваних предметно орієнтованих журналів [11].

Серендипові елементи 2-го і 3-го порядків були 
відкриті у 1968 р. [15] методом спроб і помилок (під-
бором). Пізніше ці результати були підтверджені ме-
тодом оберненої матриці [5; 6], методом [13], мето-
дом конденсації (редукції за Джорданом) [7].

Так виникла хибна думка, що задача поліномі-
альної інтерполяції розв’язується однозначно і лише 
за допомогою стандартних серендипових елементів. 
Існування альтернативних базисів на серендипових 
елементах було доведено конструктивно ймовірніс-
но-геометричним методом у 1982 р. [9]. Нині теорія 
серендипових апроксимацій пропонує різні методи 
моделювання альтернативних серендипових елемен-
тів [10; 14; 16].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головна мета цієї статті – показати, як можна звіль-

нити плоский ізопараметричний СЕ від «несподіва-
ного», за словами автора [4], розподілу еквівалентних 

вузлових навантажень. Ізопараметричні СЕ відомі фа-
хівцям вже 50 років. Про них написано багато книг і ста-
тей. Лише надія сказати щось своє виправдовує чергову 
спробу повернутися до біквадратичної інтерполяції. 
Саме на це надихають «несподівані» схеми локалізації 
розподілених сил у вузлах [4]. О. Зенкевич [5] визнає, 
що розподіл вузлових навантажень неможливо перед-
бачити. З появою серендипових альтернативних моде-
лей ситуація радикально змінилася. Нині ми знаємо, що 
розподіл вузлових навантажень можна замовити. Ниж-
че описаний простий і наочний (нематричний!) метод 
конденсації (редукції), що перетворює лагранжевий СЕ 
(9 вузлів) на серендиповий (8 вузлів). Наведені прикла-
ди альтернативних СЕ є яскравою ілюстрацією ідей ака-
деміка В. Арнольда [8] щодо «жорсткого» та «м’якого» 
математичного моделювання.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

У Задачах моделювання базисів скінченних еле-
ментів найбільш поширеним є метод оберненої ма-
триці. Але жорсткі умови теореми Крамера суттєво 
обмежують можливості конструювання альтерна-
тивних базисів. Стандартний елемент – продукт ма-
тричного підходу.  На жаль, матрична конденсація за 
рецептом Джордана та нематричний метод Тейлора 
тільки повторюють результати О. Зенкевича (1968).

Об’єктом наших досліджень є серендипів елемент 
біквадратичної інтерполяції Q8. Предмет досліджен-
ня – альтернативні базиси, здатні звільнити модель 
від небажаних від’ємних навантажень у кутових вуз-
лах. Ми розглядаємо у певному сенсі обернену задачі. 
Спочатку замовляємо фізично адекватний спектр вуз-
лових еквівалентних навантажень. Після цього шля-
хом нематричної конденсації знаходимо відповідний 
базис, який реалізує замовлений спектр.
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
В англомовних джерелах для СЕ біквадратичної 

інтерполяції використовують абревіатури: Q9 – ла-
гранжевий, Q8 – серендиповий. Ми звертаємо увагу 
читача на простий, наочний і універсальний метод пе-
ретворення базису Q9 на базис Q8. Наш підхід прин-
ципово відрізняється від стандартної редукції тим, 
що алгоритм не потребує складання і розв’язування 
СЛАР 9 × 9 з наступним виключенням дев’ятого пара-
метра. Зміст такої конденсації скоріше фізичний, ніж 
алгебраїчний. Вона дає змогу генерувати математич-
но обґрунтовані і фізично адекватні функції форми 
(функції впливу) серендипових елементів Q8. Цікаво, 
що стандартна модель Ергатудіса, Айронса і Зенке-
вича є окремим випадком нематричної конденсації.  
У цій процедурі варіюється параметр, роль якого ра-
ніше недооцінювали [5; 7]. На рис. 1 зображено Q9, 
Q8 і схема Паскаля для біквадратичної інтерполяції.

Важливо зазначити, що альтернативні базиси Q8 
з’явилися виключно завдяки 9-му параметру x2y2, 
який був відхилений попередниками, наприклад  
[5–7]. Нам будуть потрібні функції форми елемента 
Q9. Вистачить виписати лише три характерні функції: 

L x y x y x y1

1
4

1 1, , ,� � � �� � �� �

аналогічно L x yi ,� �  для і = 2, 3, 4;

L x y x y y5
21

2
1 1, ,� � � �� � �� � �                (1)

аналогічно L x yi ,� �  для і = 6, 7, 8;

� � � � �L x y x y x y0
2 21

4
1 1, , ,� � � �� � �� �

Ізопараметрична апроксимація (відновлення 
функції U(x,y) визначається формулою:

U x y L x y U
i

i i, , ,� � � � � �
�
�

0

8

                     (2)

де Ui  – вузлові аплікати поверхні.
Оскільки наша увага прикута до «парадокса Зен-

кевича»,  як міру сконцентрованої у вузлах «інфор-
мації» беремо еквівалентні вузлові навантаження від 
одиничної масової сили. У роботі [4] автор розглядає 
квадратний елемент (рис. 1) з одиничною щільністю. 
Ми визначаємо вузлові навантаження за формулою 
інтегрального середнього:

�i iS
L x y dxdy� � �

� �
� �

1

1

1

1

1

, , � � �                    (3)

де S – площа СЕ, тому щільність � � 1
4

.

До речі, з ймовірнісної точки зору (3) – це матема-
тичне сподівання функції випадкового вектора. Набір 
�i��  назвемо спектром вузлових еквівалентних на-

вантажень. Для Q9 спектр має вигляд:

� � �i ii i� � � � �
1
36

1 2 3 4
1
9

5 6 7 8
4
90, , , , ; , , , , ; .� � � � � � � � � � � � � �

Треба пам’ятати важливу властивість спектра: 
cума усіх вузлових навантажень дорівнює 1.

Щоб усунути небажаний центральний вузол, до-
статньо розподілити �0

4
9

�  між граничними вузлами. 
Саме в цьому полягає суть конденсації (редукції). 
Зрозуміло, що способів – множина, але не всі вони 
дають фізично адекватний спектр. Наприклад, стан-
дартний базис Q8 [4–7]

� � � � � �N x y x y x y1

1
4

1 1 1, ,� � � �� � �� � � � �� �

aналогічно для і = 2, 3, 4; 

N x y x y5
21

2
1 1, ,� � � �� � �� � �                   (4)

aналогічно для і = 6, 7, 8, 
реалізує фізично неадекватний спектр: 

� �i ii i� � � � �
1
12

1 2 3 4
1
3

5 6 7 8, , , , ; , , , , .� � � � � � � � � � � �

 

 

|𝑥𝑥𝑥𝑥|

≤ 1, 

|𝑦𝑦𝑦𝑦|

≤ 1. 

 

 

 Рис. 1. СЕ біквадратичної інтерполяції (лагранжевий і серендиповий) і схема Паскаля
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В умовах, коли базис (4) вважався єдиним і вже 
застосовувався в пакетах прикладних програм, Джор-
дану [7] довелося винайти химерний «рецепт» кон-
денсації, щоб вийти на стандартний базис (4). На-
гадаємо, що Джордан розв’язував за допомогою Q8 
задачу про плоскі напругу і деформацію квадратної 
пластини. Джордан знайшов, що внутрішній вузол 
можна усунути за допомогою заміни:

U U U
i

i
i

i0
5

8

1

41
2

1
4

� �
� �
� � ,                          (5)

Це дає поліном, який все ще інтерполює квадра-
тичну по x і y функцію точно, але не має члена із x2y2. 
Цю функцію можна записати у вигляді

U x y N x y U
i

i i, ,� � � � � �
�
�

1

8

,                    (6)

де N x yi ,� �  – стандартні функції  впливу вузлів 
i (4). 

Поліноми N x yi ,� � , як і L x yi ,� � , задовольняють 
інтерполяційній гіпотезі Лагранжа: 

N x y
i k

i k
N x yi k k

i
i,

,

,
, ,� � �

�
�

� � ��
�
� �

�
1

0
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1

8�
�

� � � ,           (7)

Фізично протиприродна формула (5) все-таки міс-
тить корисну інформацію і відкриває змогу створити 
адекватні «рецепти» конденсації.

Зауважимо, що між ваговими коефіцієнтами 
� � �

1
4

 і � � 1
2

 є зв’язок 4 4 1� �� � . Неважко зрозумі-
ти, що з ваговими коефіцієнтами можна поекспери-
ментувати, не порушуючи балансу. Через α позначена 
частка навантаження, яку центральний вузол передає 
кожному кутовому вузлу. Кожен проміжний вузол СЕ 
отримує додаткове навантаження � �� 0 . Таким чи-
ном, ми маємо просте правило перетворення лагран-
жевої моделі L x yi ,� �  на серендипову N x yi ,� � :

N x y L x y L x y ii i, , , , , , , ;� � � � � � � � � �� 0 1 2 3 4� � � �

N x y L x y L x y ii i, , , , , , , ;� � � � � � � � � �� 0 5 6 7 8� � � �     (8)

При цьому неважко виключити появу від’ємних 
навантажень, оскільки  α і β  вибираються із фізичних 
міркувань. Особливість такого підходу в тому, що, 
усуваючи небажаний центральний вузол, ми зберігає-
мо дев’ятий моном x2y2.

Лишається навести кілька прикладів з ілюстраціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Схеми локалізації розподілених сил у вузлах

а)    b)    

c)    d)    
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Якщо через γi  позначити вузлове навантаження 
вузла і елемента Q8 і проінтегрувати (8) за формулою 
(3), ми отримаємо:

� � � �i ii i� � � � � � � �
1
36

16
36

1 2 3 4
4
36

16
36

5 6 7 8, , , , ; , , , , .� � � � � � � � � � �� �

Тепер зрозуміло, що означає «замовити» спектр. 
Ми вибираємо «за смаком» γi , знаходимо, при яких 
α і β  цей спектр реалізується, і за формулами (8) 
виписуємо базис Q8 і з 8 функцій впливу. Як бачимо, 
формули (8) генерують безліч альтернативних базисів 
і лише один – стандартний (при � � �

1
4

).
На рис. 2 зображені схеми розподілу еквівалентних 

вузлових сил для різних моделей біквадратичної 
інтерполяції. Стандартній моделі (4) відповідає рис. 2, а.

Якщо завантажені лише «проміжні» вузли  
(рис. 2, в), � � �

1
16

,  � � 5
16

. Відповідні функції впливу 
мають вигляд:

� � � � � �N x y x y x y xy1

1
16

1 1 1 3, ,� � � �� � �� � � � � �� �

aналогічно � �N x yi ,� � для і = 2, 3, 4; 

� � � � � �N x y x y y5
2 21

16
1 3 8 5, ,� � � �� � � �� �

aналогічно � �N x yi ,� � для і = 6, 7, 8.
Якщо завантажити лише «кутові» вузли  

(рис. 2, с), � �
1
2

,  � � � 1
4

. Відповідні функції впливу ма-
ють вигляд:

� � � � � �N x y x y x y xy1

1
4

1 1 2 2 2 3, ,� � � �� � �� � � � �� �

aналогічно � �N x yi ,� � для і = 2, 3, 4; 
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aналогічно � �N x yi ,� � для і = 6, 7, 8.

Якщо � �
1
16

,  � �
3
16 , ми отримуємо модель 

підвищеної точності обчислень. Цей базис було 
успішно протестовано в задачі про кручення стержня 
квадратного перерізу [12]. У цьому разі функції впли-
ву мають вигляд:

� � � � � �N x y x y x y xy1

1
16

1 1 1 5, ,� � � �� � �� � � � �� �

aналогічно � �N x yi ,� � для і = 2, 3, 4; 

� � � � � �N x y x y y5
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16
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aналогічно � �N x yi ,� � для і = 6, 7, 8.

Відповідна схема локалізації вузлових наванта-
жень показана на рис. 2d.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Запропонована і протестована математично про-

ста і фізично зрозуміла формула нематричної конден-
сації, яка генерує множину альтернативних моделей 
(включаючи і стандартну).

Таким чином, наукова новизна – це нова кон-
структивна версія поліноміальної інтерполяції, нові 
рецепти нематричної конденсації та нові альтерна-
тивні моделі Q8.

Аналогічні питання розглядав у 1970 р. Джордан 
(Jordan W. B.). Є посилання на його магістерську ро-
боту [7]. Джордан шукав рецепти перетворення ла-
гранжевої моделі Q9 на серендипову Q8. Але в до-
ступні публікації потрапив лише той рецепт, який 
підтверджує результат О. Зенкевича [5; 15]. Склада-
ється враження, що Джордан зробив це свідомо, щоб 
не зашкодити авторитету керівника своєї магістер-
ської роботи. Як відомо, у 1970 р. О. Зенкевич вже 
був у першій п’ятірці провідних фахівців із МСЕ. 

Математична обґрунтованість і фізична адекват-
ність наведених у роботі прикладів підтверджує пра-
вомірність використаних гіпотез.

ВИСНОВКИ
Модельний ряд СЕ біквадратичної інтерполяції 

можна суттєво поповнити альтернативними СЕ. Для 
цього запропонована нематрична процедура конден-
сації, яка дає змогу керувати інтерполяційними та об-
числювальними властивостями елемента, зберігаючи 
міжелементну неперервність. Причина виникнення 
від’ємних навантажень у «кутових» вузлах стандарт-
ного СЕ – лінійчастість «проміжних» поверхонь (коної-
дів). Увігнути коноїд можна за допомогою 9-го параме-
тра x2y2. Цікаво розповсюдити запропонований підхід на 
серендипові СЕ бікубічної інтерполяції Q12. Проблема 
усунення фізичної неадекватності у схемах вузлової ло-
калізації навантажень є актуальною для всіх серендипо-
вих СЕ вищих порядків, включаючи 3D-елементи.

Варто звернути увагу читача на ймовірнісний ха-
рактер базисних поліномів двох аргументів. Базисний 
поліном можна розглядати як функцію випадкового 
вектора. З цієї точки зору вузлове навантаження є 
математичним сподіванням функції випадкового век-
тора. З геометричної точки зору ми маємо справу із 
середнім значенням аплікати базисної поверхні. Така 
інтерпретація дає право на існування від’ємних зна-
чень інтегральних характеристик моделі. 

Наведені приклади спростовують думку О. Зенкеви-
ча, що від’ємні кутові навантаження є недоліком стан-
дартних моделей, з яким треба змиритися. Важливо, що 
суперечки навколо «гравітаційного відштовхування» 
мали позитивний вплив на прогрес наукових знань. 

У подальших дослідженнях цікаво поширити не-
матричну конденсацію на елементи вищих порядків, 
а також на мішані елементи, наприклад, квадратично-
кубічні (10 вузлів).
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Abstract. The purpose of the work is to develop an economic and mathematical model for assessing the investment 
risks of startup projects based on the fuzzy set theory.The methodology of the research is based on the principle of 
project approach, analysis of commercial efficiency of projects, methods of fuzzy sets. The financial indicators of the 
project are determined: net present value, internal rate of return, which make it possible to assess the risks of investment 
startups − projects. In evaluations, project indicators were used as fuzzy parameters. For this purpose, membership 
functions are constructed that establish the degree of belonging to a fuzzy set. The triangular type is selected as the 
type of function, and the parameters corresponding to the pessimistic, base and optimistic scenarios are also specified.
The study proved that the theory of fuzzy sets is one of the most effective mathematical theories designed to process 
uncertain information that integrates well-known approaches and methods. A mathematical model for calculating the 
magnitude of the risks of investment projects is proposed. A new methodology for evaluating the economic efficiency 
of innovative projects based on the fuzzy set theory has been developed. The methodology allows quantifying the fact 
of the phased implementation of the project and the possibility of termination of funding with negative information 
about its implementation. The novelty of the work is the study of the project’s risk indicator, which depends on the 
criterion of project effectiveness, if the criterion below which the project is considered unprofitable. The dependence 
of the indicator of the degree of risk of the project on the value of the criterion of the effectiveness of the project is 
derived in the paper. The use of fuzzy set methods allows estimating the level of stable forecasting of the financial 
flows generated by the project depending on the variants of important input parameters of the project.Actual problems 
of evaluation of complex investment projects in conditions of risk and uncertainty are investigated. Criteria that affect 
the value of a startup are determined. The ability to satisfy the required values of these criteria is evaluated. The model 
can be used by both investors and entrepreneurs.
Key words: investments; valuation; fuzzy sets; risks; discounting.

Анотація. Метою роботи є розробка економіко-математичної моделі оцінки інвестиційних ризиків стартап-
проєктів на основі теорії нечітких множин.
Методологія дослідження базується на принципі проєктного підходу, аналізі комерційної ефективності проєк-
тів, методів нечітких множин. Визначено фінансові показники проєкту: чиста приведена вартість, внутрішня 
норма прибутковості, які дадуть змогу оцінити ризики інвестиційних стартап-проєктів. У процесі проведення 
оцінок показники проєкту використовувалися як нечіткі параметри. Для цього побудовано функції належнос-
ті, які встановлюють ступінь належності нечіткій множині. Як тип функції обраний трикутний вид і задані 
параметри, які відповідають песимістичному, базовому та оптимістичному сценаріям.
У результаті дослідження було доведено, що теорія нечітких множин є однією з найбільш ефективних матема-
тичних теорій, спрямованих на обробку невизначеної інформації, яка інтегрує відомі підходи і методи. Запро-
понована математична модель для розрахунку величин ризиків інвестиційних проєктів.
Розроблена нова методика оцінювання економічної ефективності інноваційних проєктів на основі  теорії 
нечітких множин. Методика дає змогу кількісно оцінити факт поетапної реалізації проєкту та можливості   



104

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2020

припинення фінансування при негативній інформації про його реалізацію. Новизною роботи є дослідження 
показника ступеня ризику проєкту, який залежить від критерію ефективності проєкту, тобто критерію, нижче 
якого проєкт вважається невигідним. У роботі виведена залежність показника ступеня ризику проєкту від 
значення критерію ефективності проєкту. Використання методів нечітких множин дасть змогу оцінити рівень 
стійкого прогнозування фінансових потоків, які  генеруються проєктом залежно від варіантів важливих вхід-
них параметрів проєкту. 
Досліджуються актуальні проблеми оцінювання складних інвестиційних проєктів в умовах ризику та неви-
значеності. Визначаються критерії, які впливають на вартість стартапу. Оцінюється можливість задоволення 
необхідних значень цих критеріїв. Модель може бути використана як інвесторами, так і підприємцями. 
Ключові слова: інвестиції; оцінка вартості; нечіткі множини; ризики; дисконтування.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
В умовах, коли цифрова економіка швидко роз-

вивається, стали створюватися стартапи – невеликі 
компанії, що будують свій бізнес на новітній інно-
ваційній ідеї з використанням передових сучасних 
інформаційних технологій. Стартап − підприємство  
з високим ризиком. У роботі необхідно розробити 
технологію оцінки інвестиційних ризиків стартап-
проєкту на основі теорії нечітких множин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нині питання оцінки стартапів вивчається і опра-
цьоване недостатньо, особливо для задач із невизна-
ченістю, як у вітчизняній, так і в зарубіжній літера-
турі. Дослідження становлять праці таких фахівців у 
галузі, як Стівен Бланк [1], Бред Фелд [2], Джейсон 
Мендельсон [2].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Класичні аналітичні методи не завжди можна ви-
користовувати для роботи з невизначеностями. Тому 
було розроблено нечітке моделювання, спрямоване 
на формалізацію і обробку невизначеної інформації. 
Нечітка логіка об’єднує сукупність алгоритмів, про-
цедур, що базуються на використанні нечітких знань 
і оцінок експертів для розв’язуваної задачі. Нечітко-
множинний підхід відображає особливості недетер-
мінованої поведінки економічної системи, процесу 
або явища. За допомогою методу нечітких множин 
будуються нечіткі змінні, які відображають неви-
значеність [3, с. 40; 4, с. 224; 6, с. 657]. Основна ідея 
застосування цього апарату полягає в тому, що будь-
який економічний показник трактується як інтер-
вальний, задається не конкретним числом, а деяким 
проміжком у вигляді нечіткої множини. Це відповідає 
ситуації, коли досить точно відомі лише межі значень 
показника, в яких він може змінюватися, але при цьо-
му відсутня будь-яка кількісна або якісна інформація 
про можливості або ймовірності реалізації різних 
його значень усередині заданого інтервалу. Моделям, 
побудованим на нечіткій логіці, властива можливість 
адаптації до мінливих умовами ринку [5, c. 3; 7, c. 63; 
8, c. 160].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті – розробити технологію оцінки інвес-

тиційних ризиків стартап-проєкту на основі теорії не-
чітких множин.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Реалізацію математичної моделі розглянемо на 

конкретному прикладі. Нехай початкова інвестиція 
становить близько 5 млн грн. Проєкт триває два пері-
оди, в кожен з яких він буде в середньому приносити 
прибуток від 3,5 млн грн. до 4,5 млн грн. Дослідження 
проєкту проведемо на основі чистої приведеної вар-
тості і внутрішньої прибутковості. Чиста приведена 
вартість NPV – різниця між наведеними грошовими 
доходами і величиною початкових витрат (1):
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1
r1

VINPV
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де I – обсяг первинних інвестицій; Vk– оборот-
не сальдо надходжень і платежів (прибуток) у k-му  
періоді; n – число періодів; r – ставка дисконтування  
в k-му періоді. 

Задамо показники проєкту як нечіткі параметри. 
Для цього побудуємо для них функції належності, які 
встановлюють ступінь належності нечіткій множині. 
Трикутний вид функції належності часто використо-
вується в практиці аналізу інвестиційних проєктів. 
Трикутне число А задається за допомогою трьох па-
раметрів A = (a, b, c): мінімальне значення (a), очіку-
ване (b) і максимальне (c), що відповідають песиміс-
тичному, базовому й оптимістичному сценаріям.

Виходячи з виразу (1), визначимо змінні, які пред-
ставимо в нечіткій формі. Це початкова інвестиція I, 
прибуток V, ставка дисконтування R. 

Виберемо межі зміни досліджуваних показників. 
Задамо для них функції належності у вигляді трикут-
них функцій. Створимо множини α-рівня. Будуючи 
множини α-рівня, отримуємо наближене розкладан-
ня нечіткої множини. Використовуючи операції над 
α-рівнями, знайдемо NPV і отримуємо наближене 
розкладання нечіткої множини NPV за рівнями α. 
Фактично побудуємо функцію належності для NPV, 
яку будемо досліджувати.

Передбачається, що початкова інвестиція стано-
вить 5 млн грн, але залежно від умов може бути від 



105

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2020КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ

3,5 до 5 млн грн, задаємо множину I у вигляді трійки 
I= (3,5; 4,25; 5,0).

Задаємо множину прибутків у вигляді трійки 
V=(2,5; 3,5; 4,5). Для ставок дисконтування R < 21,5% 
проєкт є прибутковим, оскільки чиста теперішня вар-
тість NPV>0. Для ставки дисконтування R = 21,5% 
доходи від проєкту дорівнюють інвестиційним витра-
там. Це максимально можлива ставка дисконту, при 
якій можна інвестувати кошти без втрат. Виберемо 
ставку дисконтування R в межах від 12% до 21% з ві-
рогідним значенням 17%. Задаємо множину у вигляді 
трійки R = (0,12; 0,17; 0,21).

Представляємо нечіткі показники у вигляді (2) 
трикутної функцій належності для прибутку (рис. 1):
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де Va=3,5; Vb=4,5; I =4.

 

Рис. 1. Функція належності прибутку V(x)

Аналогічно побудовані функції належності для 
І, R. Далі будуємо наближене розкладання  нечітких 
множин I, V, R за α-рівнями. Розраховуємо межі мно-
жин I, V, R при заданому значенні α – інтервали до-
стовірності. Обираємо 10 рівнів α на відрізку [0,1]: 

}{ 19080706050403020100 ;,;,;,;,;,;,;,;,;,;∈a .

Для розрахунку інтервалів достовірності при за-
даному значенні ia i вирішуються рівняння виду:

iixI a=)( iixV a=)( iixR a=)(

Розв’язком будуть два значення – нижня та верхня 
границя проміжку функцій належності. Інтервали до-
стовірності представляються вигляді матриць з еле-
ментами

Iaij, Vaij, Raij, (i = 1...10; i = 1,2)

Використовуючи матриці інтервалів достовірнос-
ті Ia, Va, Ra знайдемо функцію ),,( aaaa RVINPV  за 
формулою (3):
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У результаті отримаємо наближене розкладання 
нечіткої множини NPV  за рівнями a  з елементами NPVaij, (i = 1...10; i = 1,2)

 Представимо aNPV  у вигляді двох матриць: 
нижня границя проміжку NPVL  і верхня границя 
проміжку NPVR . Номер рядка матриці відповідає 
значенням ia .

Таблиця 1. Матриці Ia, Va, Ra
IL IR VL VR RL RR

0 3,5 5,45 2,55 5,05 0,12 0,21
1 3,59 5,345 2,65 4,9 0,215 0,206
2 3,68 5,24 2,75 4,75 0,13 0,202
3 3,77 5,135 2,85 4,6 0,135 0,198
4 3,86 5,03 2,95 4,45 0,14 0,194
5 3,95 4,925 3,05 4,3 0,145 0,19
6 4,04 4,82 3,15 4,15 0,15 0,186
7 4,13 4,715 3,25 4 0,155 0,182
8 4,22 4,61 3,35 3,85 0,16 0,178
9 4,31 4,505 3,45 3,7 0,165 0,174
10 4,4 4,4 3,55 3,55 0,17 0,17

Таблиця 2. Матриці NPVL – нижня границя, NPVR – 
верхня границя функції належності NPV

a NPVL NPVR
0 1,33 3,77
1 1,24 3,62
2 1,5 3,46
3 1,59 3,3
4 1,68 3,15
5 1,76 2,99
6 1,85 2,83
7 1,93 2,67
8 2,02 2,51
9 2,1 2,35
10 2,18 2,18

Функція має також трикутний вид при цьому 
minNPV  = 1,24, maxNPV  = 3,77, cNPV  = 2,36. maxNPV –  

песимістичний сценарій, maxNPV – оптимістичний 
сценарій, cNPV – базове значення.

Нечіткі числа є досить зручним способом моде-
лювання економічних процесів із неоднозначними, 
імовірнісними параметрами. Використання інтерва-
лів достовірності дає змогу описати невизначеність, 
що притаманна прогнозним значенням показників.  
У процесі використання нечітких множин формула  
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розрахунку NPV трансформується наступним  
чином:

[ ] [ ] [ ]
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Внаслідок розрахунків ми отримує-
мо трикутне нечітке значення показника 

),,( maxmin NPVNPVNPVNPV c= .
Розглянемо це детальніше. Для спрощення запису 

подальших математичних викладок введемо систему 
позначень:

N1 = NPVmin – нижня границя інтервалу нечіткого 
числа NPV;

N = NPVc – середнє значення NPV;
N2 = NPVmax − верхня границя інтервалу нечіткого 

числа NPV;
W– чіткий критерій ефективності проєкту, тобто 

критерій, нижче якого проєкт вважається невигідним.
Проєкт є прибутковим, якщо NPV більше задано-

го інвесторами критерію W, де W – оцінка ризику ін-
вестицій – визначення критеріїв, при яких результую-

че значення інвестиційного процесу NPV буде нижче 
встановленого граничного рівня.

Нехай W – вибране граничне значення. У цій за-
дачі з нечіткими змінними оцінимо можливість події 
NPV<W, що визначає ризик того, що проєкт виявить-
ся неефективним.

Оскільки результатом розрахунку NPV є трикутне 
непарне число, можливі наступні варіанти його спів-
відношення з критерієм ефективності W.

Якщо N1<W<N (рис. 2), ступінь ризику W буде ви-
значатися як геометрична ймовірність потрапляння в 
область неефективних інвестицій, тобто в зону між 
точками N1і W. Геометрична ймовірність може бути 
знайдена як відношення площі зони неефективності 
до загальної площі отриманих значень NPV (5):

)(
)(

)( 5
S
S

R
2N1N

W1N=                                (5)

де R – показник ступеня ризику проєкту,
S(N1W) – площа області неефективних інвестицій,
S(N1N2)– площа області отриманих значень NPV.
Зазначені площі фігур можуть бути знайдені різ-

ними шляхами. У загальному вигляді площу фігури 
на інтервалі [N1, W] можна знайти як  інтеграл функ-
ції, яка обмежує фігуру зверху:
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Площа трикутника дорівнює половині добутку 
сторони трикутника на висоту. Висота в нашому ви-
падку дорівнює одиниці.

2
1N2NS NN

−
=)!(

Таким чином, ми отримуємо розрахункову фор-
мулу показника ступеня ризику проєкту (6):

 

 

Рис. 3. Залежність показника ступеня ризику проєкту від значення W на відрізку 
2NW1N <<

Рис. 2. Визначення степеня ризику проєкту
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У нашому випадку  весь отриманий діапазон зна-
чень NPV однозначно менше критерію W, тому ризик 
такого проєкту становить 100%, тоді R = 1.

Для нашого прикладу, підставляючи конкретні 
значення 1N  = 1,24, 2N  = 3,77, N  = 2,36, отримуємо 
залежність (рис. 3).

Таким чином, можемо записати систему 
розв’язків, для розрахунку ризиків інвестиційних 
проєктів (7):

Таким чином можемо записати наступну систему розв’язків, для розра-

хунку ризиків інвестиційних проектів(7): 
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де N1 - нижня границя інтервалу значень NPV ;N - середнє значення NPV ; 

N2 - верхня границя інтервалу значень NPV ;W - критерій ефективності прое-

кту. 

  (7)

де N1 − нижня границя інтервалу значень NPV;  
N − середнє значення NPV; N2 − верхня границя інтер-
валу значень NPV; W − критерій ефективності проєкту.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Використання методів нечітких множин до-
повнює традиційний фінансовий аналіз. Є змога 

кількісно оцінити стійкість розрізних характерис-
тик ефективності проєкту для порівняння стійкос-
ті різних показників. Це необхідно при визначенні 
вузьких місць проєкту. З’являється змога кількісно 
оцінити надійність отриманих розрахункових по-
казників ефективності проєкту. Такі оцінки не мо-
жуть бути виконані на основі традиційних методів  
аналізу.

У роботі виведена залежність показника ступеня 
ризику проєкту від значення критерію ефективнос-
ті проєкту. Використання методів нечітких множин 
дасть змогу оцінити рівень стійкого прогнозування 
фінансових потоків, які  генеруються проєктом за-
лежно від варіантів важливих вхідних параметрів 
проєкту. 

ВИСНОВКИ

Розроблена нова методика оцінювання економіч-
ної ефективності інноваційних проєктів на основі  те-
орії нечітких множин. Методика дає змогу кількісно 
оцінити факт поетапної реалізації проєкту та мож-
ливості  припинення фінансування в разі негативної 
інформації про його реалізацію. Новизною роботи є 
дослідження показника ступеня ризику проєкту, який 
залежить від критерію ефективності проєкту, тобто 
критерію, нижче якого проєкт вважається невигід-
ним. У подальших дослідженнях необхідно досліди-
ти функції різного виду, визначити  для них ефективні 
показники ступеня ризику проєкту.
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ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT POSSIBILITIES 
OF PREVENTING MARITIME TRANSPORT ACCIDENTS 
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Abstract. Constructive, technical, technological and safety measures are used to reduce the risk of accidents. Other 
measures are effective and human factors impact cannot be reduced. The scale of an accident reaches several thousand 
each year. The challenge is to find more effective approaches. The approach consists of the following steps: receiving 
information on the causes and circumstances of the accidents; analysis of information to determine the possibilities of 
accident prevention; rationale for practical actions for reduction of risks of accidents. The human factor dominates the 
cause of accidents is 73%, followed by constructional defects and equipment failures is 15%, then weather conditions 
and force majeure is 8%. Accidents are caused by mistakes made by officers (25%); sailors (17%); pilots (5%); coast 
service (17%); mechanics (2%). This information leads to a paradoxical conclusion. It consists in the fact that more 
and more effort is directed at reducing the accident while its magnitude and negative consequences remain visible. 
International maritime organizations, national institutions and ship owners are developing comprehensive measures 
to reduce accident risks. It is not possible to prevent an accident due to the influence mainly to the human factor. The 
challenge is how to provide normative requirements to staff. The article suggests approaches by which the efficiency 
of preventive actions of accident prevention can be improved. Organizational and management procedures are based 
on principles: coverage of the whole chain of professional education and training; involvement of all categories 
including coastal services, pilots, crew members; use of target information in accordance with personnel’s professional 
specialization; use of modern forms of information presentation (tests, video clips with cases). Further research should 
focus on finding early warning approaches to the head off emergency situations.
Key words: accidents at sea; causes of accidents; accident prevention measures.

Анотація. В сукупності дій, що спрямовані на зниження ризиків аварій, поєднуються конструктивні, технічні, 
технологічні, безпекові заходи. Певні заходи досягають ефективності, а зниження впливу людського фактору, 
який спричиняє близько 70% аварій, досягти не вдається. Масштаби аварійності сягають кількох тисяч аварій 
щороку, що спонукає до пошуку додаткових підходів. Послідовність пошуку складають такі кроки, як отри-
мання інформації про причини, обставини й характер аварій; аналіз інформації задля виявлення можливостей 
запобігання аваріям; обґрунтування практичних дій зі зменшення ризиків аварій. В сукупності причин аварій 
переважає людський фактор, що становить 73%, далі йдуть конструктивні недоліки та відмови обладнання 
(15%), погодні умови та форс-мажорні обставини (8%). Аварії спричиняються помилками командного складу 
(25%), рядового складу (17%), берегових служб (14%), лоцманів (5%), механіків (2%). На зниження аварійнос-
ті спрямовується все більше зусиль, але її обсяги й негативні наслідки залишаються масштабними. Міжнарод-
ні організації, національні інституції та судновласники розробляють та вживають заходів зі зниження ризиків 
аварій. Проте головним чином внаслідок людського фактору подолати аварійність не вдається. Проблемою  
є ефективність донесення вказівок до персоналу. Запропоновані підходи, за допомогою яких можна підвищити 
ефективність дій із запобігання виникненню аварій. Організаційно-управлінські процедури мають базуватися 
на таких засадах, як охоплення всього ланцюга професійної підготовки персоналу від навчальних закладів, 
перепідготовки, атестації, тренінгів; задіяння всіх категорій персоналу включаючи берегові служби, лоцманів, 
членів екіпажу; використання цільової інформації відповідно до професійно-посадової спеціалізації персона-
лу; застосування сучасних форм подання інформації (аудіоінструкції, тести, відеороліки за методикою кейсів). 
Подальші дослідження доцільно зосередити на пошуку шляхів раннього попередження розвитку аварійних 
ситуацій.
Ключові слова: морські аварії; причини аварійних ситуацій; заходи запобігання аваріям.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Аварійність морського флоту не тільки становить 

небезпеку для життя людей і навколишнього серед-
овища, але й завдає величезної шкоди. Зокрема, тіль-
ки матеріальні збитки в результаті морських аварій 
оцінювалися близько 540 млн. дол. на рік [1]. Не-
зважаючи на посилення безпекових заходів, щорічно 
відбувається кілька тисяч аварійних випадків, хоча є 
позитивна тенденція скорочення кількості аварій у 
відсотковому вимірі до обсягу світового флоту. Між-
народні організації та національні інституції розро-
бляють цільові програми з підвищення рівня безпеки 
мореплавства, проте внаслідок комплексу причин не 
вдається подолати численні інциденти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження й публікації з тематики людського 
фактору та аварійності можна розподілити на декілька 
груп. Найбільшу групу складають роботи, присвячені 
аналізу статистики аварійних подій [2; 3]. Другу групу 
становлять роботи, де розглядаються конкретні випадки 
аварій [4; 5]. В роботах третьої групи присутній аналіз 
обставин і наслідків аварій [6; 7; 8]. До фундаменталь-
них досліджень належить робота [9]. Якщо порівнюва-
ти Україну з іншими країнами за кількістю публікацій з 
тематики морських аварій, то можна побачити, що ма-
сив вітчизняних статей є значно меншим. З огляду на 
інтернаціональний характер сучасного судноплавства 
неможливо виокремити виключно українські аварії чи 
аварії будь-яких інших країн. Плавзасоби мають різних 
судновласників, приписані до різних країн, члени екіпа-
жів походять з багатьох країн, екологічна шкода від ава-
рій не має порту приписки тощо. Можна припустити, 
що брак вітчизняних досліджень і публікацій компенсу-
ється залученням результатів міжнародних організацій 
та науковців морських держав, однак контент-аналіз за-
свідчує великі прогалини у справі запровадження пере-
дових результатів у вітчизняну практику. Аналіз вико-
наних досліджень свідчить про дефіцит результатів, які 
були б підставою вироблення ефективних рекомендацій 
із запобігання аварійності.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

В сукупності дій, що спрямовані на зниження 
ризиків виникнення аварійних ситуацій, комплексно 
поєднуються конструктивні, технічні, технологічні, 
безпекові, економічні заходи та ті, що визначають-
ся як людський фактор. Певні заходи мають більшу 
ефективність, а щодо зниження впливу людського 
фактору, який спричиняє близько 70% аварій, прогре-
су досягти не вдається. Отже, на тлі загальної пробле-
матики зниження аварійності виокремлюється неви-
рішена частина пошуку організаційно-управлінських 
заходів зменшення небезпечного впливу людського 
фактору.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є виявлення засобів організаційно-

управлінського характеру, які би сприяли зменшенню 
ризиків аварій морського транспорту.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Методичне забезпечення дослідження склали ін-
струменти традиційного аналізу документів, засоби 
систематизації відомостей, отриманих із друкованих 
та електронних джерел, аналізу статистичної інфор-
мації та побудови логіко-структурних залежностей. 
Об’єктом дослідження вибрані передумови й чинни-
ки, що визначають виникнення та протікання аварій-
них морських подій. Предмет дослідження складають 
засоби попередження морських аварій організаційно-
управлінського характеру та прикладні аспекти їх-
нього застосування.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Скільки існує флот, стільки ж існують аварії. 

Однак в історичному аспекті адекватно еволюції су-
ден та технологій судноплавства трансформувалися 
аварії, зокрема їхні причини, характер протікання, 
наслідки. Зрозуміло також, що протягом усієї істо-
рії флоту розроблялась «антиаварійна» безпека, яка 
нині сформувалась як певна система. Цю систему 
складають міжнародні органи та національні інсти-
туції, кодекси й нормативні вимоги щодо здійснен-
ня судноплавства, правила безпеки, організаційні та 
контрольні функції, інструкції та засоби щодо зне-
шкодження наслідків аварій тощо [10; 11]. Сформу-
льована «Філософія безпеки» (Safety Philosophy), за-
проваджується «Культура безпеки» (Safety Culture), 
відбуваються міжнародні форуми з питань безпеки 
та визначена амбітна мета «Досягнення суспільства 
без морських аварій» (Achieving a Society with No 
Maritime Accidents) [12; 13; 14].

В останні десятиліття фіксується позитивна тен-
денція зниження аварійності за таким вимірником, 
як відсоток кількості аварій відносно обсягу світо-
вого флоту. Зокрема, якщо у 2005 році втрати суден 
становили 0,25%, то у 2015 році – 0,1% [15]. Проте в 
абсолютному вимірі масштаби аварійності сягають 
кілької тисяч аварійних подій щороку, наприклад, у 
2018 році зафіксовано 2 698 аварій, що на 1% менше, 
ніж у попередньому році [16]. Також внаслідок «гі-
гантоманії» суднобудівництва суттєво зросла «ціна» 
одиничної аварії. Отже, оцінками AGCS (Allianz 
Global Corporate & Specialty), втрата контейнерово-
за вантажомісткістю 19 000 ТЕU вартує 1 мільярд 
доларів США [15]. Таким чином, на фоні всебічних 
зусиль і позитивних досягнень із підвищення рівня 
безпеки масштаби аварійності залишаються вагоми-
ми, що спонукає до пошуку додаткових ефективних 
підходів. Послідовність пошуку складають такі кро-
ки, як отримання максимально можливої інформації 
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про причини, обставини й характер аварійних подій; 
аналіз структурованої інформації задля виявлення 
можливостей запобігання аваріям; обґрунтуван-
ня практичних дій із зменшення ризиків настання  
аварій.

Масив інформації про морські аварії складають 
дві групи даних, такі як статистичні відомості, які 
фіксуються страховими компаніями, міжнародними 
й національними профільними організаціями [17]; 
звіти за результатами розслідувань обставин аварій 
[18].

Статистичний облік фіксує такі характеристики 
аварій:

− за типами суден (cargo, container, bulk, 
tanker, passenger & oth.);

− за результатами аварій (затоплення, посадка 
на мілину, зіткнення, навал);

− за регіонами, акваторіями;
− за рівнем аварійності (дуже серйозна аварія, 

серйозна аварія, менш серйозна аварія, морський ін-
цидент)1;

− за причинами (втрата керованості, поломки/
відмови обладнання, пожежа/вибух, людський фак-
тор, погодні умови).

В Україні обов’язково готуються звіти за резуль-
татами розслідування аварійних морських подій 
(АМП) згідно з нормативними документами [18]. 
Звіт, зокрема, містить такі відомості: умови й об-
ставини, за яких сталась АМП; причинно-наслідкові 
зв’язки, обставини й умови, що призвели до АМП; 
правильність дій причетних осіб з урахуванням 
впливу зовнішніх чинників, логіко-психологічна 
оцінка їхньої поведінки, ступеня втоми; відповід-
ність дій осіб, причетних до АМП, національним 
та конвенційним вимогам, що регламентують без-
пеку мореплавства з урахуванням виправдано-
го професійного ризику [18, п. 5.3.3]. Для пошуку 
можливостей запобігання аваріям найважливішою 
є інформація про причини й обставини їх виник-
нення. Розглянемо дані з різних джерел інформації. 
Згідно з даними EMSA причини розподіляються 
таким чином: помилкові дії операторів становлять 
67%, відмови обладнання – 24%, небезпечні речо-
вини, вантаж – 4%, погодні умови – 3%, інше – 3% 
[15]. Окрім повної втрати суден у світі із 2006 по  
2015 роки відбулося 25 434 аварії, з яких 7 820 (31%) 
були спричинені несправністю та відмовами меха-
нізмів [20]. На рис. показано структуру розподілу 
причин за певними категоріями.

Статистика морського страхування засвідчила, 
що людський фактор (Human erroneous action) спри-
чинив близько 60% аварій в усьому світі за 1997–
2011 роки [21]. Результати порівняльних досліджень 
подають інтервал від 70% до 95% (за середнього 
значення у 80%) аварій, що спричинені людським 
фактором [22].

 
Рис. 1. Структура причин виникнення морських аварій [6]

Якщо конкретизувати, то більше 80% аварій 
викликані помилками людини у прийнятті рішень 
з управління судном, а саме капітана, вахтового 
помічника капітана, вахтового механіка, лоцма-
на, оператора системи управління рухом суден 
[23, с. 4–5]. У вітчизняних виданнях зазначається, 
що аварії спричиняються помилками командно-
го складу (25%), рядового складу (17%), берего-
вих служб (14%), лоцманів (5%), механіків (2%)  
[24, с. 26].

В загальній сукупності причин частка людського 
фактору складала 74% з таким розподілом (табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл відносної кількості аварій, 
спричинених людським фактором [13]

Джерело й характер помилок Відсоток від 
людських помилок

Помилки лоцмана 34
Проблеми зосередженості 

(аttention problems) 23

Помилки капітана 11

Проблеми спілкування 
(communication) 10

Неправильне розуміння 
(misunderstanding) 9

Інші людські помилки сумарно 13

Детальне дослідження, в якому, зокрема, інфор-
мація отримувалася за допомогою анкетного опиту-
вання, показало таку картину (табл. 2).

1 Наприклад, дані Європейського агентства морської 
безпеки (EMSА) за 2017 рік свідчать про таке: дуже серйозні 
аварії становили 2,2% від усіх випадків; серйозні аварії – 
23,6%; менш серйозні аварії– 58,4%; морські інциденти 
– 17,6% [19]. За вітчизняною класифікацією останні дві 
категорії кваліфікуються як морські інциденти (серйозні 
інциденти) та інциденти [18].
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Таблиця 2. Розподіл відносної кількості аварій за 
даними анкетного опитування [22]

Причина аварії Відсоток  
від людських помилок

Неадекватні дії вахтового  
персоналу 32,0

Помилкові рішення й дії 
внаслідок стресу, втоми та 
тренувальних навантажень

30,0

Неправильний вибір швидкості 
та використання радара 15,5

Неправильне використання 
обладнання 2,0

Процедурні проблеми 2,0
Непорозуміння внаслідок 
недостатньої підготовки  

(lack of training)
1,0

Непорозуміння через мовні 
проблеми 1,0

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вищенаведена інформація дає змогу зробити 

парадоксальний висновок: на зниження аварійнос-
ті спрямовується все більше зусиль, але її обсяги та 
негативні наслідки залишаються масштабними. Це 
красномовно ілюструється назвою статті «Від Титані-
ка до Коста Конкордіа – століття невивчених уроків» 
(“From Titanic to Costa Concordia – a century of lessons 
not learned”) [25]. Багато досліджень присвячені по-
шуку шляхів подолання проблеми, про що свідчать 
такі приклади:

− «Чому трапляються нещасні випадки на суднах, 
незважаючи на контрольні списки і засоби безпеки?» 
[26];

− «10 порад щодо уникнення морських аварій» [27];
− «Чотири випадки морських аварій та як їх уник-

нути в майбутньому» [28].

Проте ситуація не покращується, що вимагає від 
дослідників пошуку нових рішень.

ВИСНОВКИ
Аварійність морського флоту залишається зна-

чною, незважаючи на зусилля щодо запобігання їй. 
Міжнародними морськими організаціями, національ-
ними інституціями та судновласниками розробляють-
ся комплексні заходи, яких вживають для зниження 
ризиків аварій. Проте головним чином внаслідок 
впливу людського фактору подолати аварійність не 
вдається. Нормативні вимоги та інструкції відомі й 
легко доступні, посібники (manual) наявні в електро-
нному форматі, отже, дійсною проблемою є ефек-
тивність донесення вказівок до персоналу. Це можна 
забезпечити за допомогою реалізації організаційно-
управлінських процедур, що базуються на таких за-
садах:

− охоплення всього ланцюга професійної під-
готовки персоналу від навчальних закладів, системи 
перепідготовки, атестації, тренінгів, передвахтового 
інструктажу;

− задіяння усіх категорій персоналу включаю-
чи берегові служби, лоцманів, членів екіпажу;

− підготовка й використання фокусно-цільової 
інформації відповідно до професійно-посадової спе-
ціалізації персоналу (капітани, матроси, механіки, 
такелажні бригади тощо);

− застосування сучасних форм подання інфор-
мації (аудіоінструкції, тести, відеороліки за методи-
кою кейсів з демонстрацією аварій тощо).

За умови, що процедури будуть відповідати кри-
теріям тотального охоплення й результативності, 
можна підвищити ефективність превентивних заходів 
запобігання аваріям. Подальші дослідження доцільно 
зосередити на пошуку шляхів раннього попереджен-
ня аварійних ситуацій.
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Abstract. In modern conditions, the complicated nature of the company’s activities requires improvement of management 
tools, and especially methods of research and evaluation of their activities. As a result, it became necessary to use such a tool 
as economic diagnostics, which makes it possible to conduct a detailed study, get complete and truthful information about the 
company’s activities. This would make it possible to make more effective management decisions. In the process of managing the 
production and economic activities of the enterprise, the use of economic diagnostics will allow you to identify the state of the 
enterprise on indirect grounds in time. Today, considering the problems of efficiency, there is no generally accepted approach, 
both by definition and by conducting diagnostics of the efficiency of economic activities of organizations and enterprises in 
any sphere. Such diagnostics should take into account various characteristics of successful business conduct and represent 
indicators of various types of evaluation. Taking this into account, the issue of determining and conducting effective diagnostics 
of enterprises is particularly relevant. The purpose of this work is to conduct diagnostics of PJSC “Kobeliatskyi plant of food 
products «Mriya»”, to determine the theoretical and methodological aspects of its implementation, and to develop program 
measures to improve its effectiveness. The object of the work is the economic activity of PJSC “Kobeliatskyi plant of food 
products «Mriya»”. The subject is the process of economic activity of PJSC “Kobeliatskyi plant of food products «Mriya»” 
and the development of its efficiency program. In the course of the study formulated the following objectives, in particular to 
determine the theoretical basis of the diagnosis; identify and analyze current approaches to diagnostics research companies; 
develop a program to improve the efficiency of economic activities of PJSC “Kobeliatskyi plant of food products «Mriya»” 
based on the diagnosis. The article uses methods of theoretical generalization, system and financial analysis, and diagnostics of 
the financial state of performance by type of economic activity.
Key words: diagnostics; efficiency; economic activity; company.

Анотація. У сучасних умовах ускладнений характер діяльності підприємства вимагає покращення інструментів 
управління, а особливо методів дослідження й оцінки їх діяльності, результатом чого стало необхідним застосувати 
такий інструмент, як економічна діагностика, який дає змогу проводити детальне дослідження, одержувати повну і 
правдиву інформацію про діяльність підприємства. Це дало б змогу приймати більш ефективні управлінські рішен-
ня. У процесі керування виробничо-господарською діяльністю підприємства застосування економічної діагности-
ки дасть змогу вчасно виявити стан підприємства за непрямими ознаками. Нині немає загальноприйнятого підходу 
як щодо визначення, так і щодо проведення діагностики ефективності господарської діяльності організацій і під-
приємств будь-якої сфери. Така діагностика має враховувати різноманітні характеристики успішного ведення біз-
несу і представляти показники різних видів оцінювання. З огляду на це особливо актуальним є питання визначення 
та проведення ефективної діагностики підприємств. Метою роботи є проведення діагностики ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”», визначення теоретичних та методичних аспектів її проведення, розробка про-
грамних заходів із підвищення її ефективності. Об’єктом роботи є господарська діяльність ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”». Предметом виступає процес господарської діяльності ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”» та розробка програми її ефективності. В процесі проведеного дослідження 
сформульовані завдання, зокрема, визначити теоретичні основи діагностики, визначити та проаналізувати сучасні 
підходи до проведення діагностики діяльності дослідного товариства, сформувати програму підвищення ефектив-
ності господарської діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» на основі проведеної діа-
гностики. У статті застосовані методи теоретичного узагальнення, системного та фінансового аналізу, діагностики 
стану фінансової результативності за видами господарської діяльності. 
Ключові слова: діагностика; ефективність; господарська діяльність; товариство.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У сучасних умовах ускладнений характер діяль-

ності підприємства вимагає покращення інструментів 
управління, а особливо методів дослідження й оцінки 
їх діяльності, результатом чого стало необхідним за-
стосувати такий інструмент, як економічна діагности-
ка, який дає змогу проводити детальне дослідження, 
одержувати повну і правдиву інформацію про діяль-
ність підприємства. Це дало б змогу приймати більш 
ефективні управлінські рішення. У процесі керування 
виробничо-господарською діяльністю підприємства 
застосування економічної діагностики дасть змогу 
вчасно виявити стан підприємства за непрямими озна-
ками. Основні задачі проведеного дослідження поляга-
ють у тому, щоб визначити теоретичні основи діагнос-
тики, визначити та проаналізувати сучасні підходи до 
проведення діагностики діяльності ПрАТ «Кобеляць-
кий завод продовольчих товарів “Мрія”», сформувати 
програму підвищення ефективності господарської ді-
яльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих то-
варів “Мрія”» на основі проведеної діагностики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І 
ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням проведення економічної та фінансо-
вої діагностики підприємств, механізмам побудови 
оптимальної системи діагностики та її сутності при-
свячені праці В. В. Добровольського [1], С. М. Валяв-
ського, В. В. Скриль [2], Т. А. Городні, Н. В. Білущак 
[3], Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун [4], В. В. Краснової, 
В. Н. Ямшанова [5], Г. М. Сидоренко-Мельник [6],  
Л. С. Туркомана [7]. Також питання пошуку та оцінки 
ефективності діяльності підприємств представлені в ро-
ботах Л. Г. Мельника [8], Ю. В. Ушкаренко, М. О. Шуль-
ги [9] та інших провідних вчених-економістів.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У межах теорій ефективності є проблема відсут-
ності загальноприйнятого підходу, як щодо визна-
чення, так і щодо проведення діагностики ефектив-
ності господарської діяльності підприємств, яка має 
враховувати різні аспекти функціонування бізнесу  
й охоплювати показники як поточної, так і динамічної 
оцінки. З огляду на це питання визначення та прове-
дення ефективної діагностики є актуальним. Акту-
альність та недостатня інформаційна основа зазначе-
ної проблеми, її теоретичне та практичне значення зу-
мовили необхідність проведення цього дослідження, 
визначили його мету.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в проведенні діагнос-

тики ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів 
“Мрія”», визначенні теоретичних та методичних ас-
пектів її проведення, розробці програмних заходів із 
підвищення її ефективності.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті застосовані методи теоретичного уза-
гальнення, системного та  фінансового аналізу, діа-
гностики стану фінансової результативності за ви-
дами господарської діяльності. Об’єктом роботи  
є господарська діяльність ПрАТ «Кобеляцький завод 
продовольчих товарів “Мрія”». Предметом виступає 
процес господарської діяльності ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”» та розробка про-
грами її ефективності.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для цього товариства визначення ефективності його 

діяльності має важливе як наукове, так і практичне зна-
чення. За її допомогою можна не тільки оцінити ефек-
тивність роботи товариства, проаналізувати сумарний 
ефект різних структурних підрозділів та напрямів ді-
яльності, а й визначити стратегію розвитку, розробити 
прогноз та план дій на перспективу, встановити ре-
зультати використання витрачених ресурсів. На основі 
таблиці 1 розрахуємо показники ефективності діяль-
ності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів 
“Мрія”» протягом 2016–2018 рр. (табл. 1). Аналізуючи 
розраховані показники ефективності діяльності ПрАТ 
«Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» за 
досліджуваний період, можна зазначити, що протягом 
усього періоду спостерігається поступове зниження по-
казників ефективності основної діяльності товариства.  
Це є негативним явищем, оскільки основну масу гро-
шових доходів підприємство отримує від основної 
діяльності, при цьому покриваючи адміністративні 
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та 
інші незначні. Ефективність фінансової діяльності 
протягом трьох аналізованих років знаходиться на ну-
льовому рівні, і це не призводить до зміни розміру та 
складу власного і позикового капіталу.  Інша операцій-
на діяльність ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих 
товарів “Мрія”» не є прибутковою, і як вже зазнача-
лося, витрати на проведення цієї діяльності покриває 
основна діяльність.

Отже, у 2018 р. відбулося погіршення ефектив-
ності діяльності товариства, адже саме від основної 
та фінансової діяльності мають бути найбільші суми 
доходів. Про це також свідчать показники ефектив-
ності звичайної діяльності, які є підсумком  показ-
ників ефективності  основної, іншої операційної, 
фінансової діяльності товариства, і вони мали високі 
значення у 2016 р., у наступних роках відбувалося їх 
зниження, у середньому на 47%  кожного року. 

Варто зазначити, що діяльність товариства не є 
збитковою,  але таке стрімке зниження показників 
ефективності діяльності товариства є ризиковим і 
може мати негативні наслідки в майбутньому.

Спираючись на методику оцінки показників фінан-
сової ефективності за видами діяльності підприємства,  
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яка представлена в таблиці 2 та критерії діагности-
ки стану ефективності діяльності товариства, що 
наведені в таблиці 2, продіагностуємо фінансову 
ефективність за кожним із видів діяльності ПрАТ  
«Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» за 
2016–2018 рр. 

Як можемо спостерігати, показники фінансо-
вої ефективності ПрАТ «Кобеляцький завод про-
довольчих товарів “Мрія”» набувають високого 
значення за основною діяльністю, що, зрештою, 
визначає оптимальний стан фінансової ефектив-
ності звичайної діяльності підприємства. Поряд 
із тим чітко видно негативні тенденції наявності 
від’ємних значень фінансової ефективності за під-
сумками іншої операційної діяльності та нульових 
значень за підсумками фінансової діяльності, що 
визначають стан фінансової ефективності іншої 
операційної та фінансової діяльності як кризовий 
та середній відповідно.

Проаналізуємо стан фінансової ефективності за 
видами господарської діяльності ПрАТ «Кобеляць-

кий завод продовольчих товарів “Мрія”» за 2017 р. 
(табл. 3). 

Показники фінансової ефективності за основною 
діяльністю набувають високих значень. Підвищились 
показники фінансової ефективності за підсумками 
іншої операційної діяльності порівняно з попереднім 
роком і визначили стан фінансової ефективності як 
нестійкий. Залишився незмінним середній стан фі-
нансової ефективності за підсумками фінансової ді-
яльності. Як підсумок стан фінансової ефективності 
звичайної діяльності товариства характеризується ви-
сокими показниками і визначається як оптимальний.

Представимо таблицю 4, зокрема показники фі-
нансової ефективності ПрАТ «Кобеляцький завод 
продовольчих товарів “Мрія”» у 2018 р. 

Зазначимо, що показники фінансової ефектив-
ності набувають високого значення за основною ді-
яльністю, при цьому порівнюючи ці значення з показ-
никами за попередні роки (табл. 2–3) спостерігаємо 
негативну спадаючу тенденцію. Проте, як і в 2017 р., 
незмінними залишились негативні тенденції наяв-

Таблиця 1. Показники ефективності діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» 
протягом 2016–2018 рр.

Вид діяльності

Формула розрахунку показника
Фінансова ефективність 

активів (ФЕа), %
Фінансова ефективність  

власного капіталу (ФЕвк), %
Фінансова ефективність 

інвестицій (ФЕі), %
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основна діяльність 29,99 16,13 10,35 33,30 17,66 11,22 411,76 223,38 219,21

Інша операційна 
діяльність -8,24 -2,52 -2,74 -9,15 -2,76 -2,97 -85,76 -22,77 -32,38

Фінансова 
діяльність 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Звичайна діяльність 21,75 13,61 7,61 24,15 14,90 8,25 326,19 200,61 186,83

Таблиця 2. Діагностика стану фінансової ефективності за видами господарської діяльності  
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» у 2016 р.

Рівень
показника Вид господарської діяльності Рівень

показника

ФЕа, % основна інша операційна фінансова звичайна до 
оподаткування ФЕвк, %

Високий
ФЕа >  5

ФЕа=29,99
ФЕвк=29,73

Оптимальний стан

ФЕа=21,75
ФЕвк=24,15

Оптимальний стан

Високий
ФЕвк > 10

Середній
0≤ФЕа<5

ФЕа= 0
ФЕвк= 0

Середній стан

Середній
0≤ФЕвк<10

Низький
ФЕа >  -5

Низький
ФЕвк > - 7

Кризовий
ФЕа<  -5

ФЕа= -8,24
ФЕвк= -9,15

Кризовий стан

Кризовий
ФЕвк<  -7
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ності від’ємних значень фінансової ефективності за 
підсумками іншої операційної та нульових значень за 
підсумками фінансової діяльності. У результаті стан 
фінансової ефективності звичайної діяльності това-
риства  визначається як прогресивний.

Отже, можемо зазначити, що стан фінансової 
ефективності господарської діяльності ПрАТ «Ко-
беляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» 
знаходиться на  середньому рівні і є прогресивним. 
Варто також  зазначити, що відбулося  зниження 
ефективності діяльності у 2018 р., у попередніх 
аналізованих роках вона знаходилась на оптималь-
ному рівні. Показники фінансової ефективності зі 
звичайної діяльності, що є підсумком  фінансової 
ефективності усіх видів господарської діяльності 
товариства, у 2018 р. знизились порівняно з попе-
редніми роками. Зокрема фінансова ефективність 
активів має значення (7,61%), що на 14,14% мен-
ше ніж у 2016 р., та на 6% ніж у 2016 р. Фінан-
сова ефективність власного капіталу знизилась на 
15,90% та на 6,65%  відповідно щодо 2016 і 2017 рр.  

і становить 8,25%. Динаміка показників фінансової 
ефективності зі звичайної діяльності ПрАТ «Кобе-
ляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» зо-
бражена на рисунку 1. 

При розрахунках ефективності діяльності товари-
ства були використані середньорічні суми активів та 
власного капіталу, що є одним із ключових факторів, 
котрі впливають на ефективність діяльності

Отже, провівши розрахунок та аналіз показників 
ефективності діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод 
продовольчих товарів “Мрія”», зазначимо, що това-
риство перебуває в прогресивному стані і потребує  
змін та удосконалень задля досягнення оптимального 
стану ефективності його діяльності.

Розробляючи програму підвищення ефективності 
господарської діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод 
продовольчих товарів “Мрія”», зазначимо, що під-
вищення ефективності господарської діяльності – це 
один із найважливіших економічних важелів у сис-
темі управління виробництвом загалом та системою 
внутрішньогосподарського планування, контролю та 

Таблиця 3. Діагностика стану фінансової ефективності за видами господарської діяльності  
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» у 2017 р.

Рівень
показника Вид господарської діяльності Рівень

показника

ФЕа, % основна інша операційна фінансова звичайна до 
оподаткування ФЕвк, %

Високий
ФЕа >  5

ФЕа=16,13
ФЕвк=17,66

Оптимальний стан

ФЕа = 13,61
ФЕвк = 14,90

Оптимальний стан

Високий
ФЕвк > 10

Середній
0 < ФЕа <5

ФЕа = 0
ФЕвк = 0

Середній стан

Середній
0<ФЕвк<10

Низький
ФЕа >  -5

ФЕа = -2,52
ФЕвк = -2,76

Нестійкий стан

Низький
ФЕвк > - 7

Кризовий
ФЕа <  -5  Кризовий

ФЕвк <  -7

Таблиця 4. Діагностика стану фінансової ефективності за видами господарської діяльності  
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» у 2018 р.

Рівень
показника Вид господарської діяльності Рівень

показника

ФЕа, % основна інша операційна фінансова звичайна до 
оподаткування FEK, %

Високий
ФЕа >  5

ФЕа=10,35
ФЕвк=11,22

Оптимальний    стан

ФЕа=7,61
Оптимальний стан

Високий
ФЕвк > 10

Середній
0≤ФЕа<5

ФЕа= 0
ФЕвк= 0

Середній стан

ФЕвк= 8,25
Середній стан

Середній
0≤ФЕвк<10

Низький
ФЕа >  -5

ФЕа= -2,52
ФЕвк= -2,76

Нестійкий стан

Низький
ФЕвк > - 7

Кризовий
ФЕа<  -5

Кризовий
ФЕвк<  -7
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аналізу зокрема. Тому розробка за-
ходів із підвищення ефективності 
виробничо-господарської діяль-
ності є одним із головних завдань 
діяльності ПрАТ «Кобеляцький за-
вод продовольчих товарів “Мрія”». 
Конкурентне ринкове середовище 
потребує від товариства постійно-
го вдосконалення. Досягнення ви-
сокого рівня конкурентоспромож-
ності передбачає отримання  низки 
конкурентних переваг. Основними 
шляхами отримання яких є стати 
кращим самому шляхом впрова-
дження заходів щодо удосконалення 
власної діяльності та підвищення її 
ефективності, безпосередньо по-
слабити конкурентів, змінити рин-
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Рис. 2. Фактори впливу на ефективність діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих 
товарів “Мрія”»

 
Рис. 1. Динаміка показників фінансової ефективності звичайної діяльності 
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» за 2016–2018 рр.
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кове середовище. Оскільки реалізація останніх двох 
напрямів потребує значних зусиль, основним засобом 
отримання конкурентних переваг залишається підви-
щення ефективності власної діяльності.

Проведений аналіз функціонування товариства 
дав змогу сформувати перелік факторів, які безпосе-
редньо здійснюють вплив на ефективність його діяль-
ності, і згрупувати їх (рис. 2).

Досягнення максимальної результативності мож-
ливе завдяки вчасному попередженню негативних 
факторів, що впливають на ефективність, та стиму-
люванню акторів підвищення ефективності, зокрема 
удосконалення організаційної структури, збалансу-
вання виробничого потенціалу, впровадження но-
вих технологій. Реалізація всіх факторів підвищен-
ня ефективності діяльності дослідного товариства  
забезпечить отримання значного економічного ефек-
ту (рис. 3).

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Отже, з огляду на результати проведеної діагнос-

тики господарської діяльності  ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”» товариству необ-
хідно домогтися підвищення рентабельності, продук-
тивності праці, приділити увагу залученню позико-
вих джерел фінансування та оновленню необоротних 
виробничих актив, передусім, шляхом підвищення 
ефективності виробничо-господарської діяльності. 
Кожен із виявлених напрямів на ефективність гос-
подарської діяльності товариства має різну ступінь 
впливу. Комплексне застосування вищевказаних на-
прямів дасть змогу не тільки покращити ефективність 
товариства, а і загалом його фінансово-економічну 
ситуацію, що є основою прибуткового функціонуван-
ня, як на національному, так і на міжнародних рин-
ках. Отже, підсумовуючи вищесказане та враховуючи 
проблеми та переваги, які має ПрАТ «Кобеляцький 

 

Внутрішні 

Економічний ефект (прибуток) 

Формування програми підвищення ефективності діяльності 
товариства 

Виявлення негативних факторів та стимулювання дії позитивних 

Аналіз та оцінка ефективності використання 
виробничого потенціалу  

Оцінка наявності ресурсного потенціалу 

Формування умов ефективного 
використання ресурсів товариства 

Аналіз факторів зовнішнього 
впливу на систему 

Формування умов ефективного  
використання зовнішніх факторів 

Оцінка впливу на ефективність 
діяльності товариства 

ПрАТ «Кобеляцький завод 
продовольчих товарів “Мрія”» 

Фактори ефективності 

Зовнішні 

Рис. 3. Механізм реалізації програми підвищення  ефективності господарської діяльності  
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”»
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завод продовольчих товарів “Мрія”» нині вкажемо 
найбільш важливі рішення для підвищення ефектив-
ності господарської діяльності товариства. 

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження були роз-
раховані та проаналізовані показники ефективності 

діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих 
товарів “Мрія”» на основі запропонованого підходу 
до діагностики господарської діяльності товариства. 
Сформована програма підвищення ефективності гос-
подарської діяльності товариства, яка надалі дасть 
змогу оптимізувати виробничий процес та збільшити 
майбутні прибутки дослідного товариства.
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Abstract. Purpose. The purpose of the study is to substantiate the feasibility of gas and dust emissions wet cleaning 
application at the coal mine boiler room and predictive assessment of the aerosol scrubber efficiency depending on the 
technological parameters of the gas purification process and the size of dust particles.
Method. The paper deals with the method of calculation of fractional and overall efficiency for aerosol scrubbers 
proposed by US Environmental Protection Agency that is widely used in American universities and engineering 
companies. The object of the study is the effectiveness of wet cleaning of dust and gas emissions. The subject of the 
study is the efficiency of trapping solid dust particles in the aerosol scrubber.
Results. The fractional efficiency of the hollow aerosol scrubber was calculated depending on the technological 
parameters of the gas purification process and the size of the dust particles for the technological conditions of the 
industrial boiler room of the coal mine “Ukraina” of the Public Enterprise “Selidivvugillya”.
Scientific novelty. It is established that the hollow aerosol scrubber picks up fine particles of dust larger than 5 μm in 
size, and particles of 3 μm are critical size for these technological conditions. Dust capture increases with increasing 
density. Taking into consideration that the dust density is about ρp = 1.5 g/cm3, the particles with size of 5 μm are 
captured with overall efficiency ηtot = 99.98%, and for particles 3 μm ηtot = 88.39% respectively.
Practical importance. For the technological conditions of the boiler house of coal mine “Ukraina” the sufficient 
amount of irrigation fluid for satisfactory washing of gases from dust will make QL/QG = 1 l/m3, and the amount of 
wastewaters will make Qst = 22,25 m3/h. Taking into consideration the fractional efficiency of the scrubber, depending 
on the irrigation fluid flow rate and the particle density, it is assumed that the maximum trapping of fine dust particles 
is possible for fractions dp ≥ 5 μm.
Key words: gas and dust purification; coal mine boiler room; hollow aerosol scrubber; fractional efficiency.

Анотація. Мета. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності мокрої очистки газопилових викидів 
на шахтній котельні та прогнозній оцінці ефективності впровадження порожнистого скрубера залежно від 
технологічних параметрів процесу газоочистки та розміру частинок пилу.
Методика. У статті використано методику розрахунку фракційної й загальної ефективності аерозольних скру-
берів Агенції з охорони навколишнього середовища США, яка широко використовується в американських уні-
верситетах та інжинірингових компаніях. Об’єктом дослідження є ефективність мокрої очистки газопилових 
викидів. Предметом дослідження є ефективність уловлювання твердих часток пилу аерозольним скрубером.
Результати. Виконано розрахунок фракційної ефективності порожнистого аерозольного скрубера залежно від 
технологічних параметрів процесу газоочистки та розміру частинок пилу для технологічних умов промисло-
вої котельні ВП «Шахта «Україна» Державного підприємства «Селидіввугілля».
Наукова новизна. Встановлено, що порожнистий скрубер уловлює дрібнодисперсні частки пилу розміром 
більше 5 мкм, а частки 3 мкм становлять критичний розмір для таких технологічних умов. Уловлювання пилу 
зростає зі збільшенням його щільності. З огляду на те, що щільність пилу становить близько ρp = 1,5 г/см3, 

Технології захисту навколишнього середовища
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частки розміром 5 мкм уловлюються з ефективністю ηзаг = 99,98%, а для часток 3 мкм ηзаг = 88,39% відповідно. 
Практична значимість. Для технологічних умов котельні шахти «Україна» достатні витрати зрошувальної 
рідини для задовільної очистки газів від пилу становитимуть QL/QG = 1л/м3, а обсяги утворення промивних 
стічних вод становитимуть Qст = 22,25 м3/год. З урахуванням фракційної ефективності скрубера залежно від 
витрат зрошувальної рідини та щільності часток можна припустити, що максимальне уловлювання дрібно-
дисперсного пилу можливе для фракцій dp ≥ 5 мкм.
Ключові слова: очистка газопилових викидів; шахтна котельня; порожнистий аерозольний скрубер;  
фракційна ефективність.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Викиди забруднюючих речовин підприємствами 

теплоенергетики, зокрема промисловими та кому-
нально-побутовими котельнями, внаслідок згоряння 
органічного палива є одним з основних джерел за-
бруднення атмосфери у вуглевидобувних регіонах. 
Обсяги шкідливих газопилових викидів пов’язані з 
якістю і кількістю вугілля, що спалюється, повнотою 
його використання, а також з режимом роботи дже-
рела теплопостачання. Під час спалювання твердого 
палива, перш за все вугілля, в атмосферу з димовими 
газами надходить летюча зола, частки якої містять 
вуглець, двоокис кремнію, оксиди алюмінію і заліза, 
сірчаний ангідрид, летючі органічні сполуки, важкі 
метали та інші хімічні елементи [1, с. 52]. 

Промислові та комунально-побутові котельні, що 
працюють на вугіллі і розміщуються, як правило, в 
межах невеликих населених пунктів, становлять вели-
ку екологічну небезпеку для біосфери і здоров’я насе-
лення. Тому впровадження технологій мокрої очистки 
викидів твердих та газоподібних домішок від котелень 
є актуальним природоохоронним заходом у регіонах, 
де вугілля є пріоритетним джерелом теплопостачання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

На діючих шахтах котельні використовують ву-
гілля зольністю понад 23% та оснащені газоочисним 
обладнанням, що забезпечує вловлювання летючої 
золи з димових газів. До такого обладнання належать 
«сухі» циклони типу ЦН-15 і батарейні типу БЦ. Про-
єктний ступінь очищення циклонів варіює від 80 до 
90%, але з часом експлуатації котельні знижується до 
70–75% [2, с. 36].

Для зниження викидів, зокрема оксидів азоту, в 
атмосферу  пропонуються технічні вдосконалення 
конструкції котлів ДКВР-20-13, які часто використо-
вуються у твердопаливних котельнях [3, с. 576]. Це 
дало змогу авторам принаймні на 30% зменшити ва-
лові викиди оксиду азоту.

Вприскування пари в зону горіння також може 
знизити викиди оксидів азоту, які вважаються більш 
токсичними за чадний газ [4, с. 1–8].

Шкідливі викиди оксидів азоту можна також зни-
зити за допомогою модифікації теплових режимів 
котлоагрегатів [5, с. 5–6]. Залежно від режиму робо-
ти котлів у опалювальний період можна забезпечити 

зменшення викидів оксидів азоту в навколишнє се-
редовище до 60% за рахунок зниження температури 
в зоні горіння.

Пропонуються також технології одночасного 
зниження емісій оксидів азоту NOx та сірки SOx за-
вдяки використанню ацетату магнію та кальцію 
(АМК) у вигляді пилоподібної маси. Вугілля США 
та Великобританії зі значно різним вмістом сірки 
було використано як основне паливо, а АМК суміш 
вводили у вигляді розчину в гази згоряння горизон-
тально протилежними двофазними розпилювачами за 
температури 1100–1200°С. Зниження SO2 становило   
70–80 %, а NOx – від 30 до 50% відповідно залежно 
від параметрів процесу очистки [6, с. 149–155].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Для уловлювання твердих часток пилу, а також га-
зоподібних водорозчинних оксидів азоту NOx та сірки 
SOx можна використовувати мокрі апарати газоочист-
ки. Зазвичай мокрі апарати використовуються обме-
жено через головний їх недолік стосовно утворення 
рідких відходів у процесі експлуатації. 

Проте пиловловлювачі мокрого очищення пові-
тря від пилу, особливо дрібнодисперсного з розміра-
ми часток 0,5–10 мкм, набули значного поширення 
на промислових підприємствах. Висока ефективність 
очищення газів досягається в тому разі, якщо промив-
на рідина розпилюється через форсунки з утворенням 
крапель 0,5–1 мм [7, стор. 256–270].

У роботі пропонується оцінити доцільність упро-
вадження порожнистих скруберів в умовах шахтної 
котельні для уловлювання як твердих часток золи, а 
також водорозчинних газоподібних сполук, що дасть 
змогу значно знизити валові викиди в атмосферу та 
знизити рівень екологічної небезпеки у вуглевидобув-
них регіонах України. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні до-
цільності мокрої очистки газопилових викидів на 
шахтній котельні.

Для досягнення поставленої мети вирішено такі 
завдання:

1) виконано розрахунок фракційної ефективнос-
ті порожнистого аерозольного скрубера залежно від 
технологічних параметрів процесу газоочистки та 
розміру частинок пилу;

2) виконано прогнозну оцінку ефективності 
впровадження порожнистого скрубера в технологію  
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очистки димових газів шахтної котельні залежно від 
витрат зрошувальної рідини та щільності часток пилу.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під час дослідження були використані такі науко-
ві методи:

– метод аналізу інформаційних джерел стосовно 
використання апаратів та устаткування мокрої очист-
ки газів у теплоенергетиці;

– методика розрахунку фракційної і загальної 
ефективності аерозольного скрубера Агенції з охо-
рони навколишнього середовища США (https://www.
epa.gov), яка широко  використовується в американ-
ських університетах та інжинірингових компаніях.

Об’єктом дослідження є ефективність мокрої 
очистки газопилових викидів. Предметом  дослі-
дження є ефективність уловлювання твердих часток 
пилу аерозольним скрубером.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Доцільність застосування мокрої газоочистки 

на шахтних котельнях
Пиловловлювачі мокрого очищення працюють 

за принципом осідання частинок пилу на поверх-
ню крапель. Для зниження виносу крапель рідини 
швидкість газу в апараті не повинна перевищувати 
1–1,2 м/с. Витрати води становлять 5–10 м3/год на 
1 м2 площі поперечного перерізу. Найбільш повно 
в цих апаратах уловлюються частинки пилу більше  
10 мкм. Сфера застосування мокрих пиловловлю-
вачів поширюється на машинобудівні, ливарні, гір-
ничі, металургійні, нафтодобувні, деревообробні та 
інші підприємства [7, с. 256–270].

Впровадження мокрої очистки на промислових 
котельнях, які використовують енергетичне вугілля, 
є досить перспективним через низьку якість вихід-
ного палива, значні викиди твердих та газоподібних 
речовин та надмірне забруднення приземного шару 
атмосфери.  

Такий природоохоронний захід є доцільним для 
технології теплопостачання на відокремленому під-
розділі «Шахта «Україна» Державного підприємства 
«Селидіввугілля» (м. Українськ  Донецької обл.), що 
введена в експлуатацію у 1963 році з потужністю 
1200 тис. тонн вугілля на рік. На одному проммай-
данчику спільно з ВП «Шахта «Україна»  розміщу-
ється центральна збагачувальна фабрика «Україна» 
ДП «Селидіввугілля». 

Вугілля шахти «Україна» внаслідок низької спі-
кливості і високої сірчистості після збагачення ви-
користовується виключно для енергетичних цілей. 
Як паливо в котельні використовується вугільний 
концентрат марки «Д-промпродукт» з ЦЗФ «Україна» 
ДП «Селидіввугілля» та рядове вугілля марки «Д» з 
шахти. Споживачами тепла є системи опалення, вен-
тиляції, гарячого водопостачання та технологічного 

теплопостачання адміністративно-побутового комбі-
нату.

Згідно з проєктом шахти середньорічні показники 
якості вугілля такі: зольність на суху масу – 30–38%, 
сірчистість – 3,16%, вологість – 10,0–11,0%. 

Наявна шахтна котельня виробляє 16 Гкал/год те-
пла у вигляді пари з тиском 0,3–0,5 МПа (3-5 кгс/см2). 
У котельні встановлено 4 котли типу ДКВР-6,5/13  
з топками ПМ-3РПК. Витрати вугілля такі: макси-
мальна годинна 8674 кг/год, 15,6 тис. т/рік.

Для очищення відпрацьованих димових газів ви-
користовуються  золоуловлювачі типу БЦ (батарейні 
циклони) з ефективністю 80–86% для зниження ви-
кидів твердих часток пилу. Після часткового очищен-
ня димові гази викидаються в атмосферу через це-
гляну димову трубу висотою 45 м і діаметром гирла  
1500 мм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу 
від промислової котельні шахти «Україна» наведено 
в табл. 1.

ВП «Шахта «Україна» належить до 2 класу еко-
логічної небезпеки із санітарно-захисною зоною 
(СЗЗ), що дорівнює  500 м. Згідно з уточнюючими 
розрахунками стосовно вмісту та розсіювання за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмос-
фери  СЗЗ становить: у північному напрямку –  
500 м, у східному – 480 м, у південному – 940 м, 
південно-західному – 1550 м. У межах санітарно-
захисної зони шахти знаходиться житлова забудова 
в кількості 28 одноповерхових, 39 двоповерхових  
і 2 п’ятиповерхових будинків. 

Таблиця 1. Викиди забруднюючих речовин  
від шахтної котельні

Найменування 
забруднюючих 

речовин

ГДВ
Фактичні викиди 

забруднюючих 
речовин

г/с т/рік г/с т/рік
Пил з SiO2  
(20–70%) 19,6 56,89 9,4 31,878

Сірчистий ангідрид 11,9 356,1 9,7 243
Окис вуглецю 11,54 34,25 41,4 49,66
Оксиди азоту 5,43 18,11 8,5 23,355

З огляду на вищевикладене запровадження мо-
крої газоочистки  на шахтній котельні є доцільним 
природоохоронним заходом, який дасть змогу суттє-
во зменшити викиди в  атмосферне повітря відповід-
но до вимог СЗЗ. 

Розрахунок аерозольного скрубера за методи-
кою Агенції з охорони навколишнього середовища 
США

В аерозольних скруберах запилені гази пропус-
кають через завісу зрошувальної рідини. При цьому 
частинки пилу захоплюються краплинами промив-
ної рідини й осаджуються в скрубері, а очищені га-
зи видаляються з апарата. У порожнистому скрубері  
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(рис. 1) краплини з  форсунок подають назустріч за-
пиленому потоку газів. Вони повинні бути настіль-
ки великими, щоб не виносились газовим потоком, 
швидкість якого становить від 0,2 до 1,2 м/с. У разі 
перевищеної зазначеної межі після газопромивника 
необ хідно встановлювати краплевловлювач [8, с. 94]. 

Для розрахунку порожнистих скруберів пропону-
ються різні рівняння, які пов’язують значення загаль-
ної ефективності уловлювання часток пилу зі значен-
нями окремих факторів, що впливають на роботу цих 
апаратів [9, с. 317–329]. 

 
Рис. 1. Схема будови й роботи вертикального аерозольного 
скрубера

У цій статті представлено методику розрахунку 
порожнистих скруберів за методикою Агенції з охо-
рони навколишнього середовища США (https://www.
epa.gov), яка широко  використовується в американ-
ських університетах та інжинірингових компаніях 
[10, с. 209–222]. 

За цією методикою вміст пилу у викиді після очи-
щення в аерозольному скрубері (від 0 до 1) обчислю-
ється за такою формулою: 
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де QL – об’ємна витрата рідини, м3/с;  QG – 
об’ємна витрата газу, м3/с; VG – поверхнева швид-
кість переміщення газу, см/с; Vtd – кінцева швидкість 
осадження крапель рідини, см/с (визначається за но-
мограмами осадження частинок залежно від їх щіль-
ності та діаметра, рис. 2); ηd – ефективність уловлю-
вання окремої фракції пилу (від 0 до 1); rd – радіус 
крапель, см; z – довжина контактної зони в скрубері, 
см; Ad – площа поверхні всіх крапель у скрубері, см2, 
яку визначають за такою формулою:
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Рис. 2. Значення максимальної швидкості осадження 
частинок [10]

Фракційну ефективність уловлювання розрахову-
ють таким чином:
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Коефіцієнт Кр, що враховує ефект інерційного зі-
ткнення частинок пилу з краплями рідини, обчислю-
ють за таким співвідношенням:
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де C – поправковий коефіцієнт Каннінгема, безроз-
мірний (рис. 3); ρp – щільність частинок, г/см3; dp – фізич-
ний діаметр частинок, см; Vp,d – швидкість руху частинок 
(стосовно крапель), см/с; dd – діаметр крапель, см; μG – 
опір газового середовища, г/см∙с (табл. 2); da – аеродина-
мічний діаметр частинки, см; ρw – густина води, г/см3.

Таблиця 2. Значення в’язкості повітря залежно від 
температури

Температура, t, °C В’язкість µ
кг/м∙год г/см∙с

10 0,064 0,000178
20 0,065 0,000181
30 0,067 0,000186
40 0,070 0,000194
50 0,071 0,000198
60 0,071 0,000198
70 0,074 0,000207
80 0,076 0,000211
90 0,077 0,000215
100 0,079 0,000219
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Для частинок пилу, фізичний  розмір яких  dp ≥ 10 
мкм, поправковий коефіцієнт Каннінгема дорівнює 1.

Аеродинамічний діаметр частинки da  визнача-
ється як діаметр сфери, що має таку саму швидкість 
осадження, як і фізична частинка, щільність якої ρр= 
ρw=1000 кг/м3, та розраховується за такою формулою:

d
v

C ga
t

w

�
18�
�

 м,                             (5)

де µ – в’язкість газу, кг/м∙с; vt – гранична швид-
кість осідання частинки, м/с; ρw – густина води, кг/м3; 
g – гравітаційне прискорення, г/с2.

У вертикальних скруберах швидкість руху час-
тинок  пилу стосовно крапель відповідає кінцевій 
швидкості осадження крапель рідини, тобто Vp,d = Vt,d 
[10, с. 209–222].

Якщо загальна ефективність скрубера ηзаг розра-
ховується як сума значень ефективності вловлювання 
частинок різних фракцій, то її обчислюють за такою 
формулою:
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де ηj  – ефективність уловлювання частинок  
 j-ї фракції, mj – масовий вміст частинок j-ї фракції, %.

Відповідно, загальний викид в атмосферу часток 
пилу Р розраховується за формулою:

P çàã� �100 � , %.                              (7)

Прогнозна оцінка ефективності впровадження 
порожнистого скрубера в технологію очистки ди-
мових газів шахтної котельні

Пилові частинки золи, що потрапляють в атмос-
феру внаслідок спалювання вугілля в котлоагрегатах 
котельні, становлять певну екологічну проблему за-
лежно від їх розміру та фракційного розподілу. Оди-
ночні та батарейні циклони, що зазвичай використо-

вуються на котельнях, є неефективними для вловлю-
вання дрібнодисперсних часток пилу розмірами мен-
ше 10 мкм, частинки пилу менше 5 мкм практично 
не вловлюються. Проте саме дрібнодисперсний пил 
спроможний переноситись на далекі відстані за межі 
СЗЗ та становити небезпеку для довкілля та здоров’я 
населення. 

Тому прогнозна оцінка впровадження порожнис-
того скрубера в технологію очистки димових газів 
шахтної котельні є доцільною.

Згідно із запропонованою вище методикою вико-
нано розрахунки вмісту фракції пилу розміром 5 мкм 
у викидах після очищення у вертикальному скрубері за 
таких технологічних умов: QL/QG = 1л/м3 або 0,001 м3/м3;  
поверхнева швидкість газу VG = 20 см/с; dd = 300 мкм;  
z = 300 см; Т = 90 ºС; Vtd = 120 см/с (рис. 2); μG =  
0,074 кг/м·год = 0,000206 г/см∙с; ρp  = 1,5 г/см3.

1. Визначаємо аеродинамічний діаметр частинок 
da таким чином:
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2. Обчислюємо значення коефіцієнта Кр, тобто
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3. Визначаємо фракційну ефективність скрубера, 
а саме:
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4. Розраховуємо вміст частинок пилу у викиді та-
ким чином:
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Рис. 3. Залежність коефіцієнта Каннінгема C від розміру часток пилу dp
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Отже, ефективність уловлювання частинок пилу 
діаметром 5 мкм становить 99,53%. 

На рис. 4 представлено результати розрахунків 
фракційної ефективності вертикального порожнис-
того скрубера залежно від кількості зрошення. Цей 
параметр є впливовим, тому що пов’язаний як з ефек-
тивністю зрошення газів, так і з обсягом утворення 
промивних стічних вод.  Виконані розрахунки дають 
змогу зробити висновок, що порожнистий скрубер 
вловлює дрібнодисперсні частки пилу розміром біль-
ше 5 мкм, а частки 3 мкм становлять критичний роз-
мір для таких технологічних умов.

На рис. 5 представлено результати розрахун-
ків фракційної ефективності скрубера залежно від 
щільності часток, з чого витікає, що уловлювання 
пилу зростає із щільністю пилу. З огляду на те, що 
щільність пилу становить близько ρp = 1,5 г/см3, 

частки розміром 5 мкм уловлюються з ефективністю  
ηзаг = 99,98%, а для часток 3 мкм ηзаг = 88,39% відпо-
відно для таких технологічних умов. 
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аналізуючи рис. 4, можна припустити, що доціль-
ні витрати зрошувальної рідини можуть коливатись у 
межах QL/QG  = 1…5 л/м3.

Зазвичай питомі витрати зрошувальної рідини 
становлять 0,5–8,0 л/м3 газової суміші. У разі великих 
концентрацій пилу на вході в скрубер (10–12 г/м3) цей 
параметр становить 6,0–8,0 л/м3 [9, с. 326].

Для технологічних умов котельні шахти «Украї-
на» усереднений обсяг технологічних газів Vг стано-
вить:

Vг = S ∙ v = πD2/4 ∙v = (3,14 ∙ (1,5)2 /4) ∙ 3,5 м/с = 6,18 м3/с.
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Рис. 5. Фракційна ефективність скрубера залежно від щільності часток
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де S – площа перетину димової труби, м2; D – діа-
метр гирла димової труби, м; v – швидкість руху газо-
вої суміші, м/с. 

Якщо припустити, що QL/QG = 1л/м3 буде достат-
нім обсягом зрошувальної рідини для задовільної 
очистки газів від пилу, тоді обсяги утворення стічних 
промивних Qст вод становлять:

Qст = QL/QG ∙ Vг ∙ tгод = 1л/м3 ∙ 6,18 м3/с ∙ 3600 с/год = 
22,25 м3/год.

З урахуванням фракційної ефективності скрубера 
залежно від витрат зрошувальної рідини та щільності 
часток можна припустити, що максимальне уловлю-
вання дрібнодисперсного пилу можливе для фракцій 
dp ≥ 5 мкм.

ВИСНОВКИ
Отримані результати дослідження дають змогу 

зробити такі висновки.
1. Виконано розрахунок фракційної ефективності 

аерозольного скрубера. Встановлено, що порожнис-
тий скрубер вловлює дрібнодисперсні частки пилу 

розміром більше 5 мкм, а частки 3 мкм становлять 
критичний розмір для таких технологічних умов.

2. Виконано прогнозну оцінку ефективності впро-
вадження порожнистого скрубера в технологію очист-
ки димових газів шахтної котельні залежно від витрат 
зрошувальної рідини та щільності часток пилу.

Для технологічних умов котельні шахти «Україна» 
достатні витрати зрошувальної рідини для задовільної 
очистки газів від пилу становитимуть QL/QG = 1л/м3  
з утворенням стічних вод Qст = 22,25 м3/год.

Встановлено, що уловлювання пилу зростає із 
щільністю пилу. З огляду на те, що щільність пилу 
становить близько ρp = 1,5 г/см3, частки розміром  
5 мкм уловлюються з ефективністю ηзаг = 99,98%, а 
для часток 3 мкм ηзаг = 88,39% відповідно. 

З урахуванням фракційної ефективності скрубера 
залежно від витрат зрошувальної рідини та щільності 
часток можна припустити, що максимальне уловлю-
вання дрібнодисперсного пилу можливе для фракцій 
dp ≥ 5 мкм.
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Abstract. Objective: to show the feasibility of using fuzzy set theory as one of the basic components of artificial 
intelligence in medical, financial, economic, trade and other fields.
Method. Analysis of the mathematical apparatus of fuzzy set theory for informal data, analysis of the development of 
digital technologies that allow automation of this process.
Results. The article proves the importance and expediency of applying fuzzy set theory to humanities research.
Scientific novelty. It is substantiated that the use of mechanisms of fuzzy logic allows for multicriterial analysis 
of various social, psychological, pedagogical characteristics (comprehensive assessment of competencies, choice of 
profession, competitive selection for the position, etc.). 
Practical significance. The article gives an example of the mechanism of using fuzzy set theory, as well as the results 
of such use. The article presents the basic concepts, examples of its application in expert systems, neural networks and 
artificial intelligence systems to independently build a model of fuzzy knowledge, development of linguistic variables 
and the use of spreadsheets or specialized programs.
Key words: theory of fuzzy logic; linguistic variables; humanitarian research; Teacher Education.

Анотація. Мета: показати доцільність використання теорії нечітких множин як одної з базових складових 
штучного інтелекту в медичній, фінансовій, економічній, торгівельній та інших галузях. 
Методика. Аналіз математичного апарату теорії нечітких множин для неформалізованих даних, аналіз розвит-
ку цифрових технологій, які уможливлюють автоматизацію цього процесу. 
Результати. У статті доводиться важливість і доцільність застосування теорії нечітких множин для  
гуманітарних досліджень.
Наукова новизна. Обґрунтовано, що використання механізмів нечіткої логіки дозволяє проводити 
багатокритеріальний аналіз різних соціальних, психологічних, педагогічних характеристик (комплексна оцінка 
компетенцій, вибір професії, конкурсний відбір на посаду тощо). 
Практична значущість. У статті наводиться приклад механізму використання теорії нечітких множин, а 
також результати такого використання. В статті представлені основні поняття, наведені приклади її застосу-
вання в експертних системах, нейронних мережах та системах штучного інтелекту до самостійної побудови 
моделі подання нечітких знань, розробки лінгвістичних змінних і використання табличного процесору або 
спеціалізованих програм. 
Ключові слова: теорія нечіткої логіки; лінгвістичні змінні; гуманітарні дослідження, нечіткі множини.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Однією з особливостей розумової діяльності лю-

дини є те, що вона мислить абстрактними категорія-
ми. Для такого мислення характерні нечіткі терміни, 
некількісні та неточні висновки. І, якщо на перший 
погляд здається, що це є недоліком людського мис-
лення, то при більш глибокому аналізі, виявляється, 
що таке мислення має певні переваги. Завдяки такій 
нечіткості та розмитості людина здатна розшифро-
вувати незрозумілий почерк, виявляти певні законо-
мірності, представлені неявно і неповно, впізнавати 
образи, надавати вичерпні характеристики фрагмен-
тарним даним. 

Вважати класичну двозначну математичну логі-
ку взірцем ідеального мислення на сучасному етапі 
розвитку науки не є правильним. Методи класичної 
«чіткої» логіки часто виявляються неефективними, 
особливо для гуманітарних досліджень, і це змушує 
шукати нові інструменти опису для неформалізова-
них, якісних характеристик. Як наслідок, науковці все 
частіше визнають доцільність мислення, що базуєть-
ся не на прямому переборі набору альтернатив, а на 
якісній оцінці, так званій «нечіткій логіці».

Некоректні, неформалізовані задачі існують в усіх 
предметних областях. Такі задачі дуже часто зустрі-
чаються у гуманітарних дослідженнях. Наприклад, 
при визначені рівня компетентності, ступеня підго-
товленості студентів, профорієнтаційних досліджен-
нях, конкурсних відборах на певну посаду точні зна-
ння отримати неможливо, можливо лише максималь-
но наблизитися до них. Для цього необхідні методи 
представлення нечітких знань і механізми виведення 
висновків на їх основі. 

При багатокритеріальному аналізі певних харак-
теристик, більшість з яких має «розмитий» характер, 
як-то «недостатнє фінансування», «низька якість під-
ручників», «більш-менш сприятливі умови» особ-
ливо чітко простежується потреба в інструментарії, 
який передбачає не тільки чіткі відповіді «так-ні», а 
й різні проміжні значення, які втілюють вірогідність 
настання події. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Засновником математичної дисципліни, в осно-
ву якої покладена теорія нечітких множин є Лафті 
Заде [1]. Головна його ідея полягала у тому, що спо-
сіб мислення, характерний для людини, не може бути 
описаним у рамках традиційних математичних фор-
малізмів. Л. Заде зробив перший крок до зближення 
точності класичної математики з масовою нечіткістю 
реального світу. За прагматичну мету Л.Заде ставив 
створення такого математичного апарату, який був би 
здатним моделювати людські міркування та поясню-
вати людські прийоми прийняття рішень. Для нової 
області науки ним була надана назва – – «fuzzy logic».

Поступово, з прогресивним розвитком науки 
і техніки, математичний апарат, який переводить 
неоднозначні висловлювання на мову чіткої фор-
малізованої математики почав отримувати широке 
прикладне поширення і став предметом численних 
досліджень.

Сьогодні теорія нечітких множин широко засто-
совується в експертних системах, нейронних мережах 
та системах штучного інтелекту, а у світі представ-
лена достатня кількість наукових праць на зазначену 
тематику. Теоретичні основи теорії нечітких множин 
закладені у роботах Б. Коско, автора теореми FAT 
(Fuzzy Approximation Theorem) [2], [3]. Згідно з цією 
теоремою класична математика може бути апрокси-
мована засобами нечіткої логіки. Ідея Л.Заде, підтвер-
джена теоремою Б.Коско, отримала широке визнання 
після того, як експертна система, розроблена на осно-
ві нечітких правил, єдина у світі спрогнозувала бір-
жову кризу 1988 року [4].

Теорія нечітких множин отримала широке при-
кладне застосування в автомобільній, транспорт-
ній, фінансовій, медичній та інших сферах. Ця 
теорія дозволяє структурувати ті людські мірку-
вання, що наділені недостатньо чіткими межами, 
суб’єктивними абстрактними оцінками. Такі мір-
кування характерні для гуманітарних досліджень, 
зокрема, в області педагогіки, де дослідження якіс-
них характеристик переважають над дослідження-
ми кількісних. Можливості «м’якої» математики у 
гуманітарних дослідженнях вивчали М.И. Верши-
нін, Л.П. Вершиніна [5]. Ними доведено, що кла-
сичний кількісний аналіз має свої межі, за якими 
можуть бути втрачені якість та глибина. Раціональ-
ну шкалу для вимірювання властивостей гумані-
тарних об’єктів можна отримати, застосовуючи, 
нечітку логіку.

Проблематику, моделі і перспективи «м’яких» 
математичних моделей досліджує В. Арнольд [6]. 
Проектування інтелектуальних навчальних сис-
тем на основі теорії нечітких множин розглядає 
С.Таркановський [7]. Ним розроблено автоматизова-
не середовище побудови індивідуальних траєкторій 
для медичних послуг. Продемонстрована можливість 
застосування апарату теорії нечітких множин при 
проектування технологій дистанційного навчання у 
наукових працях А. Смирновим [8]. 

Широке коло можливостей розробки нечітких 
моделей у проведенні різнопланових досліджень ви-
світлено А.Леоненковим. Він також ретельно описує 
особливості нечіткого моделювання у програмних се-
редовищах MATLAB і fuzzyTECH [9]. Значення тео-
рії нечітких множин у своїх педагогічних досліджен-
нях приділяє О.Рева. Автором, сумісно з іншими, 
розроблено моделі «полегшеної шкали оцінювання», 
зокрема, для вимірювання недисциплінованої пове-
дінки студентів [10], [11], [12].
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Висвітлення важливості нечіткої проблематики 

для гуманітарних досліджень та розробка ефектив-
них і доступних методів використання нечіткого мо-
делювання.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для нечітких множин, як і для класичних, визна-

чені основні логічні операції, найуживанішими се-
ред яких є перетин, об’єднання, різниця, симетрична 
різниця, доповнення, алгебраїчне доповнення, мно-
ження на число. Відмінність полягає у впровадженні 
операторів мінімуму – для перетину множин і мак-
симуму – для об’єднання двох нечітких множин [13].

Нехай множина А задана функцією μА(u), мно-
жина В – μВ(u), множина С – функцією μС(u). Мно-
жина С є результатом операцій перетину, об’єднання, 
інвертування (1).

С = А∩В: μС (u) = min(μА (u), μ В (u));
С = А∪В: μС (u) = max(μА (u), μ В (u));

С = А: μС (u) = 1-μА (u).                     (1)
Для операцій перетину та об’єднання двох нечіт-

ких множин застосовуються закони комутативності, 
асоціативності, дистрибутивності та методи компози-
ції множин.

Розглянемо прикладне застосування теорії нечіт-
ких множин. Розв’яжемо наступне завдання: на осно-

ві бінарних нечітких множин побудувати модель, що 
консультує учня у виборі майбутньої професії.

Нехай, нечітка множина Х – множина  
спеціальностей. Х= {«керівник», «програміст», «во-
дій», «журналіст», «вчитель»}.

Нечітка множина Y – множина професійних ха-
рактеристик. Y = { »гнучкість мислення», «швидкість 
прийняття рішень», «сконцентрованість уваги», «зо-
рова пам’ять», «швидкість реакції», «комунікабель-
ність», «фізична активність», «координація рухів», 
«емоційна стійкість», «відповідальність»}.

Нечітка множина Z – множина учнів-старшоклас-
ників. Z = {«Петренко», «Іваненко», «Сидоренко», 
«Василенко», «Грищенко»}

Значення функцій належності для створених мно-
жин представлені у таблицях 1 і 2.

Експертні оцінки визначають степені належності 
до зазначених характеристик учнів.

Розглянуті множини задовольняють формальним 
вимогам, необхідним для виконання нечіткої компо-
зиції за формулою 2 [2].

� � �Q R i j Q i j Q j kx x x x x x� � � � � � � �� �� �� � �, min , , ,max   (2)

Результат операції нечіткої композиції представ-
лений в табличній формі (таблиця 3).

Значення функції належності отримано за фор-
мулами 1. Спочатку знаходяться мінімальні зна-

Таблиця 1. Нечітка множина профорієнтації

Професія

Множина професійних характеристик Y
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Керівник 0,9 0,9 0,8 0,4 0,5 0,3 0,6 0,2 0,9 0,8
Програміст 0,8 0,5 0,9 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5

Водій 0,3 0,9 0,6 0,5 0,9 0,8 0,9 0,8 0,6 0,3
Журналіст 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 0,8

Таблиця 2. Нечітка множина кандидатів

Професійні характеристики
Прізвища абітурієнтів

Петренко Іваненко Сидоренко Василенко Грищенко
Гнучкість мислення 0,9 0,8 0,7 0,9 1

Швидкість прийняття рішень 0,6 0,4 0,8 0,5 0,6
Сконцентрованість уваги 0,5 0,2 0,3 0,8 0,7

Швидкість редакції 1 0,6 0,5 0,7 0,4
Комунікабельіність 0,4 0,5 1 0,7 0,8
Фізична активність 0,5 0,8 0,9 0,5 0,4
Координація рухів 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5
Емоційна стікість 0,8 1 0,2 0,5 0,6
Відповідальність 0,3 0,5 0,9 0,6 0,8
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чення всіх пар елементів першого рядка таблиці 3  
і першого стовбця таблиці 4. min{0,9, 0,9}=0,9, 
min{0,9, 0,8}=0,8 і так далі. Після знаходження всіх 
10 мінімальних елементів функції належності серед 
них знаходимо максимальний елемент, який і є шу-
каним значенням �Q R i jx x� � �� , =max{0,9, 0,8, 0,5, 0,4, 
0,5, 0,3, 0,5, 0,2, 0,8, 0,3}=0,9 Решта значень функції 
знаходиться аналогічно.

Таблиця 3 свідчить, що найкращою професію для 
Петренко рекомендовані професії «керівник», «во-
дій»; для Іваненка – «керівник», «журналіст»; для 
Сидоренка – «водій»; для Василенка і Грищенка – 
«керівник».

Сформувати правила логічного виводу, відстежи-
ти помилки у зазначеному завданні можливо у таблич-
ному процесорі та за допомогою програмних засобів, 
зокрема, у програмі Matlab. На рисунку представлене 
вікно програми, яке візуалізує дві вхідні нечіткі мно-
жини і результат їх обробки (рис.1.). Автоматизація 
процесів, що передбачена програмою для виконання 
подібних завдань, дозволяє проводити самостійну 
дослідницьку роботу педагогам, психологам, соціо-
логам та іншим професіоналам гуманітарної сфери.

Доцільно моделювали завдання типу «оцінка 
професійних компетенцій», «вибір старости групи», 
«якість викладання дисципліни» або розробляти 
будь-яку модель за власним бажанням. Послідовність 
виконання завдання включає: постановку, формалі-
зацію нечітких даних, встановлення правил виводу, 
створення в електронних таблицях, використання 
спеціального програмного середовища, візуалізація. 
Самостійне виконання подібних завдань дозволили 
студентам відчути значний потенціал прикладну роль 
нечітких множин.

Рис. 1. Вікно програми Matlab

ВИСНОВКИ
Таким чином, вивчення теоретичних основ і мето-

дів нечіткого моделювання має величезне прикладне 
значення для більшості галузей людської діяльності, 
зокрема, і для педагогічної. Величезний потенціал те-
орії нечіткої логіки зумовив впровадження матеріалу 
у склад професійної підготовки майбутніх вчителів. 
Поетапне вивчення теорії нечітких множин з прак-
тичною реалізацією і самостійною роботою виявили-
ся ефективними. Анкетування свідчить про зацікав-
леність студентів у подальшому вивченні і викорис-
танні теорії нечітких множин у подальшій педагогіч-
ній дослідницькій діяльності.

У перспективі наших розвідок популяризація педа-
гогічних досліджень на основі теорії нечітких множин, 
зокрема, застосування інших програмних засобів – про-
грами Deductor та аналітичної платформи Loginom [14].

Таблиця 3. Нечітка композиція двох множин

Професія Прізвища абітурієнтів
Петренко Іваненко Сидоренко Василенко Грищенко

Керівник 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
Програміст 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

Водій 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8
Журналіст 0,8 0,9 0,8 0,6 0,8
Вчитель 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7
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