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Abstract. According to the international maritime accident statistics data, about half of the total number of accidents 
occurred are collisions, standings, or groundings. At the same time, the main causes of accidents in more than  
65 percent of cases are bridge team or sole deck officer’s mistakes. Statistics, based on incident investigations, is not 
always sufficient for retrieving objective information and designing comprehensive solutions with regard to deck officers 
training system adaptation and development of technical means aimed at reducing the incident rate and improving 
the efficiency of navigation. Classification of the most common errors made by navigators was suggested in this work 
among with results of navigational incidents analysis, which have occurred during carrying out of simulator training. 
That allows, on the one hand, to identify factors that may affect similar errors in the real situation and place appropriate 
emphasis on training. Two situations were identified as an incident: close quarters and collision. Close quarters was 
defined as a situation in which the distance between ships was less than the distance of the last moment maneuver, 
which was obtained based on mathematical modeling of the ship’s movement, with the closest point of approach less 
than specified. An adaptive criterion for assessing the close quarters depending on the area of navigation, the size of 
the vessel, and the angle of course intersection between the own vessel and the target are proposed. The choice of the 
adaptive criterion is caused by the fact that when approaching in narrow waters on reciprocal or coinciding courses 
it may be difficult and due to the limitations of the available navigational space is not always possible to maintain 
a large distance between vessels. On the other hand, if the water area allows vessels to approach at angles close to 
perpendicular, the navigators must maintain a certain margin at a distance to leave room for maneuver. 
The results of the data analysis obtained during the training showed that the most common errors were related to the 
maneuvering of the vessel, which is somewhat different from statistics of real collisions, where the main reasons are 
insufficient or no observation and incorrect assessment of the situation. The latter is caused by the fact that the driver 
focuses on the task and apriori monitors the targets.
Key words: navigational incident; ship collision; ship manoeuvring; collision risk assessment; last moment manoeuvre; 
navigation simulator.

Анотація. Згідно з даними про аварійність світового флоту, приблизно половина від загальної кількості 
аварій доводиться на зіткнення, навали і посадки на мілину. Основними причинами аварій більш ніж  
у 65% випадків є помилки судноводіїв. Статистичної інформації, зібраної в результаті проведених 
розслідувань інцидентів, не завжди досить для отримання об’єктивної інформації та вироблення комплек-
сних рішень, пов’язаних з адаптацією системи підготовки судноводіїв та розробкою технічних засобів, 
що дозволяють зменшити аварійність і підвищити ефективність судноводіння. У роботі запропонована 
класифікація помилок судноводіїв, наведені результати аналізу навігаційних інцидентів, що сталися під 
час проведення тренажерної підготовки судноводіїв. Це дозволяє, з одного боку, визначити чинники, які 
можуть вплинути на аналогічні помилки на судні, і розставити відповідні акценти під час тренажерної 
підготовки. Як аварійні були виділені дві ситуації: небезпечне зближення та зіткнення. Під небезпечним 
зближенням розумілася ситуація, у якій відстань між суднами була менше дистанції маневру останньо-
го моменту, яка була отримана на основі математичного моделювання руху судна, водночас найкорот-
ша дистанція у процесі розходження була менше, ніж задана. Запропоновано адаптивний критерій оцінки 
ситуації небезпечного зближення залежно від району плавання, розмірів судна і кута перетину курсів влас-
ного судна і судна-цілі. Вибір адаптивного критерію зумовлений тим, що в разі зближення у вузькості на 
протилежних або попутних курсах досить важко і через обмеження навігаційного характеру не завжди 

суднобудування
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практично можливо підтримувати велику дистанцію між суднами. З іншого боку, якщо акваторія дозволяє 
суднам зближуватися під кутами, близькими до перпендикулярних, судноводії повинні підтримувати певний 
запас дистанції, щоб залишити місце для маневру. 

Результати аналізу даних, отриманих у процесі навчання, показали, що найбільш частими були помилки, 
пов’язані саме з маневруванням судна, що дещо відрізняється від даних аналізу реальних зіткнень, де осно-
вними причинами є недостатність або відсутність спостереження і неправильна оцінка ситуації. Останнє 
спричинене тим, що судноводій фокусується на завданні й апріорі спостерігає за цілями.

Ключові слова: навігаційний інцидент; зіткнення суден; маневрування судна; оцінка небезпеки зіткнення; 
маневр останнього моменту; тренажер навігаційного містка.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Згідно з даними Європейської асоціації з морської 

безпеки, у період із 2011 по 2018 рр. основними при-
чинами 65,8% морських інцидентів стали неправиль-
ні дії персоналу [1]. Водночас половина від загальної 
кількості аварій припадає на навігаційні інциденти: 
зіткнення та посадки на мілину.

Проблема оцінки небезпеки зіткнення не є новою 
і була досліджена багатьма авторами. Зростання 
інтенсивності судноплавства, з одного боку, і тех-
нологічний прогрес, з іншого, стимулюють появу 
більш досконалих методів оцінки небезпеки зіткнен-
ня і підтримки ухвалення рішень судноводіїв.

Однак стійка тенденція аварій до зіткнень суден, 
пов’язаних із діями судноводіїв, зумовлює необхід-
ність більш детального аналізу причин, що призвели 
до аварій. Статистика щодо результатів розслідування 
інцидентів не завжди є достатньою для об’єктивної 
інформації. Моделювання складної навігаційної 
обстановки і сценаріїв, схожих на реальні інциденти, 
з іншого боку, дозволяє зібрати більше статистич-
них даних, провести більш глибокий аналіз прямих 
і непрямих чинників, що збільшують імовірність 
зіткнення, а також відстежити ефективність заходів, 
спрямованих на зменшення цієї ймовірності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВІДОКРЕМЛЕННЯ  

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз причин навігаційних аварій [3; 4; 14] 
показує, що судноводії часто або не бачать небез-
пеки, або неправильно оцінюють пов’язані з небез-
пекою ризики. Наочно це відображають статис-
тичні дані, наведені в роботі [4]. І якщо проблема 
безперервного спостереження згідно із правилами 
МППЗС [2] має переважно дисциплінарний харак-
тер, то проблема оцінки ризику, пов’язаного з небез-
пекою, є більш складною.

Будь-яка навігаційна задача включає в себе гео-
метричний і часовий чинники. Співвідношення 
розмірів судна, його маневрених характеристик 
і близькість навігаційної небезпеки зумовлюють 
геометричний фактор [7; 15]. Водночас швидкість 
наближення до небезпеки і швидкість зміни параме-
трів руху зумовлюють часовий чинник. 

У правилах запобігання зіткненню суден МППЗС 
[3] та в інших джерелах широко вживається термін 
небезпечне зближення (close quarters), проте офіцій-
не визначення цього терміна в публікаціях ІМО не 
наводиться. 

Poor bridge management

Fat igue

Insuf ficient assessment

VHF communicat ion confused

Infract ions of COLREGs

Poor or no lookout

OOW fell asleep

One man bridge operat ions

Unaware of other vessel

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%  

Рис. 1. Причини зіткнень морських суден
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Під небезпечним зближенням зазвичай [4; 9; 10; 
12] мається на увазі ситуація, у якій ризик зіткнення 
особливо високий. У літературі можна знайти при-
близний діапазон значень дистанції небезпечного 
зближення, – 2–4 милі. 

Іншим поширеним терміном є маневр останньо-
го моменту [3; 4; 5; 6], який розглядається як ава-
рійний маневр, що дозволяє уникнути зіткнення із 
судном. Однак цей термін також не має формального 
визначення.

У МППЗС, у свою чергу, не визначені і навіть не 
наведені чіткі критерії розрахунку мінімальної дис-
танції розходження.

Неоднозначність у визначенні граничних умов 
безпечного розходження суден веде до того, що 
судноводії часто не усвідомлюють настання ситу-
ації маневру останнього моменту (далі – МОМ). 
Згідно із працею [15], МОМ проводиться в ситуації 
небезпечного зближення суден, водночас останній 
момент – момент часу, після якого зіткнення ста-
неться незалежно від ужитих заходів. Отже, маневр 
останнього моменту (МОМ) – маневр, який при-
водить до розбіжності суден на найкоротшій дис-
танції, що прагне до нуля. 

У роботі [16] показано, що під час моделювання 
сценаріїв реальних інцидентів від 17 до 40% слуха-
чів, залежно від умов завдання, потрапили в анало-
гічну аварійну ситуацію. Водночас простежується 
значна кореляція з досвідом і рівнем компетентності 
(рангом) судноводія.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної роботи є визначення найбільш 

характерних помилок судноводіїв під час вирішення 
завдань розходження суден на основі даних про вико-
нання навігаційних задач на симуляторах.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ І ОБГОВОРЕННЯ 
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У роботах [8; 9] показана методика організації 
підготовки судноводіїв, планування й управління 
ризиками, яка дозволяє знизити ймовірність навіга-
ційних інцидентів. Вона включає в себе як індивіду-
альну підготовку фахівців, так і підготовку для робо-
ти в команді. У даній роботі основний акцент зробле-
но на індивідуальних помилках судноводіїв.

У процесі проведення курсів підвищення ква-
ліфікації судноводіїв при ІПО ЦПАП НУ «Одеська 
морська академія» у 2019–2020 рр. фіксувалися дані 
про проходження задач на симуляторах навігаційно-
го містка Wartsila Navi Trainer 5000 з різними типами 
суден у різних районах та умовах плавання. Симуля-
тор дозволяє в реальному часі відображати дистан-
цію найкоротшого зближення і спостерігати прогно-
зовану тенденцію руху суден.

Аварійними було виділено дві ситуації: небезпеч-
не зближення і зіткнення.

У даному разі під небезпечним зближенням  
розумілася ситуація, у якій відстань між суднами була 
менше дистанції маневру останнього моменту, вод-
ночас найкоротша дистанція у процесі розходження 
була менше, ніж задана.

Ґрунтуючись на роботі [15], дамо таке визначення 
небезпеки зіткнення: небезпека зіткнення існує, якщо 
середнє значення пеленга на інше судно із плином часу 
не змінюється, а відстань між суднами зменшується. 

Щоб визначити наявність ситуації небезпечного 
зближення під час плавання у відкритому морі, вико-
ристовувалася фіксована величина дистанції найко-
ротшого зближення (наприклад, 1 морська миля). 

У разі плавання в обмежених водах, коли розміри 
судна сумірні з розмірами акваторії, був застосований 
такий підхід.

Визначення ситуації небезпечного зближення 
в обмежених водах

У роботі [15] було виконане математичне моделю-
вання ситуацій маневру останнього моменту з моде-
лями маневрування, адаптованими за даними випро-
бувань згідно з методикою, викладеною в роботі [17] 
(рис. 2, 3). Було запропоновано визначати дану ситуа-
цію не за дистанцією між суднами, а за дистанцією до 
прогнозованої точки зіткнення.

Виходячи з розрахунків, наведених у роботі [15], 
максимальна дистанція до прогнозованої точки зіткнен-
ня в діапазоні кутів перетину курсів від 0 до 180° стано-
вить від 2,5 до 4,5 довжин судна і залежить від довжини 
судна-цілі. З іншого боку, згідно із критеріями маневре-
ності суден ІМО [5], висув судна на циркуляції також не 
повинен перевищувати 4,5 довжини судна.

Для визначення мінімально допустимої дистанції 
розходження в обмежених водах запропонована така 
формула:

( )
( )

sin
/

cos

L B

min

SF L +SF B
CPA = L

 × × α × 
 
 × α 

, (1)

де CPAmin – мінімально допустима дистанція роз-
ходження;

L – довжина судна;
B – ширина судна;
α – кут перетину курсів, °;
SFL – поздовжній коефіцієнт безпеки;
SFB – поперечний коефіцієнт безпеки.
Вибір змінної СРА зумовлений тим, що в разі збли-

ження у вузькості на протилежних або попутних курсах 
досить важко і через обмеження навігаційного характе-
ру не завжди практично можливо підтримувати велику 
дистанцію між суднами. З іншого боку, якщо акваторія 
дозволяє суднам зближуватися під кутами, близькими 
до перпендикулярних, судноводії повинні підтримувати 
певний запас дистанції, щоб залишити місце для маневру. 

Приклад розрахованої таким чином змінної СРА 
показаний на рис. 4. 
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 Рис. 2. Математична модель маневрування 2-х суден, виконана в середовищі Matlab Simulink

 
        Рис. 3. Графічне відображення результату моделювання: маневр останнього моменту відворотом праворуч
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Помилки, яких припустилися судноводії та які 
призвели до зіткнення або небезпечного зближення, 
було запропоновано розділити на три основні кате-
горії: неправильна оцінка ситуації, неправильний 
маневр, неправильне планування (рис. 6). Далі роз-
криємо значення помилок, наведених на рис. 6.

Неправильна оцінка ситуації включає в себе 
три помилки: 

– не була виявлена небезпека; 
– судно-ціль було виявлено, але небезпека не 

усвідомлена; 
– небезпека була виявлена й усвідомлена, але 

помилки обладнання не були враховані. 
Зокрема, такі чинники можуть впливати на оцін-

ку СРА:

– згідно із [6], похибка визначення СРА засобом 
автоматичної радіолокаційної прокладки може дося-
гати 0,3 nm;

– якщо перевіряти CPA за автоматичною іденти-
фікаційною системою (далі – АІС), ця дистанція може 
бути нестабільною, набувати різних значень, які зале-
жать від коливань судна-цілі і точності його датчиків;

– не були враховані розміри судна-цілі та/або 
розташування антени радара на власному судні.

Неправильний маневр. Якщо інерційність 
і маневреність власного судна враховані неправиль-
но, маневр може бути закінчений не настільки рано, 
як очікувалося. Особливо якщо спочатку судново-
дій зменшує швидкість, а потім маневрує курсом.  
Зменшення швидкості знижує повороткість судна. 

 Рис. 4. Дистанція останнього маневру для розходження поворотом вправо і дистанція небезпечного зближення 
залежно від кута перетину курсів для судна довжиною 282 м, шириною 32,2 м, з коефіцієнтами безпеки  
SFL = SFB = 4

  
 Рис. 5. Приклади ситуацій зіткнення (ліворуч) і небезпечного зближення (праворуч), зафіксовані на навігаційному 

симуляторі
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Щоб досягти тієї ж кутової швидкості на понижених 
ходах, стерно потрібно перекладати на великі кути. 
Про це часто забувають.

Крім того, автостерновий, від початку налашто-
ваний для океанського переходу, може не реагувати 
настільки швидко, наскільки потрібно. Тому варто вра-
ховувати кут повороту і реалістичну кутову швидкість. 
Якщо встановлена в АР кутова швидкість становить 
20°/хв., то поворот на 40° може зайняти приблизно три 
хвилини. Отже, щоб досягти бажаної CPA, варто почи-
нати поворот як мінімум за три хвилини.

Аварійна ситуація

Небезпечне 
сближення Зіткнення

Невірна оцінка 
сітуації Невірний маневр Невірне 

планування

Небезпеку не 
виявлено 

Небезпека не 
усвідомлена

Не враховано 
похибки 

обладнання

Невірно врахована 
інерційність судна

Ігнорування 
маневру швидкістю

Запізнілий або 
недостатній маневр

Помилки в 
розрахунках

Маневр виконано 
для менш 

небезпечної цілі

Не враховано 
вплив маневру на 

лімітуючі цілі

У серії маневрів 2-й 
маневр виконано 

несвоєчасно

 
Рис. 6. Класифікація помилок судноводіїв

З іншого боку, ручне управління дозволяє досягти 
більш швидкого ефекту, проте негативно впливає на 
контроль над ситуацією. Як тільки судноводій пере-
ходить на ручне управління, його увага концентруєть-
ся на штурвалі та репітері компаса. 

Судноводії досить часто ігнорують можливість 
маневру швидкістю. Правило 8 МППЗС [2] рекомендує 
зміну курсу, якщо “there is sufficient sea-room available”. 
Але в тому ж правилі написано: “<…> If necessary to 
avoid collision or allow more time to assess the situation, 
a vessel may slacken her speed or take all way off by 
stopping or reversing her means of propulsion”.

Варто враховувати, що зниження з повного манев-
реного ходу великотоннажного судна триває зазвичай 
5–10 хвилин. Однак маневр може бути виконаний швид-
ше, якщо зменшити обороти ґвинта до мінімальних, 
навіть без зупинки або реверсування. Оскільки на мен-
ших ходах судно повертає повільніше, зважаючи на мен-
ший упор від ґвинта на пері стерна, можна використову-
вати «поштовхи» (короткочасне різке збільшення оборо-
тів ґвинта), щоб досягти необхідної швидкості повороту.

Неправильне планування пов’язане з вирі- 
шенням комплексних навігаційних завдань, коли 
потрібно спланувати порядок маневрування з декіль-
кома цілями, також беручи до уваги стаціонарні наві-
гаційні небезпеки.

 

Лінії відносного 
руху 

Рис. 7. Розходження із 2-ма зустрічними цілями

Виконання маневру для менш небезпечної 
цілі. У разі розходження з декількома суднами необ-
хідно визначити, які цілі є лімітуючими, а які – най-
більш небезпечними. У ситуації, зображеної на на 
рис. 7, досить часто штурмани прораховують маневр 
для перетинаючого судна В. Проблема полягає 
в тому, що якщо судно А не зманеврує (припустимо, 
що праворуч є судно, яке обганяє, або водного про-
стору для маневру недостатньо), власне судно опи-
ниться небезпечно близько до нього. Це викликано 
тим, що ТСРА (час до найкоротшого зближення) 
з ним більше, отже, для розходження на безпечній 
дистанції необхідна більша зміна курсу.  

Не враховується, як маневр з одним судном 
вплине на ситуацію з іншим. На рис. 8 судно В зліва 
первісно проходить суто по носу і не зобов’язане вжи-
вати заходів для запобігання зіткненню. Однак маневр 
власного судна вправо для судна А може «підтягнути» 
судно В на небезпечно близьку дистанцію і призвести 
до ситуації, коли судно В не може уникнути зіткнення 
власним маневром. Це відбувається через те, що в разі 
повороту вправо лінія відносного руху (далі – ЛВР) 
судна попереду траверзу розгортається за годиннико-
вою стрілкою. 

Виконання другого маневру занадто рано, 
коли перша ціль не пройдена. У ситуації, зображе-
ній на рис. 9, штурман може віддати перевагу зни-
женню швидкості, щоби поступитися дорогою суд-
ну В (яке приблизно 10° позаду траверзу). Однак це 
значно не покращує ситуацію із судном А, обмеже-
ним у можливості маневрувати, а лише трохи збіль-
шує ТСРА. Важливим у даній ситуації є визначення 
моменту, коли судноводій може почати повертати 
вправо, не зменшуючи СРА із судном В. Особливіс-
тю відносного руху в цьому разі є те, що ЛВР позаду 
траверзу праворуч за зменшення швидкості повер-
тає проти годинникової стрілки, однак, коли ціль В  
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опиниться попереду траверзу, поведінка ЛВР змі-
ниться, і під час повороту власного судна вправо 
ЛВР буде повертатися за годинниковою стрілкою.

На рис. 10 наведені результати обробки інформа-
ції, зібраної під час виконання судноводіями понад 
200 вправ на тренажерах. Як видно, найбільш час-
тими були помилки, пов’язані саме з маневруванням 
судна, що дещо відрізняється від даних, наведених на 
рис. 1, але зумовлюється тим, що під час проходжен-
ня задач на симуляторі судноводій більш уважний, 
оскільки заздалегідь очікує труднощі. 

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження були виділені 

основні помилки судноводіїв під час проходження вправ 
на тренажерах навігаційного містка, що дозволяє, з одно-
го боку, визначити чинники, які можуть вплинути на ана-
логічні помилки на судні, і розставити відповідні акценти 
під час тренажерної підготовки. З іншого боку, дані про 
найбільш часто повторювані помилки і неправильні дії 
можуть бути корисними для побудови системи нечітко-
логічного виведення для оцінки небезпеки зіткнення як 
для суден з екіпажем, так і для автономних суден. 

  
 

Лінії відносного 
руху 

Рис. 8. Розходження із двома цілями, що перетинають курс
  

 

Лінії відносного 
руху 

Рис. 9. Розходження комбінованим маневром

 
Рис. 10. Розподіл основних причин інцидентів під час підготовки судноводіїв на симуляторах навігаційного містка, %
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Abstract. The main reasons for the marine propulsion shafting and its bearings failures include the imperfection of its bending 
calculation models and lack of considering its operation during the ship motions on the waves at the stage of shaft alignment 
calculation. Existing approaches to taking into account the impact of waves are limited to considering only the hydrodynamic 
forces on the propeller or the bending of the vessel caused by the static regular wave. A method for shafting bending calculation 
simultaneously in the vertical and horizontal planes as a multi-span non-prismatic beam lying on an inhomogeneous nonlinear 
one-sided Winkler elastic foundation has been developed proving more accurate modeling the marine propulsion shafting 
bending compared to the common model of the beam on the nodal supports due to more advanced bearing model. The basis 
of the new approach is the finite element method and the division of the bent shafting line into two solutions, namely the 
bending only from the bearing offsets and only from the deformation of the elastic foundation. A method for determining 
the loads acting on the shafting during a joint operation of the ship – shafting system when the ship does not move and 
during its movement on intensive irregular waves has been developed. The mathematical model includes the equations of the 
hydrodynamic sea keeping theory, the irregular waves spectral theory, expressions for inertial forces acting on the shafting 
caused by ship motions, the lifting surface theory for calculating hydrodynamic forces on the propeller, the equations of girder 
bending and shear as a non-prismatic beam, the finite element method for calculating bending of the engine room bottom 
grillage and shafting. Based on the developed shafting operational model, test calculations for a containership were carried out. 
The analysis of the impact of inertial forces, hydrodynamic loads on the propeller, general and local hull deformations in waves 
conditions on the shafting operation is carried out. The results of the study showed that during ship motions, hydrodynamic 
loads on the propeller and inertial forces have the most effect on the stern tube bearing’s load, inertial forces have the most 
effect on the intermediate bearings’ load. It was also found that the hull deformations caused by ship motions on the waves have 
a little effect on the bearing load, but have a significant effect on the misalignment of the bearings.
Key words: propulsion complex; ship motions; marine propulsion shafting bending; elastic foundation; mathematical 
model.

Анотація. До основних причин аварійності суднових валопроводів та їх підшипників можна віднести недосконалість 
розрахункових моделей згину валопроводу та нерозглядання на етапі розрахунку центрування валопроводу режимів 
його роботи під час руху судна на хвилюванні. Існуючі підходи до врахування впливу хвилювання обмежуються роз-
гляданням лише гідродинамічних сил на гребному ґвинті або згину судна за статичної постаноки на хвилю. Розроблено 
метод розрахунку статичного згину валопроводу водночас у вертикальній та горизонтальній площинах, як багатопро-
гонової непризматичної балки, що лежить на неоднорідній нелінійній односторонній зміщуваній пружній основі Він-
клера, який точніше моделює згин суднового валопроводу порівняно з поширеною моделлю балки на вузлових опорах 
завдяки більш досконалій моделі підшипника. Основою нового підходу є метод скінчених елементів та розділення 
згину на два розв’язки, а саме згин лише від зміщення підшипників та лише від деформування пружної основи. Роз-
роблено метод визначення навантажень, які діють на валопровід за сумісної роботи системи судно – валопровід в умо-
вах стоянки судна та його руху на інтенсивному нерегулярному хвилюванні. У математичну модель входять рівняння 
гідродинамічної теорії хитавиці, спектральної теорії нерегулярного хвилювання, вирази для інерційних сил, що діють 
на валопровід від хитавиці, теорії несучої поверхні для розрахунку гідродинамічних сил на гребному ґвинті, рівняння 
згину та зсуву еквівалентного бруса як непризматичної балки, вирази методу скінченних елементів для розрахунку зги-
ну днищового перекриття машинного відділення та згину валопроводу. Проведено тестові розрахунки на розробленій 
моделі функціонування валопроводу на прикладі контейнеровоза. Проведено аналіз впливу інерційних сил, гідроди-
намічних навантажень на гребний ґвинт та загальних і місцевих деформацій корпусу в умовах хвилювання на роботу 
валопроводу.  Результати дослідження показали, що під час хитавиці основний вплив на навантаження дейдвудного 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Аналіз аварійності суднових валопроводів показав, 

що втомні руйнування валів, перегрівання, плавління, 
надтирання і втомне руйнування дейдвудних підшип-
ників із бабіту, а також інтенсивне зношення неметале-
вих дейдвудних підшипників, що змащуються водою, 
є досить частими причинами аварій на суднах. При-
чиною цих аварій часом є неякісне центрування вало-
проводу або неупереджений на функціонування судна 
в умовах хвилювання вибір параметрів центрування, 
оскільки зазвичай розглядається лише робота вало-
проводу за номінальної потужності головного двигуна 
й експлуатації судна на тихій воді. Причиною аварій 
також є нераціональний вибір параметрів валопроводу, 
зумовлений недосконалістю розрахункових схем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І 
ПУБЛІКАЦІЙ

У більшості досліджень статичного згину вало-
проводу застосовуються розрахункові схеми з дейд-
вудними підшипниками, що представлені однією, 
двома або декількома вузловими опорами, які не 
відображають його континуальну природу. Існує низ-
ку робіт із моделювання дейдвудного підшипника 
пружною основою, але вони мають суттєві недоліки, 
як-от постійна жорсткість пружної основи за довжи-
ною та її незалежність від прогину вала, згин лише 
у вертикальній площині, відсутність поперечних змі-
щень пружної основи тощо. Варто відзначити вели-
кий вклад Ю.П. Кочанова й інших [1] в дослідження 
напружено-деформованого стану дейдвудних опор 
і моделювання їх за допомогою пружної основи. 

Існують малочисельні експериментальні дослі-
дження [2], які показують значний вплив хитавиці на 
напружено-деформований стан валопроводу. У бага-
тьох теоретичних дослідженнях лише визначаються 
гідродинамічні навантаження на гребний ґвинт під час 

хитавиці [3–5] або визначаються зміщення підшип-
ників за статичної постаноки судна на хвилю [4; 6], 
а інерційні сили від хитавиці враховувались лише в [7]. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Більш точні моделі роботи суднового валопрово-
ду та розрахункові схеми його напружено-деформо-
ваних станів дозволять передбачати можливі ризики 
майбутньої експлуатації валопроводу й уточнювати 
його конструктивні розміри під час проєктування 
судна або параметри центрування на існуючих судах. 
Крім того, режими роботи валопроводу в умовах 
хитавиці судна на хвилях натепер найменш вивчені, 
отже, мають бути досліджені більш детально.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є вдосконалення розрахункової 

моделі роботи валопроводу для розрахунків його цен-
трування, розроблення моделі роботи системи суд-
но – валопровід за руху судна на хвилях.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Усі стани валопроводу, що розглядаються в роз-
рахунках центрування, можна умовно розділити на 
статичні й експлуатаційні, відповідно підходи до роз-
рахункових схем також мають певні відмінності. 

Автором розроблено метод розрахунку статич-
ного згину валопроводу одночасно у вертикальній 
та горизонтальній площинах, який враховує довжи-
ну, зазор і деформацію вкладишів, а також лінійні 
та кутові зміщення підшипників в обох площинах. 
Система рівнянь статичного згину валопроводу як 
багатопрогонової непризматичної балки з урахуван-
ням деформацій зсуву, що лежить на неоднорідній 
нелінійній односторонній зміщуваній пружній основі 
Вінклера, у диференційній формі має вигляд:

підшипника здійснюють гідродинамічні сили на гребному ґвинті й інерційні сили, а на навантаження проміжних під-
шипників найбільше впливають інерційні сили. Також було визначено, що деформації корпусу судна на хвилях мало 
впливають на навантаження підшипників, але мають значний вплив на розцентрування валів у підшипниках.
Ключові слова: пропульсивний комплекс; хитавиця судна; згин суднового валопроводу; пружна основа; мате-
матична модель.
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де uz та uy – прогини балки вздовж осей z та y від-
повідно, м; k – коефіцієнт жорсткості пружної осно-
ви, Н/м2; qz та qy – проєкції розподілених зовнішні 
сил на осі z та y відповідно, Н/м. Усі підшипники 
валопроводу можуть мати лінійні та кутові зміщен-

ня у вертикальній та горизонтальній площинах, 
а також кутові зміщення. Жорсткість пружної основи  
k (x, uz, uy) залежить від прогинів вала, тому є нелі-
нійною, а також змінюється за довжиною підшипни-
ка, тобто є неоднорідною. 
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Для описаної математичної моделі неможливо 
отримати точні аналітичні розв’язки системи дифе-
ренційних рівнянь (1). Для розв’язання цієї системи 
з лінійною пружною основою в роботі використано 
метод скінченних елементів у його лінійній постанов-
ці [8] із застосуванням матриці жорсткості пружної 
основи з параболічною жорсткістю вздовж елемента 
[9], а нелінійність ураховується методом послідовних 
наближень із використанням розробленої автором 
релаксації [10].

Для заданих ексцентриситету вала e та його 
напрямку φ коефіцієнт жорсткості пружної основи 
в перерізі підшипника має вигляд:
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де urmax(x) = max (0;e (x)-0,5Δ) – максимальне 
вдавлювання вала в підшипник у перерізі, м;   – реак-
ція перерізу підшипника, Н/м; Δ – діаметральний 
зазор підшипника, м.

Статичний згин валопроводу u розраховується як 
суперпозиція двох розв’язків (рис. 1): згин uoff від 
жорсткого зміщення вузлових опор у межах підшип-
ника на його поверхні (пружна основа відсутня); згин 
uef на пружній основі від зовнішніх сил та реактив-
них навантажень від жорсткого зміщення підшипни-
ків за розрахунку uoff (вузлові опори в межах пружної 
основи відсутні). На рис. 2 показано приклад розра-
хунку статичного згину валопроводу з використан-
ням розробленого підходу. 

Для розрахунку згину суднового валопроводу 
з урахуванням змащення в декількох або всіх його 
підшипниках під час руху судна й обертання валопро-
воду в роботі використано метод, що описано в [11].

Розроблено узагальнену модель функціонування 
валопроводу з урахуванням його взаємодії з корпусом 
судна за його руху на тихій воді та в умовах нерегу-
лярного хвилювання (рис. 3). Серед внутрішніх чин-
ників ураховано нелінійну взаємодію валопроводу 
з його підшипниками за центрування судна або стоян-
ки, а також взаємодію через гідродинамічне змащен-

 

Рис. 1. Згин балки на пружній основі зі зміщенням

 

Рис. 2. Статичний згин відцентрованого валопроводу
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ня в підшипниках у разі руху судна. Серед зовнішніх 
чинників ураховано вплив гідродинамічних наванта-
жень на гребний ґвинт на тихій воді та під час хита-
виці судна, загальних і місцевих деформацій корпусу 
від зміни посадки судна та хвильових навантажень, 
а також інерційних сил від хитавиці. Основними 
параметрами системи є посадка судна, швидкість 
його руху та стан моря.

Розрахунок хитавиці судна на нерегулярному 
морському хвилюванні в часовій області виконуєть-
ся на основі гідродинамічної теорії хитавиці [12] 
та спектральної теорії нерегулярного хвилювання.

Як спектр морського хвилювання використано 
JONSWAP [13], основними вихідними даними для 
якого є значна висота хвилі h1/3 і середній період 
хвилювання T. Спектральна щільність дискретизу-
ється з використанням рандомізації для зменшення 
мінімально необхідної довжини реалізації.

Розподілені інерційні навантаження на еле-
менти валопроводу визначаються за формулою  
qin (x) = −m(x) aζ (x), а сконцентровані наванта-
ження (наприклад на гребний ґвинт, що представ-
лений сконцентрованою масою) – за формулою  
Fin = −Maζ (x), де m (x) – розподілена маса елемента 
валопроводу, кг/м; M – маса елемента валопроводу, 
кг; aζ(x) – вертикальні прискорення на осі валопрово-
ду з координатою x, м/с2.

Для розрахунку гідродинамічних сил та моментів, 
що діють на гребний ґвинт під час руху судна на тихій 
воді та на хвилях, у роботі застосовано метод «схе-
ма А» [5], що заснований на теорії несучої поверх-
ні. Хитавиця судна враховується шляхом додаткових 
осьових та дотичних швидкостей у диску ґвинта на 
основі скосу потоку. Урахування хвилювання здій-

снюється додатковими швидкостями потенційного 
руху хвиль у диску ґвинта [12].

Для розрахунку згину судна в роботі використову-
ється модель еквівалентного бруса як непризматичної 
безопорної балки [14]. Для розрахунку прогину дни-
щового перекриття машинного відділення в роботі 
використано метод скінченних елементів у стерж-
невій ідеалізації [8], який забезпечує компроміс між 
точністю результатів та швидкістю розрахунку.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Проведено тестові розрахунки на розробленій 

моделі функціонування валопроводу на прикладі 
контейнеровоза 4400 TEU довжиною 280 м. Дослі-
джувались режими хвилювання з наступними зна-
чними висотами хвиль h1/3 = 0,6; 1,8; 4,3; 7,9; 11,6; 
14,0 м, які відповідають 3-, 4-, 6-, 7-, 8- і 9-бальному 
стану моря. Проведено аналіз впливу окремих зовніш-
ніх чинників під час хитавиці на роботу валопроводу  
(рис. 4, у дужках наведено навантаження на підшип-
ники на тихій воді).
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Результати дослідження показали, що під час хита-
виці основний вплив на навантаження дейдвудного 
підшипника здійснюють гідродинамічні сили на греб-
ному ґвинті й інерційні сили, а на навантаження про-
міжних підшипників найбільше впливають інерційні 
сили. Величини додаткових вертикальних наванта-
жень на підшипники під час хитавиці мають найбіль-
ші значення для дейдвудного підшипника. На друго-
му з корми підшипнику вплив хитавиці менше, але 
з тенденцією до розвантаження. На другому і третьому  
підшипниках із корми вплив хитавиці незначний. З рос-
том висоти хвилі збільшується амплітуда додаткових  

 
Рис. 3. Схема математичної моделі роботи системи судно – валопровід
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як вертикальних, так і горизонтальних навантажень на 
підшипники. Основним джерелом додаткових гори-
зонтальних навантажень є горизонтальний гідродина-
мічний згинальний момент на гребному ґвинті. Най-
більші величини горизонтальних навантажень мають 
місце на перших двох підшипниках.

Деформації корпусу мало впливають на наван-
таження підшипників, але мають значний вплив на 
розцентрування валів. Значне розцентрування шийок 
валів у вертикальній площині можна спостерігати 
в усіх підшипниках, а його амплітуди під час інтен-
сивного шторму можуть досягати 0,2 мм/м. Значне 
розцентрування в горизонтальній площині має місце 
лише в дейдвудному підшипнику та значно менше 
у другому підшипнику. Варто зазначити, що вплив 
деформацій корпусу може залежати від типу судна, 
конструкції машинного відділення та валопроводу.

ВИСНОВКИ
1. За допомогою методу скінченних елементів 

удосконалено метод розрахунку статичного згину суд-
нового валопроводу, підшипники якого представлені 

односторонньої неоднорідною нелінійною зміщуваною 
пружною основою, що дозволило врахувати довжину, 
зазор, деформування та зміщення підшипників.

2. Уперше на основі використання методів теорії 
корабля, будівельної механіки корабля та гідродинамічної 
теорії змащення розроблено комплексну модель динаміки 
системи судно – валопровід за руху судна на хвилюванні, 
яка враховує діючі на валопровід гідродинамічні сили на 
гребному ґвинті, інерційні сили від хитавиці судна, сили 
від деформування корпусу судна на хвилях та гідродина-
мічне змащення в підшипниках гребного вала.

3. За допомогою отриманої моделі функціонуван-
ня системи судно – валопровід уперше розроблено 
комплексний метод розрахунку діючих на валопровід 
статичних та динамічних навантажень, які необхідно 
враховувати на стадіях проєктування валопроводу 
та вибору параметрів його центрування.

4. Розроблені методи будуть впроваджені у спеці-
алізоване програмне забезпечення ShaftDesigner для 
розрахунку центрування та вібрації суднових вало-
проводів [15].

  
а) дейдвудний підшипник (843,6 кН) б) 1 проміжний підшипник (218,3 кН)

  
в) 2 проміжний підшипник (268,7 кН) г) 3 проміжний підшипник (292,8 кН)

Рис. 5. Вплив різних факторів на додаткові навантаження дейдвудного та проміжних підшипників, спричинених 
хвилюванням
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Abstract. The study examines current trends in yacht design and construction, both for custom-made projects and for 
mass-produced small-size vessels. The features of modern design and construction are presented: technologies and 
innovations, as well as current approaches to design, which can be conditionally grouped into several subcategories: 
yacht design – a multi – tasking process that includes complex project development; energy efficiency-the optimal energy 
consumption that is generated on a boat or yacht and spent on the movement of the vessel and the power of onboard 
equipment; hi-tech – the most new and progressive technologies of modernity, as well as style in design and architecture. 
Modern trends in yacht construction, both using traditional and innovative optimal materials, are also considered. 
The purpose of the research is to identify non-traditional design and technological features of yacht manufacturing. 
The methodological basis of the development was the tasks that are solved during the research and provide for the 
identification of modern distinctive features of the design, design and technological preparation and construction of 
original small vessels, analysis of modern foreign experience in designing architecture, planning the design of the 
appearance and interior of yachts. It is established that modern yacht design and construction is a process of constant 
approximation to the result, which must meet certain pre-defined requirements. and it is called the design spiral, the 
essence of which consists in repeated passage of several stages (starting with the specification or technical task) to 
ensure the set conditions – parameters and aesthetic qualities at the same time, using computer-aided design systems. 
Integrated software products allow you to automate the process of creating floating objects and provide higher quality 
design and construction documentation, as well as help to optimize production costs and financial resources. It is 
clarified that each specific yacht concept has its own priority of qualities, and must have not only aesthetic and all 
operational qualities, but also an approximate price segment of the final product. The use of innovative design, the latest 
achievements in yacht architecture, optimal materials and modern technologies for construction and interior design, 
technical equipment, configuration and installation of equipment on the yacht helps to ensure safety, independence and 
comfort on Board the yacht and transfers yacht construction to a new era of elegance and efficiency.
Key words: architecture; interior and exterior of yachts; spiral design; computer-aided design systems; construction 
technologies.

Анотація. У дослідженні розглянуто сучасні тенденції проєктування та побудови яхт, як для проєктів, зро-
блених на замовлення, так і для серійних маломірних суден. Наведено особливості сучасного проєктування 
і конструювання: технології і нововведення, а також поточні підходи до проєктування, які можна умовно 
об’єднати в декілька підкатегорій: дизайн яхт – багатозадачний процес, який включає комплексну розробку 
проєкту; енергоефективність – оптимальна витрата енергії, що виробляється на катері або яхті, витрача-
ється на рух судна і на живлення бортового устаткування; хай-тек – найбільш нові і прогресивні технології 
сучасності, а також стиль у дизайні й архітектурі. Розглянуті також сучасні напрями в будівництві яхт із 
використанням як традиційних, так і інноваційних оптимальних матеріалів. 
Мета дослідження полягає у виявленні нетрадиційних проєктно-конструкторських і технологічних особливос-
тей виготовлення яхт. Методичною основою розробок стали завдання, які вирішуються під час дослідження 
та передбачають виявлення сучасних відмінних рис проєктування, конструкторсько-технологічної підготов-
ки і будівництва оригінальних малих суден, проведення аналізу сучасного закордонного досвіду проєктування 
архітектури, планування дизайну зовнішнього вигляду й інтер’єру яхт. Установлено, що сучасне проєктуван-
ня і конструювання яхт – це процес постійного наближення до результату, який має задовольняти певним, 
заздалегідь заданим вимогам, і дістав назву дизайн-спіралі, сутність якої полягає в повторному проходженні 
декількох етапів (починаючи зі специфікації або технічного завдання) для дотримання поставлених умов –  
параметрів і естетичних якостей водночас, з використанням систем автоматизованого проєктування. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Сучасна суднобудівна промисловість перебуває 

на високому рівні виробництва таких плавальних 
засобів, як вітрильні і моторні судна. Виробництво 
яхт – це енерговитратний і трудомісткий процес, що 
вимагає великих фінансових вкладень [1; 2]. В осно-
вному плавальні засоби будуються на основі базових 
проєктів. Типові проєкти моторних і вітрильних яхт 
мають прості рішення, що не вирізнються від загаль-
ної маси яхт. Однак виробництво яхт може виконува-
тися і за індивідуальним замовленням клієнта. Такий 
підхід уважається найбільш престижним у яхтовому 
світі. Яхти за індивідуальними проєктами – це вже 
свій вид яхти [3; 4]. 

Створення яхти – це багатоплановий процес, що 
включає виконання проєктно-дослідницьких робіт, 
розробку дизайну й інтер’єру яхти [13], створення 
документації, що складається із креслень, інструкцій 
і специфікацій, виконання розрахунків за допомогою 
спеціальних комп’ютерних технологій [11], викорис-
тання високотехнологічних матеріалів і методів побу-
дови за інноваційними технологіями. Недостатність 
вивчення проблеми, що розглядається, спричиняє 
необхідність розгляду цього процесу поетапно для 
створення вичерпного і компетентного уявлення про 
предмет.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичною базою дослідження можуть слу-
жити наукові роботи в галузі проєктування та кон-
струювання яхт і малих суден, нормативно-правова 
база Регістру судноплавства України (Правила кла-
сифікації і побудови малих суден), а також дослі-
дження можливих аспектів вибору відповідного 
дизайну, використання різноманітних матеріалів 
для побудови корпусу яхти [1–3]. Питання побудови 
корпусу яхти з використанням сталі, склопластику 
і деревини висвітлені також у праці Roberts-Good-
son Bruce [4]. 

У дослідженні взято до уваги розробки Robert H.  
Perry, John Teale, Jeff Toghill, у яких детально розкри-
ваються основні питання проєктно-конструкторської 
підготовки, вибору матеріалів для корпусу й осна-
щення, а також питання випробувань яхт [5–7]. 

Перевагам використання CAD-систем для автома-
тизованого проєктування малотоннажних суден при-
свячені наукові праці S. Hollister і А. Назарова [9–11].

Питання архітектурно-дизайнерського проек-
тування екстер’єру й інтер’єру висвітлені у працях 
Н. Софієвої і В. Шимко [12–13].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Усе це є ознакою своєчасності й важливості 

даного дослідження та визначає мету, яка полягає 
у виявлені проєктно-конструкторських особливостей 
і технологій виготовлення яхт.

Відповідно до поставленої мети необхідно вирі-
шити такі, засновані на наукових принципах, завдан-
ня:

– виявити сучасні тенденції проєктування 
(дизайн, енергоефективність, високі технології тощо) 
та побудови (матеріали для корпусу, методи виготов-
лення корпусу, добудовні роботи) яхт;

– провести аналіз комплексних програмних про-
дуктів, які дозволяють автоматизувати процеси ство-
рення плавучих об’єктів;

– зробити оцінку сучасних і зарубіжних компе-
тенцій застосування новітніх напрямів в екстер’єрі 
й інтер’єрі яхт. 

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ 
Конструкторське і дизайнерське мислення із 

часом змінюється і перевтілюється в нові стилі в архі-
тектурі. Дуже часто ініціаторами змін стають вироб-
ники матеріалів або виробники засобів технологічно-
го оснащення для виготовлення корпусів яхт, а також 
вимоги екології. У сучасних умовах дуже багато чин-
ників впливають на повсюдне втілення в реальність 
найсміливіших тенденцій проєктування і будівни-
цтва. Це стосується не лише малих суден і яхт, але 
і великотоннажного суднобудування. Але саме під час 
проєктування та будівництва яхт нові тренди вико-
ристовуються набагато частіше. Такі поняття для кла-
сифікації типів яхт, як: яхта із центральним кокпітом, 
кормовим кокпітом, дексалоном, перфоманс-круїзер, 
спортивний люкс-круїзер, дейсейлер, свідчать про 
різноманітні яхтові концепції щодо дизайну, комфор-
ту, управління та якості будівництва. 

Спрощено процес замовлення яхт, який від-
бувається в кілька етапів: консультація замовника  

Комплексні програмні продукти дозволяють автоматизувати процеси створення плавучих об’єктів і забез-
печують більш високу якість проєктної та побудованої документації, а також допомагають оптимізувати 
виробничі витрати і фінансові кошти. Уточнено, що кожний конкретний концепт яхти має свій пріоритет 
якостей, повинен мати не лише естетичні й усі експлуатаційні якості, а також приблизний ціновий сегмент 
кінцевого продукту. Застосування інноваційного дизайну, новітніх досягнень в архітектурі яхт, оптимальних 
матеріалів і сучасних технологій побудови й оформлення інтер’єрів, технічного оснащення, комплектації й 
установки обладнання на яхті допомагає гарантувати безпеку, незалежність і комфорт на борту яхти, пере-
носить будівництво яхт в нову еру елегантності й ефективності.
Ключові слова: архітектура; інтер’єр і екстер’єр яхт; дизайн-спіраль; системи автоматизованого проєктуван-
ня; технології побудови.
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з виконавцем про технічні характеристики і дизайн; 
проєктування яхти; узгодження із замовником; вибір 
верфі й укладення контракту; технічне випробування 
судна; здача яхти замовнику. Кожен етап – це вели-
кий обсяг робіт, який включає в себе безліч підетапів.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО 
ПРОЄКТУВАННЯ І КОНСТРУЮВАННЯ
Технології. У наш час створення яхт класичними 

методами відходить у минуле. В останнє десятиліття 
всі конструктори й архітектори перейшли на викорис-
тання комп’ютерних програм, які дозволяють втілити 
в реальність будь-які побажання замовника, застосо-
вувати нові напрями в екстер’єрі й інтер’єрі яхт. 

Хоча наявність паперових креслень залишається 
обов’язковою умовою отримання дозволу на будів-
ництво й оформлення сертифіката плавучого об’єкта, 
але для клієнта створюється просторова тривимірна 
модель, що відбиває всі особливості майбутньої яхти.

Проєктування яхти – це складний процес, що від-
бувається спільно з дизайнерами й іншими інженера-
ми і супроводжується розробкою ескізних проєктів 
і технічного дизайну, створенням 3D-моделі, розра-
хунками, рендерингом (англ. rendering – «візуаліза-
ція»), друком на 3D-принтері або макетуванням, роз-
робкою конструкторської документації, документації 
щодо трубопроводів, електроніки тощо, безліччю 
узгоджень. 

Сучасне проєктування яхт – це ітеративний про-
цес, процес постійного наближення до результату, 
який повинен задовольняти певним, заздалегідь зада-
ним вимогам. Щоб досягти цього, дизайнер повинен 
розпочати з деяких передумов і перевірити, наскільки 

вони задовольняють поставленим умовам. Імовірно, 
це не вийде з першого разу, тому доведеться змінити 
деякі початкові умови і повторити процедуру, зазви-
чай кілька разів.

Такий процес, що дістав назву дизайн-спіраль 
(рис. 1), полягає в повторному проходженні декількох 
етапів до отримання бажаного результату. Зазвичай 
спіраль проєктування складається з таких кроків: 
моделювання корпусу, гідростатичні розрахунки, 
розрахунки розподілу ваги і силової установки, про-
єктування елементів конструкції та загального роз-
ташування. 

Кроки спіралі можуть мінятися залежно від того, 
який тип яхти проєктується, і повторюються на етапі 
ескізного проєктування, первинного проєкту і деталь-
ного робочого проєкту.

На першому етапі в дизайнера є тільки специфі-
кація яхти або технічне завдання. Технічне завдання 
є метою роботи над проєктом, тому його параметри 
постійно уточнюються. 

На етапі ескізного (концептуального) проєктуван-
ня, яке є найбільш продуктивним, уже застосовуєть-
ся дизайн-спіраль. Ця стадія також характерна тим, 
що для вирішення часто пропонуються завдання, які 
важко реалізовуються або взагалі нереальні, але вони 
дозволяють оцінити можливості проєктанта, а також 
методи і способи побудови яхти. 

Досвід проєктувальника і дані щодо аналогіч-
них суден допомагають задати і розрахувати основні 
параметри корпусу яхти: відношення довжини до 
ширини корпусу, відношення площі вітрильності 
до площі змоченої поверхні корпусу, вирівнюючий 
момент і метацентричну висоту. Зазвичай спочатку 

 Рис. 1. Дизайн-спіраль проєктування [1]
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створюються декілька варіантів форми корпусу і над-
будови для оцінки їхніх параметрів і естетичних якос-
тей водночас.

Після ескізного проєктування створюється три-
вимірна модель яхти, проводиться кольорова візуа-
лізація моделі й отримані зображення пропонуються 
замовнику для схвалення. На етапі первинного про-
єктування виконується розробка конструкцій корпу-
су, кіля, керма і вітрил, а також вибирається приблиз-
не загальне розташування (усередині та зовні яхти) 
для визначення вагових навантажень для початкового 
розрахунку остійності. 

Метою цього етапу є виконання попередніх роз-
рахунків (вони будуть уточнюватися на наступному 
етапі) із гідростатики, остійності, швидкості й інших 
параметрів для перевірки їхньї відповідності техніч-
ному завданню. Основним результатом первинного 
проєктування є отримання теоретичного креслення – 
воно характеризує дійсну форму яхти та її властивос-
ті. Результати розрахунків цього етапу передаються 
суднобудівникам для оцінки можливої вартості яхти.

На етапі детального проєктування визначають кон-
структивні елементи набору й обшивки корпусу, про-
водять розрахунок такелажу і вибір двигуна. Саме на 
цьому етапі вже можна зробити більш точний розра-
хунок остійності з урахуванням вагових навантажень. 
І, нарешті, можна провести детальніший розрахунок 
ходових і експлуатаційних параметрів яхти. Результа-
том останнього етапу проєктування і конструювання 
є робочі креслення для суднобудівників, аналітичне 
деталювання конструкцій і окремих вузлів, розкрій 
деталей і управляючі програми для їх вирізки. 

Проведення розрахунків у процесі виконання ета-
пів спіралі – дуже трудомістке завдання, яке в наш час 
вирішується за допомогою систем автоматизованого 
проєктування.

Нововведення. Нині архітектори і конструктори 
малих суден і яхт застосовують комплексні програмні 
продукти, які дозволяють в основному автоматизува-
ти процеси створення плавучих об’єктів. Ці техноло-
гії здатні синхронізуватися з існуючими CAD/CAM-
системами і розрахунковими програмами і забезпечу-
ють ще більш високу якість проєктної і побудовної 
документації. 

Відмітна риса програмного забезпечення полягає 
в тому, що воно забезпечує проєктувальника і конструк-
тора ще більшою кількістю інструментів для роботи. 
Водночас розробка креслень і супутньої технічної доку-
ментації може проводитися автоматично, що дозволяє 
оптимізувати виробничі витрати і фінансові кошти.

Сьогодні робоче місце проєктувальника і кон-
структора вже не можна представити без персональ-
ного комп’ютера і застосування CAD-систем (Com-
puter Aided Design). Проєктування форми корпусу 
яхти з використанням CAD-систем має вагомі пере-
ваги і дозволяє вирішувати такі завдання: 

– формування теоретичної та конструктивної 
тривимірної моделі (рис. 2) і згладжування поверх-
ні корпусу. Формування поверхні корпусу яхти від-
бувається на основі єдиного математичного апарату 
В-сплайн кривих і В-сплайн поверхней – NURB (Non 
Uniform Rational B-spline);

– формування теоретичного креслення (рис. 3), 
таблиці ординат і плазових шаблонів; розрахунок 
(трасування) конструктивних ліній корпусу;

– прецизійна розгортка неплоских корпусних 
деталей (листів зовнішньої обшивки) без обмеження 
за складністю форми об’єктів, що розгортаються; 

– розрахунок даних і випуск документації для 
складання секцій (для металевих корпусів);

– розробка проєктно-конструкторської докумен-
тації зі спеціальною додатковою інформацією;

– 3D-макетування корпусних конструкцій 
та насичених приміщень;

– розрахунок плавучості й остійності яхти завдя-
ки вбудованим можливостям системи; 

– візуалізація – наочне представлення форми 
корпусу;

– обмін даними з іншими CAD/CAM-системами 
і розрахунковими програмами: LPP (Lines Processing 
Program) – програмою розрахунку елементів теоре-
тичного креслення з визначенням усіх гідростатичних 
характеристик корпусу; CFD (Computer Fluid Dynam-
ics) – групою методів розрахунку гідро- і аєродінаміч-
них характеристик, які основані на комп’ютерному 
моделюванні властивостей рідини; FEM (Finite  
Elements Metod) – методом кінцевих елементів. 

 
Рис. 2. Тривимірна модель корпусу яхти [11]

 

 

Рис. 3. Проєкції теоретичного креслення яхти
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Аналіз світового досвіду дозволяє виділити най-
більш популярні суднобудівні та запозичені з інших 
галузей CAD-системи, що знайшли застосування 
для проєктування корпусів яхт: AutoSHIP, Maxsurf,  
MultiSurf, Prolines 98, ProSurf, ShipShape, FastShip, 
Catia V5 і деякі інші. Спеціально для проєктування 
гостроскулих фанерних і металевих корпусів при-
значені системи Plyboat, BtDzn, Carene 40/50, Carlson 
Design та ін. Існують окремі програми для проєкту-
вання форми яхтових кілів: LOFT97, FOIL97, WINGS. 
Успішно використовуються CAD-системи загального 
призначення: AutoCAD (з додатками Baseline II, Ata-
lanta), Pro/Engineer, Solid Edge, 3D Eye тощо.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ: 
НАПРЯМИ

Як згадувалося вище, багато чинників визна-
чальні у виникненні нових тенденцій у проєктуван-
ні та будівництві яхт. Тепер замовити проєктування 
і будівництво яхти можна із застосуванням будь-яких 
технологій, які доступні на ринку. Замовники стали 
звертати більше уваги на авторські розробки, дотри-
муватися певних напрямів у дизайні і цінувати витра-
чені гроші. Сучасні тенденції проєктування можна 
умовно об’єднати в декілька підкатегорій. На прак-
тиці вони завжди переплітаються і створюють осо-
бливий симбіоз, що визначає внутрішній стрижень 
замовника.

Дизайн. Дизайн яхт – це багатозадачний і поетап-
ний процес, який включає комплексну розробку про-
єкту. Концепт яхти повинен мати не лише естетич-
ні, але й усі експлуатаційні якості – розраховується 
морехідність, керованість, комфортабельність, без-
пека, а також приблизний ціновий сегмент кінцево-
го продукту. Для кожного конкретного проєкту яхти 
є свій пріоритет якостей (рис. 4).

 
Рис. 4. «Квітка дизайну» – аспекти, які варто враховувати 
піж час розробки проєкту яхти

Робота яхтового дизайнера повна професійних 
складнощів. Насамперед це обов’язкова увага до най-
дрібніших деталей і досить серйозна відповідальність 
за працездатність судна. Крім того, важливу роль 

відіграють побажання замовника і призначення май-
бутньої яхти. Для спортивних катерів пріоритетною 
є здатність розвивати високу швидкість, отже, їхні 
форми мають бути більше обтічними і лаконічними. 
Сучасні технології проєктування дозволяють створи-
ти точність ліній і суворість архітектурного образу 
з максимальним наближенням до природних форм. 
А під час проєктування прогулянкового судна більша 
увага традиційно звертається на комфортабельність. 

Початковою стадією процесу дизайну яхт є пла-
нування простору. Основна мета роботи на цьому ета-
пі – досягти максимально ефективного розподілу 
внутрішнього простору. Планування інтер’єру яхт 
не може існувати окремо від дизайну зовнішнього 
вигляду судна (рис. 5). Розмір внутрішніх приміщень 
визначається строго відповідно до загальних габаритів 
яхти. У такому разі перед дизайнером стоїть завдання 
максимально раціонального використання внутріш-
нього об’єму судна. Прив’язувати вже існуючі ескізи 
інтер’єру й екстер’єру один до одного не можна: усі 
стадії проєктування повинні йти паралельно. 

На етапі розроблення дизайну судна питання 
ергономіки вирішуються шляхом наслідування габа-
ритних схем для екстер’єрів та інтер’єрів. Деталь-
ніша оцінка всіх нюансів можлива тільки на основі 
повнорозмірного макетування елементів судна.

На комп’ютерній 3D-моделі можна відпрацювати 
лише 70–80% рішень з інтер’єру і планування палу-
би, салону і кокпиту, інші 20–30% – тільки за резуль-
татами повнорозмірного макетування і/або випро-
буванням прототипу. На суднах невеликих розмірів 
питання макетування стоять найгостріше. Тому не 
варто вимагати від дизайнерів неможливого: вирі-
шення всіх питань на папері/екрані комп’ютера (хоча 
за наявності досвіду об’єм удосконалень після випро-
бувань прототипу буде істотно меншим).

Перелічені вище якості концепту яхти (естетичні, 
експлуатаційні й ергономічні) дуже часто суперечли-
ві, і будь-яке судно – залежно від поставлених під час 
проєктування пріоритетів – є компромісом цих якос-
тей. Гарне судно – це завжди вдалий компроміс.

Енергоефективність 
Енергія, що виробляється на катері або яхті, 

витрачається на рух судна і на живлення бортового 
устаткування. На віддалі від берегової мережі основ-
не джерело енергії – це викопне паливо, що спалю-
ється двигуном внутрішнього згоряння, а додаткові 
джерела – сонячна енергія й енергія вітру. Для зни-
ження енерговитрат необхідно навантажувати двигун 
до оптимального рівня в будь-який час його роботи.  
Із практичного погляду це можна зробити за допомо-
гою використання як енергетичного буфера акумуля-
торів з високою швидкістю прийому заряду.

Втрати енергії на яхті можуть бути відновле-
ні зарядкою акумуляторних батарей із використан-
ням: головного двигуна з генератором, зарядного  
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пристрою, що живиться від берегової електромере-
жі, бензинового генератора, вітрогенератора, соняч-
них батарей, гідрогенератора, дизельного генератора 
і метанолових морських паливних батарей. Робити 
ставку на вітрогенератори і сонячні батареї не варто, 
у разі їх використання завжди треба мати про запас 
ще один прилад для зарядки акумуляторів.

У недалекому майбутньому можна буде корис-
туватися портативними генераторами електрики на 
основі водневих паливних елементів, які є безшум-
ним, екологічно чистим і надійним джерелом енергії.

Енергоефективність – це один із ключових напря-
мів, якими відрізняються сучасні тенденції проєк-
тування. Коли замовник бачить порівняння витрат 
і майбутньої вигоди, він однозначно вибирає можли-
вість поліпшити свою майбутню яхту.

Хай-тек
Хай-тек (англ. high technology, high tech, hi-tech) – 

високі технології – найбільш нові і прогресивні тех-
нології сучасності, а також стиль у дизайні й архітек-
турі, тенденції якого – переважання техніки, металу 
і пластика (рис. 6). 

Основними рисами використання високих техно-
логій у проєктуванні, будівництві й інженерії яхт є: 
використання прямих ліній і форм; широке застосу-
вання скла, пластика і металу; децентроване освіт-
лення, що створює ефект просторого, добре освіт-
леного приміщення; широке використання срібляс-
то-металевого кольору; високий прагматизм у пла-

нуванні простору; жертвування функціональністю 
на користь дизайну (як виняток).

 

Рис. 6. Хай-тек – стиль у дизайні й архітектурі яхт, який 
класифікується поєднанням легкості, спортивних ліній, 
інтер’єру і матеріалів

Застосування інноваційного дизайну і новітніх 
технологічних досягнень стилю хай-тек в архітек-
турі яхт (футуристичні форми, поєднання легкості, 
спортивних ліній, динамічного простору, інтер’єру 
і матеріалів) допомагає забезпечувати максимальний 
рівень комфорту на борту яхти, безпеку, незалежність 
і переносить будівництво яхт у нову еру елегантності 
й ефективності.

Сучасні тенденції в будівництві яхт 
Будівництво яхти, особливо якщо це custom-

проєкт (англ. custom – «зроблений на замовлен-
ня»), для власника є своєрідним викликом і творчим  

 
Рис. 5. Ескізи екстер’єру
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процесом. Але важливо розуміти, що замовник все-
таки платить не за процес, а за результат, тому залуча-
ти до роботи над проєктом необхідно як генераторів 
ідей, так і фахівців, які мислять реальними категорія-
ми і вміють доводити проєкти до завершення. 

У процесі будівництва також існують свої власні 
напрями, які обов’язково враховуються архітектора-
ми, проєктувальниками і конструкторами. 

Незважаючи на стрімкий розвиток нових кон-
струкцій і матеріалів для будівництва яхт, які є запору-
кою їхньої довговічності та надійності під час експлу-
атації, популярними залишаються класичні тенденції 
будівництва яхт.

Матеріали для корпусу 
Традиційні матеріали, які використовуються 

в будівництві малих і середніх яхт, такі: склоплас-
тик – синтетична смола, що посилена скляними 
нитками або волокнами; дерево і метал (сталь або 
алюміній). Кожен із цих матеріалів має свої позитивні 
і негативні якості, але зараз склопластик – найпопу-
лярніший матеріал, що використовується для промис-
лового будівництва яхт. 

Люксові яхти (супер’яхти) мають довжину від 
24 м і довше, а мегаяхти – понад 40 м. Такі плаваючі 
засоби проєктуються і складаються суднобудівними 
компаніями за ексклюзивним дизайном, із застосу-
ванням новітніх матеріалів і технологій оформлення 
внутрішніх інтер’єрів і технічного оснащення.

Натепер оптимальними матеріалами для виготов-
лення корпусу яхти на замовлення можна вважати такі:

 – алюмінієвий морський сплав 5083 або дорож-
чий Alustar – для виготовлення зварних корпусів із 
круглими обводами (не шарпі і не з радіусною ску-
лою); виготовлення таких корпусів вимагає високого 
професіоналізму працівників верфі; 

– пінопласти високої щільності з вінілестеровою 
або епоксидною смолою (з посиленнями кевларом 
або карбоном), які використовуються для виготовлен-
ня композитних корпусів (сендвічева конструкція) 
з використанням технології вакуумної інфузії; 

– кедр (канадський червоний) із просоченням 
і обклеюванням склотканиною з використанням епок-
сидної смоли – для виготовлення обшивки корпусів із 
дерев’яного композита (wood/epoxy); 

– карбон – для виготовлення корпусів сендвіче-
вої конструкції для забезпечення малої ваги і більшої 
швидкості.

Сталь як матеріал для корпусу розглядається нечас-
то, якщо тільки немає особливих вимог у замовника 
щодо призначення яхти. Алюмінієвий сплав – найбільш 
практичний матеріал для будь-яких проєктів, як варіант, 
корпус може бути виготовлений з алюмінієвого сплаву, 
а палуба або тільки надбудова бути композитною.

Методи виготовлення корпусу яхти 
Для серійного виробництва маломірних суден 

(будівництво, складання корпусу і ремонт) викорис-

товуються суднобудівні комплексні споруди (стапелі) 
з можливістю фіксації елементів складання і забез-
печенням їх взаємного розташування у процесі скла-
дальних робіт. Зазвичай суднобудівні споруди є двома 
окремими сталевими конструкціями: стапель-кон-
дуктор і стапель-постіль. Ці об’єкти призначені для 
виконання серійних складальних робіт у суднобуду-
ванні, і є набором поздовжніх і поперечних жорстких 
рам із лекалами, конфігурації яких відповідають 
обводам корпусу маломірного судна, і включають 
в себе робочі майданчики-підстави з установленими 
на них упорами-фіксаторами (для закріплення кіля, 
планширей).

Суднобудівний комплекс становить дві окремі 
сталеві конструкції:

1. Стапель-кондуктор – для зварювання листів 
зовнішньої обшивки корпусу судна (рис. 7).

2. Стапель-постіль – для зварювання набору кор-
пусу судна (рис. 8).

 

Рис. 7. Стапель-кондуктор

 
Рис. 8. Стапель-постіль

Для будівництва супер- і мегаяхт використову-
ються в основному тільки передові технології, що 
забезпечують створення плавучого засобу високої 
надійності, підвищеного комфорту й елегантності. 

На початковому етапі будівництва яхт усі дета-
лі набору, обшивки, палуби і керма вирізуються  



25

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 2   2020СУДНОБУДУВАННЯ

з використанням управляючих програм для машин 
термічного різання.

Послідовність вирізки деталей і проходу ліній 
розмітки виконується в автоматичному режимі 
(рис. 9). Усі деталі маркуються лазером ще на стадії 
вирізування, тому складання вузлів і секцій робиться 
швидко і якісно.

Гнуття деталей зовнішньої обшивки і надбудови 
із 3D-вигином виконується на спеціальних верста-
тах. Після цього корпус яхти складається кілем вгору 
і надалі виконуються всі зварювальні роботи за схе-
мами, які передбачені складальними кресленнями 
проєкту.

Палуби під час будівництва малих суден іноді 
роблять заздалегідь у вигляді плоских секцій. Під час 
будівництва корпусу кілем вгору попереднє складан-
ня палуби необхідне з метою створення своєрідного 
стапеля для подальшої побудови корпусу. Іноді буду-
ють яхту і кілем униз, але це характерно для дуже 
великих корпусів, які перевертати в цеху проблема-
тично. Далі корпус перевертається, до нього доварю-
ються палуба і надбудова. Якщо палуба і надбудова 
композитні, вони виготовляються окремо і можуть 
бути змонтовані пізніше, що значно полегшує вста-
новлення устаткування й інтер’єру в корпус яхти. 

Досягнення гарної жорсткості та міцності корпу-
су – це, урешті-решт, мета кожної верфі, бо ці показ-
ники впливають на ходові якості яхти і визнаються 
істотними індикаторами для оцінки якості корпусу.

Добудовні роботи 
Теплоізоляція. Перед установкою ізоляції корпус 

яхти ретельно зачищається, а іноді й обробляєть-
ся складами типу льоду або хімічними реагентами. 
Потім поверхня корпусу ґрунтується спеціальними 
ґрунтами в декілька шарів і фарбується, що забезпе-
чує практично необмежений термін служби яхти. 

Теплоізоляція корпусу і палуби зазвичай викону-
ється поліуретановою піною або іншими ізоляційни-
ми матеріалами, крім того, в окремих місцях встанов-
люється додаткова звукоізоляція (наприклад, на під-
лозі рубки для гасіння високих частот звуку від робо-
ти двигуна). Також для ізоляції використовуються 
плити з кам’яної вати, покриті алюмінієвою фольгою; 

ця ізоляція дещо краща за піну, але її встановлення 
потребує більше трудовитрат, отже, коштує дорожче.

Фарбування. Якісно виготовлений корпус (прак-
тично без зварювальних деформацій) необхідно 
зашпакльовувати і пофарбувати. 

Під час шпаклювання поверхні корпусу під фар-
бування накладається мінімальна товщина шпаклівки 
(декілька міліметрів). Корпус після фарбування має 
бути ідеально гладким, практичним і довговічним. 
Узагалі фарбування – це окрема тема і специфічний 
етап спорудження яхти, існує багато нюансів у під-
готовці поверхні та під час фарбування корпусу, особ-
ливо в разі роботи з алюмінієвими сплавами.

Підготувати поверхню корпусу яхти і пофарбува-
ти – це складний процес, якісні характеристики якого 
залежать від розмірів об’єкта, матеріалів, які вико-
ристовуються, і особливих вимог, що висуваються до 
чистоти приміщень і температурного режиму. Саме 
тому фарбуванням повинна займатися підрядна спе-
ціалізована компанія.

 Інтер’єр. Для вибору правильного дизайну 
інтер’єру яхти (правильний – це привабливий, зручний 
для власників і гостей) необхідно скористатися послуга-
ми професійного дизайнера. Портфоліо фахівця пови-
нно включати гарне поєднання концепцій і пропозицій, 
а також роботи, які були виконані раніше (рис. 10).

Під час проєктування інтер’єру яхт простір є однією 
з найбільших проблем, яка не дозволяє досягти опти-
мального балансу між красою і практичністю. Звичай-
но, на великих яхтах каюти мають достатню площу 
для вирішення цієї проблеми, але коли площа кают 
обмежена, то в сучасному дизайні є багато творчих 
знахідок, які можуть допомогти із проблемами обла-
штування інтер’єрів (складні стільці, ліжка в нішах, 
приховані вбудовані функції, розумне нейтральне опо-
рядження тощо). Усі інші практичні елементи дизайну 
інтер’єру – електричні проведення й освітлення, також 
повинні бути цілком приховані у стінах і сховищах яхти. 

Уміле проєктування інтер’єру яхти дозволяє 
також надати оптимальний простір для членів екіпа-
жу, у якому вони можуть добре відпочити (простір 
кают екіпажу яхти часто набагато менший, ніж гос-
тьових кают).

 Рис. 9. Карта розкрою деталей металевої яхти
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У наш час широко використовуються такі напрями 
дизайну інтер’єру яхт: класика з упровадженням інно-
вацій, поєднання традиційних і сучасних стилів, ретро-
футуристична естетика, ультрасучасний дизайн яхт, 
традиційна класика середини минулого століття.

У дизайні інтер’єру дуже важлива помірність із 
відтінками і світлом. Вибір стилю інтер’єру – індиві-
дуальний процес, рекомендації в цьому напрямі мають 
бути стриманими, оскільки погляди можуть бути різні, 
не збігатися, усі варіанти продумуються проєктуваль-
ником і конструктором і узгоджуються із замовником.

Зазвичай основу яхтових меблів роблять із легкої 
морської фанери – бажання поліпшити інтер’єр вико-
ристанням більш прийнятних матеріалів оздоблення 
не має бути причиною надмірної ваги. На великих 
яхтах, зокрема моторних, широко використовуються 
різні сендвічеві панелі з наповнювачем зі щільного 
пінопласту, а іноді й матеріалів типу спінюваної гуми 
для забезпечення додаткової тепло- і звукоізоляції.

Зовнішній шар елементів меблів робиться зі шпо-
ни цінних порід дерева (тик, махагон, вишня або інші) 
залежно від дизайну інтер’єру. Кутові й інші елементи 
меблів в основному виклеюють із масиву дерева. Зараз 
досить часто використовують панелі із пластиковим 
ламінатом або фарбовані поверхні – це більш практич-
но і дешевше за дерево, але клас яхти буде дещо ниж-
чий. Усі меблеві елементи, коли вони зроблені з дерева, 
покриваються декількома шарами ґрунту і лаку. 

Окрім технічної досконалості й красивого зовніш-
нього вигляду, інтер’єр для справжньої яхти створює 

загальну атмосферу комфорту. Але тут потрібний 
комплексний підхід – якщо яхта сучасна, то й інтер’єр 
повинен цьому відповідати, щоб не виникла явна дис-
пропорція екстер’єру й інтер’єру.

Устаткування. У процесі побудови корпусу і роз-
робки деталей інтер’єру яхти, механіки й електрики 
готують матеріали й обладнання для установки на 
яхту. З урахуванням того, що всі роботи виконуються 
за деталізованим проєктом і в кооперації із суміжни-
ми спеціалізаціями, усі необхідні вирізи, проходи під 
кабельні канали, місця установки фундаментів і поді-
бні особливості вже враховані й виконані в конструк-
ціях корпусу яхти.

Увесь процес комплектації й установки обладнан-
ня на яхті веде окремий менеджер проєкту, тому всі 
деталі і роботи плануються, замовляються і викону-
ються за єдиним графіком в онлайн-доступі для всіх 
учасників проєкту. 

Під час вибору марок і моделей обладнання варто 
зважати на рекомендації фахівців – на фірмовій яхті 
встановлюють тільки краще обладнання, що відпові-
дає класу яхти.

ВИСНОВКИ
З’ясовано, що створення яхти – це багатоплано-

вий процес, який включає проєктно-дослідницькі 
роботи, розробку дизайну й інтер’єру яхти, ство-
рення проєктної та конструкторсько-технологічної 
документації, виконання розрахунків за допомогою 
CAD-систем, використання інноваційних матеріалів 
і методів побудови.

 
Рис. 10. Проєктування інтер’єру яхти
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Встановлено, що сучасне проєктування і констру-
ювання яхт повинене задовольняти певним, заздалегідь 
заданим вимогам для дотримання визначених параме-
трів і естетичних якостей водночас, тому що кожний 
конкретний концепт яхти має свій пріоритет цінностей. 

Зазначимо, що застосування інноваційного дизай-
ну й архітектури яхт, сучасних матеріалів і технологій 
побудови з використанням систем автоматизованого 
проєктування переносить будівництво яхт у нову еру 
економічної ефективності.
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Abstract. The work is devoted to the issues of computational analysis of deformation of systems of electrically 
conductive bodies under the action of electromagnetic field. The action of the electromagnetic field is manifested, in 
the case of influence on electrically conductive bodies, in the occurrence of distributed electromagnetic forces and 
distributed sources of heat. The forces of the electromagnetic field are used in the class of technological operations – 
electromagnetic forming. Development and improvement of electromagnetic forming technologies require complex 
computational research, including those aimed at assessing the structural strength of components. The paper uses 
the method of computational analysis, which is based on the schemes of the finite element method. The proposed 
calculation method is applied to the analysis of electromagnetic and temperature field propagation, and thermo-
deformation of a press-mold for hybrid (isostatic and electromagnetic) compression of powders of high-strength 
compounds. A calculation scheme has been created, which contains all the main elements of the press-mold, as well 
as an external multi-turn spiral inductor. To take into account the contact interaction between the elements of the 
press-mold, a method of introducing contact layers is used, which are modeled using the appropriate special finite 
elements. The space-time distributions of the main characteristics of the electromagnetic field in the elements of the 
press-mold are obtained. The nature of the distribution of the electromagnetic field during the pulse allows to apply a 
quasi-stationary approach to the analysis of thermo-deformation in accordance with the time maximum of the field. 
The problem of non-stationary propagation of the temperature field due to the effects of heat release is also solved. 
The analysis of thermo-deformation allowed to find out the most loaded elements of the mold, comparison with the 
results of calculations for the case of isostatic pressing suggests that in the case of a hybrid scheme, the load of the 
mold is reduced, which increases the pressing pressure. The obtained results of calculations will allow to formulate 
specific recommendations on the choice of rational design and operational parameters of the technological operation. 
The methods, approaches and calculation scheme used can be applied to similar technical and technological systems 
with spiral multi-turn inductors.
Key words: electromagnetic field; temperature field; thermo-deformation; finite element method; structural strength.

Анотація. Роботу присвячено питанням розрахункового аналізу деформування систем електропровідних тіл за 
дії електромагнітного поля. Дія електромагнітного поля проявляється в разі впливу на електропровідні тіла, у 
виникненні розподілених електромагнітних сил та розподілених джерел тепловиділення. Силова дія електро-
магнітного поля використовується у класі технологічних операцій – магнітно-імпульсній обробці матеріалів. 
Розробка та вдосконалення технологій магнітно-імпульсної обробки потребують проведення комплексних роз-
рахункових досліджень, зокрема й спрямованих на оцінювання конструкційної міцності складових елементів. 
У роботі використовується метод розрахункового аналізу, який спирається на схеми методу скінчених еле-
ментів. Запропонований розрахунковий метод застосовано до аналізу розповсюдження електромагнітного та 
температурного поля, термодеформування прес-форми для гібридного (ізостатичного й електромагнітного) 
пресування порошків високоміцних сполук. Створено розрахункову схему, яка містить усі основні елементи 
прес-форми, а також зовнішній багатовитковий спіральний індуктор. Для врахування контактної взаємодії еле-

Матерiалознавство
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Електромагнітне поле (далі – ЕМП) є невід’ємною 

складовою частиною експлуатації різноманітних тех-
нічних і технологічних систем. Великий клас техно-
логій, який має загальну назву «магнітно-імпульсна 
обробка матеріалів» (далі – МІОМ), використовує енер-
гію сильних ЕМП під час обробки електропровідних 
матеріалів. Зокрема, енергія ЕМП використовується під 
час обробки порошкових матеріалів (далі – ПМ). Дія 
ЕМП на електропровідне тіла проявляється у виник-
ненні розподілених електромагнітних сил та розподі-
лених джерел тепловиділення, які призводять до нео-
днорідного температурного поля. Унаслідок цього еле-
менти технологічного оснащення зазнають інтенсивно-
го силового випливу, який може призводити до втрати 
працездатності, тому розробка ефективних методів 
аналізу деформування систем електропровідних тіл за 
багатофакторної дії чинників ЕМП і проведення за їх 
допомогою відповідних розрахунків є актуальним нау-
ковим та практичним завданням. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основи з розробки технологічних процесів та тех-
нологічного оснащення МІОМ досить повно висвітлені 
в роботі [1]. В оглядовій статті [2] висвітлено сучасний 
стан проблеми та представлені відповідні технологічні 
рішення. Що стосується використання ЕМП для оброб-
ки ПМ, то досить великий обсяг досліджень наведено 
у працях [3–10]. Зазначимо, що під час обробки ПМ 
широко використовуються гібридні методи, які поєдну-
ють, наприклад, ізостатичне пресування та використан-
ня енергії ЕМП [10; 11]. Сучасний погляд на пробле-
му розробки технологічних операцій МІОМ потребує 
проведення різноманітних розрахункових досліджень 
(на основі аналітичних і чисельних методів), приклади 
яких наведені у [3–5; 12–14]. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Один із напрямів розвитку обробки ПМ передба-
чає пресування нових виробів із порошків тугоплав-

ких сполук типу карбіду вольфраму, кобальту, нікелю. 
Ефективним процес пресування може бути тільки за 
підвищених температур. Так, за температури обро-
блюваного порошку ~ 1 800 ºС і питомих тисках 
30–40 МПа пресування може проводиться в матрицях 
з тугоплавких матеріалів. Для підвищення щільності 
готових виробів необхідно інтенсифікувати процес 
пресування шляхом збільшення тиску пресування. За 
рівнів тиску 40–100 МПа можна використовувати для 
матриці вуглець-вуглецевий композиційний матеріал 
(далі – ВВКМ), який має високі механічні властивості 
за підвищених температур [15; 16]. Водночас є мож-
ливість використовувати гібридні способи обробки 
ПМ, на основі ізостатичного й електромагнітного 
пресування. Даний напрям потребує розробки відпо-
відних розрахункових методів із метою визначення 
й обґрунтування раціональних конструкційних і екс-
плуатаційних параметрів технологічної операції. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Розробка ефективного розрахункового методу ана-

лізу деформування систем електропровідних тіл під 
дією ЕМП з урахуванням силової та температурної дії, 
застосування його до дослідження термодеформування 
складених тіл – елементів технологічного оснащення за 
гібридного пресування ПМ високоміцних сполук.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний стан розвитку методів аналізу дефор-
мування електропровідних тіл за дії ЕМП передбачає 
використання чисельних процедур, найбільш ефек-
тивні з яких базуються на методі скінчених елемен-
тів (далі – МСЕ). Розрахункові методи на базі МСЕ 
дозволяють досліджувати розрахункову схему, макси-
мально наближену до реального об’єкта як з погля-
ду геометрії, так і з погляду особливостей поведінки 
матеріалу під навантаженням. Прикладом викорис-
тання МСЕ до аналізу деформування електропровід-
них тіл можуть бути праці [17–20]. 

Об’єктом досліджень є деформування електро-
провідних тіл за дії ЕМП. 

ментів прес-форми застосовується спосіб введення контактних шарів, які дискретизуються за допомогою від-
повідних спеціальних скінчених елементів. Одержано просторово-часові розподіли основних характеристик 
електромагнітного поля в елементах прес-форми. Характер розподілу електромагнітного поля під час імпульсу 
дозволяє застосовувати для аналізу термодеформування квазістаціонарний підхід відповідно до часового мак-
симуму поля. Розв’язано також задачу нестаціонарного розповсюдження температурного поля завдяки ефектам 
тепловиділення. Аналіз термодеформування дозволив з’ясувати найбільш навантажені елементи прес-форми, 
порівняння з результатами розрахунків для випадку ізостатичного пресування дозволяє стверджувати, що в 
разі гібридної схеми навантаження прес-форми знижується, що дозволяє збільшувати тиски пресування. 
Одержані результати розрахунків дозволять сформулювати конкретні рекомендації щодо вибору раціональних 
конструкційних і експлуатаційних параметрів технологічної операції. Використані методи, підходи та розра-
хункова схема можуть застосовуватись до подібних технічних та технологічних систем зі спіральними багато-
витковими індукторами.
Ключові слова: електромагнітне поле; температурне поле; термодеформування; метод скінчених елементів; 
конструкційна міцність.
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Предметом досліджень є конструкційна міцність 
елементів технологічного оснащення за гібридно-
го (ізостатичне та електромагнітне пресування) ПМ 
високоміцних сполук. 

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Розрахунковий метод аналізу повинен ґрунтуватись 

на відповідній математичній моделі. Повна математична 
постановка задачі термопружного деформування систем 
електропровідних тіл надана у статті [21]. У статті [22] 
представлено варіаційну постановку задачі й одержа-
ні основні розв’язувальні рівняння відповідно до МСЕ 
щодо змінних, що характеризують розповсюдження 
ЕМП, температурного поля та процес деформування. 
Особливості контактної взаємодії елементів конструкції 
враховуються за допомогою введення шарів спеціаль-
них контактних скінчених елементів. Особливості вра-
хування умов контактної взаємодії наведені в роботі [23]. 
Далі розглянемо застосування запропонованого методу 
до комплексного аналізу деформування елементів прес-
форми за гібридного пресування ПМ. У роботі [24] 
представлено розрахункову схему складеної прес-форми 
для ізостатичного пресування, представлені результати 
розрахунків. Доповнимо розрахункову схему зовнішнім 
спіральним багатовитковим індуктором і подальші роз-
рахунки проводимо для схеми (рис. 1). Фізико-механіч-
ні характеристики елементів прес-форми розглядаємо 
такими ж, що й у [24], струмопровід індуктора приймає-
мо мідним, із відповідними характеристиками, ізоляція – 
з азбесту (межа міцності – 700 МПа). 

 
Рис. 1. Розрахункова схема пристрою з індуктором для 
пресування порожнистих виробів із порошків: 1 – вкладиш; 
2 – матриця; 3, 7 – пуансони; 4 – брикет із порошку;  
5 – ізоляція індуктора; 6 – струмопровід індуктора

На першому етапі розв’язувалась задача аналізу 
розподілу векторних ЕМП. Граничні умови для век-
торного магнітного потенціалу задаються на межах 
Г1, Г2 і Г3, описують затухання ЕМП на віддален-
ні від його джерела, тобто тут окружна компонента 
векторного магнітного потенціалу дорівнює нулю. 
Як джерело поля приймався струм, рівномірно роз-
поділений за перетином витка струмопроводу. Гус-
тина струму приймалася змінною згідно із законом:  
j(t) = jme–2πft·sin(2πft), де амплітуда густини сили стру-
му jm обчислюється залежно від амплітуди сили стру-
му Im: jm = Im/d2. Розв’язання проводилось за таких 
значень: Im = 30кА, частота f = 2 кГц, відносний кое-
фіцієнт загасання δ = 0,3 .

Отримані просторово-часові розподіли основ-
них компонент ЕМП, які потім використовувалися 
для визначення вузлових значень електромагнітних 
сил та інтенсивності джерел тепловиділення. Після 
цього розв’язувалась задача нестаціонарної тепло-
провідності. Далі задача аналізу термодеформуван-
ня розглядалась у квазістаціонарному наближенні, 
тому що в даному разі впливом нестаціонарності 
ЕМП можна знехтувати. Дане твердження ґрун-
тується на особливостях геометрії конструктив-
них елементів прес-форми, заготовки й індуктора, 
усі вони є досить масивними, а отже, малосхиль-
ними до можливості виникнення коливальних  
процесів.

 
Рис. 2. Розподіл дотичної компоненти напруженості ЕМП
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 Рис. 3. Розподіл еквівалентних напружень згідно із 
критерієм Кулона – Мора

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Аналіз термодеформування свідчить, що в разі 

ізостатичного пресування [24] найбільш наванта-
женим елементом є матриця, також значною мірою 
навантажується струмопровід індуктора, проте за 
розглянутого (робочий) режиму еквівалентні напру-
ження не досягають критичних значень, тобто пра-
цездатність матриці разом з індуктором забезпечу-
ється. Також відзначаємо, що використання гібрид-
ної схеми пресування дозволяє зменшити заванта-
женість основних елементів прес-форми порівняно 
з випадком ізостатичного пресування. 

ВИСНОВКИ
У роботі розглянуто задачу аналізу термодефор-

мування систем електропровідних тіл на прикладі 
технологічної системи для гібридного пресування 
порошків високоміцних сполук. Використано ефек-
тивний розрахунковий метод, що базується на схемах 
методу скінчених елементів, який дозволяє проводи-
ти комплексний аналіз розповсюдження електромаг-
нітного та теплового поля, а також термодеформуван-
ня. Одержані результати дозволяють робити рекомен-
дації з розрахунків подібних технічних і технологіч-
них систем. 
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Abstract. Thermoplastic elastomers (TPE) are materials that have elastic properties, which are similar to rubber, but able to 
melt and have all the characteristic properties of thermoplastics. Several types of thermoplastic elastomers are determined 
by chemical composition: polyamide, polyether, polyurethane and styrene copolymers. Together with copolymers, block 
copolymers are also widely used, for which the presence of various polymers in their macromolecules is characteristic.
Such polymers, for example, include styrene-ethylene-butylene-styrene block copolymer (SEBS), a new biocompatible 
polymeric material that is widely used in a variety of industries, for example, construction, automotive and 
instrumentation, etc. SEBS refers to styrene block copolymers of the second generation, the products of which have 
high physical and mechanical properties, and its biocompatibility also allows it to be used in the medical field. The main 
characteristics and analysis of advantages of the TPE based on SEBS compared with traditional polymeric materials for 
certain industries are presented in this work.
SEBS is a structural thermoplastic polymeric material, which has properties similar to synthetic rubbers, elastic or 
rigid, depending on its chemical structure, is sufficiently heat-resistant, resistant to various environments, including 
ozone, ultraviolet radiation and other atmospheres. It has no pronounced taste and odor, can contact with a variety of 
food and biological tissues. SEBS is relatively difficult to process when melted, so it is sometimes mixed with block 
copolymers that enhance its processing ability and formation of products.
The unique combination of thermophysical, chemical, dielectric properties, recyclability has led to the widespread use 
of SEBS as a structural material and component of various compounds in many industries:
– automotive – elastic cabin parts, mats, mud guards, saws, pedal coatings, seals;
– household and office equipment – flexible and heat-resistant parts, bicycle seats, elastic parts of mobile phones, 
cases of remote controls, elements of computer keyboards and mice, flexible parts of pens, cases of toys, toothbrushes, 
elements of bathing accessories – underwater suits , fins, mask;
– tool making – hand and power tool handles, knife handles, construction tools – brushes, trowels, etc;
– production of footwear – soles and other elastic details of household, sports and special footwear;
– electrical engineering – flexible connectors, wire insulation, etc;
– plumbing – seals, corrugated flexible hoses, etc.;
– medical industry – flexible and rigid containers, medical tubes, infusion and transfusion systems, elements of 
laboratory equipment. In the medical field SEBS is actively used as a substitute for traditional polymeric materials, 
which have been used during many years and have many disadvantages.
Key words: thermoplastic elastomers; SEBS; structure; properties; application.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У роботі основним завданням було розробити 

технологію зварювання медичних виробів із стирол-
етилен-бутилен-стирол блок-кополімеру (далі – СЕБС),  
зокрема корпусу каплеутворювача одноразової медич-
ної системи з полімерною голкою. Зварні з’єднання 
повинні забезпечувати герметичність та нормовану 
механічну міцність корпусу без змін його зовнішнього 
вигляду, розмірів та геометричних форм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Термопластичні еластомери (далі – ТПЕ) – це 
матеріали, що мають пружні властивості, подібні до 
гуми, однак здатні до плавлення та мають усі харак-
терні властивості термопластів. ТПЕ можуть являти 
собою суміші термопластичного матеріалу й еласто-
меру, але частіше їх синтезують як блок-кополімери, 

макромолекулярні ланцюги яких складаються 
з почергово з’єднаних блоків мономерів різних полі-
мерів.

Разом із СБС також широко застосовуються блок-
кополімери із включенням до структури макромоле-
кул інших мономерних ланок. 

Конструкційний матеріал СЕБС – це термоплас-
тичний полімер, але за властивостями подібний до 
синтетичних каучуків, еластичний та м’який, досить 
термостійкий, стійкий до впливу різноманітного сере-
довища, зокрема й озону, ультрафіолетового випро-
мінювання й інших атмосферних явищ. Уважається, 
що СЕБС відносно важко піддається переробці під 
час розплавлення, тому його іноді зміщують із СБС 
та іншими полімерами. Залежно від умов полімери-
зації СЕБС, подібно до поліетилену, може мати розга-
лужену або лінійну структуру, що впливає на густину 
матеріалу.

Анотація. Термопластичні еластомери (ТПЕ) – це матеріали, що мають пружні властивості, які подібні до 
гуми, однак здатні до плавлення, та яким притаманні всі характерні властивості термопластів. За хімічним 
складом розрізняють декілька видів термопластичних еластомерів: поліамідні, поліетерові, поліуретанові та 
стиренові кополімери. Разом із кополімерами широко застосовуються також блок-кополімери, для яких харак-
терна наявність у структурі їхніх макромолекул ланок різних полімерів. До таких полімерів, наприклад, нале-
жить стирол-етилен-бутилен-стирол блок-кополімер (СЕБС) – новий біосумісний полімерний матеріал, який 
знаходить широке застосування в різноманітних галузях промисловості, наприклад, у будівництві, автомобі-
ле- та приладобудування тощо. Стирол-етилен-бутилен-стирол блок-кополімер належить до стирольних блок-
кополімерів другого покоління, вироби з яких мають високі фізико-механічні властивості, а його біосумісність 
також дозволяє використовувати його в медичній галузі. У роботі наведені основні характеристики та проведе-
но аналіз переваг термопластичних еластомерів на прикладі стирол-етилен-бутилен-стирол блок-кополімеру в 
порівнянні із традиційними для окремих галузей промисловості полімерними матеріалами. 
Стирол-етилен-бутилен-стирол блок-кополімер – це конструкційний термопластичний полімерний матеріал, 
який за властивостями подібний до синтетичних каучуків, еластичний або жорсткий залежно від хімічної будо-
ви, досить термостійкий, стійкий до впливу різноманітного середовища, зокрема й озону, ультрафіолетового 
випромінювання й інших атмосферних явищ. Він не має вираженого смаку та запаху, може контактувати з 
різноманітними харчовими продуктами та біологічними тканинами. Уважається, що стирол-етилен-бутилен-
стирол блок-кополімер відносно важко піддається переробці під час розплавлення, тому його іноді змішують із 
блок-кополімерами, які підвищують його здатність до переробки та формування виробів.
Унікальне поєднання теплофізичних, хімічних, діелектричних властивостей, здатність до повторної переробки 
зумовили широке використання стирол-етилен-бутилен-стирол блок-кополімеру як конструкційного матеріалу 
та компонента різних компаундів у багатьох галузях промисловості:
– в автомобілебудуванні – еластичні деталі салону, килимки, пильники, покриття для педалей, ущільнювачі;
– у побутовій і оргтехніці – гнучкі та теплостійкі деталі, сидіння для велосипедів, еластичні деталі мобіль-
них телефонів, корпуси пультів дистанційного керування, елементи комп’ютерних клавіатур та мишок, гнучкі 
деталі авторучок, корпуси дитячих іграшок, зубних щіток, елементи аксесуарів для купання – підводних кос-
тюмів, ласт, масок;
– у виробництві інструментів – рукоятки для ручних і електроінструментів, рукоятки ножів, елементи буді-
вельних інструментів – пензлів, кельм тощо;
– у виробництві взуття – підошви й інші еластичні деталі побутового, спортивного та спеціального взуття;
– у електротехніці – гнучкі роз’єми, ізоляція дротів тощо;
– у сантехніці – ущільнення, гофровані гнучкі шланги тощо;
– у медичній промисловості – гнучкі та жорсткі ємності, медичні трубки, інфузійні та трансфузійні систе-
ми, елементи лабораторного обладнання. Насамперед у медичній галузі стирол-етилен-бутилен-стирол блок-
кополімер активно застосовується як заміна традиційних полімерних матеріалів, які багато років використову-
ються та мають багато недоліків.
Ключові слова: термопластичні еластомери; СЕБС; структура; властивості; застосування.
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Унікальне поєднання теплофізичних, хімічних, 
діелектричних властивостей, здатність до повторної 
переробки зумовили широке використання СЕБС як 
конструкційного матеріалу та компонента різних ком-
паундів у багатьох галузях промисловості.

СЕБС – новий біосумісний матеріал для виробів 
медичної промисловості. До матеріалів, що засто-
совуються в медичній галузі, зазвичай висуваються 
підвищені вимоги за такими показниками, як елас-
тичність, міцність, стійкість до хімічних середовищ, 
сумісність із кров’ю та біологічними тканинами. 
Традиційні матеріали. що використовуються в меди-
цині, – латекс, ПВХ, силікон, мають суттєві недоліки 
та потребують заміни. Одними з найбільш масових 
медичних виробів, у яких застосовується з’єднання 
полімерних деталей, є системи переливання крові або 
медичних препаратів.

 Рис. 1. Медична інфузійна система для введення розчинів ліків

 
Рис. 2. Конструкція типової інфузійної системи 
для подачі ліків

Трансфузійна й інфузійна медичні системи мають 
аналогічну конструкцію [4] та різняться тільки деяки-
ми комплектуючими елементами. Типові конструк-
тивні елементи інфузійної системи наведені на рис. 2. 

Головна складова частина системи – крапельна 
камера (5), що відповідає за рівномірне крапельне 
постачання медичного розчину. У робочому стані 
камера повинна розташовуватись у вертикальному 
положенні, як показано на рисунку. У верхній части-
ні камери розташовано краплеутворюючий елемент 
(4), що являє собою отвір точно визначеного діаметра 
в поперечній перегородці. Зовні, на верхній части-
ні камери, розташована голка (2) для проколювання 
ємності з ліками, канал для проходження рідини (3) 
та захисний ковпачок голки (1). У більшості сучас-
них медичних систем голку не розташовують безпо-
середньо на крапельній камері, а дещо віддаляють її 
через прозору трубку, як показано на рис. 1. У нижній 
частині, усередині камери, розташовано мембранний 
фільтр для рідини (6). Зовні, унизу камери, розташо-
вано розтруб для приєднання медичної трубки (7). 
Довжина трубки залежить від функціонального при-
значення медичної системи, трубка проходить крізь 
пластиковий роликовий затискач (8), який дозволяє 
регулювати потік рідини крізь систему. Із протилеж-
ного боку трубки розташовано ін’єкційний вузол (9), 
який дозволяє, у разі необхідності, уводити в сис-
тему додаткові ін’єкції ліків за допомогою шприца. 
Нарешті, на кінці трубки розташована головка (10) зі 
спеціальним конусом «Луєр», призначеним для при-
єднання сталевих медичних голок та катетерів. Конус 
закривається захисним ковпачком (11).

Основними пластифікаторами, що застосовують 
у виробництві ПВХ, є складні етери, що отримують 
із фталевого ангідриду (фталати). Пластифікований 
ПВХ має у складі 20–40% фталатів, а в деяких виро-
бах і більше. Використовують декілька видів фта-
латів, що позначаються, як: DBP, DIDP, DINP, DOP, 
DENP. Частка останнього – ди-2-етилгексилфталату – 
становить понад 50% усього світового споживання 
пластифікаторів, оскільки він найдешевший [4].

У 1970-х рр. з’явились перші відомості про 
шкідливий вплив DENP на здоров’я людини. Бага-
то подальших клінічних досліджень довели токсич-
ну дію DENP та інших фталатів на печінку, нирки, 
нервову та репродуктивну системи людини. Після 
тривалих дискусій у Сполучених Штатах Амери-
ки та країнах Європейського Союзу використання 
медичних виробів із ПВХ, що містить DENP, було 
заборонено. Альтернативою, як зазначалось вище, 
стало використання біосумісних термопластичних 
еластомерів, зокрема СЕБС. В Україні продукцію 
DENP-free виготовляє фармацевтична корпорація 
«Юрія-Фарм» – вітчизняний лідер серед виробників 
інфузійних медичних систем та інноваційних інстру-
ментів для доставки ліків [5].
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Рис. 3. Варіант конструкції краплеутворю- 
ючої камери для одноразової медичної 
системи

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Варто зауважити, що заміна ПВХ на СЕБС цілком 
не вирішує проблему потенційної токсичності медич-
них інфузійних систем. Уже зазначалось, що з’єднання 
елементів корпусу краплеутворюючої камери й усі 
з’єднання медичних трубок повинні забезпечувати гер-
метичність і витримувати нормовані механічні наван-
таження. Камера конструктивно складається із двох 
частин: власне корпусу з фільтром у нижній частині 
та кришки камери з каплеутворювачем. З’єднання кор-
пусу та кришки може виконуватись через невеликий 
фланець, або через розтрубний вузол (рис. 3). Медичні 
трубки з натягом насуваються на штуцери, розташовані 
у верхній та нижній частинах камери. Здебільшого всі ці 
з’єднання зміцнюють за допомогою клею.

СЕБС, як і поліетилен (далі – ПЕ) та поліпропи-
лен (далі – ПП), є полімером із низькою поверхневою 
енергією та вважається матеріалом, що погано підда-
ється склеюванню. Тому для з’єднання цього матері-
алу використовують двокомпонентні полімерні клеї 
на основі метилакрилату (метиловий етер акрилової 
кислоти). Це легкозаймиста речовина легше води, 
з різким запахом, класифікується як малонебезпечна 
речовина, але в разі вдихання у великих концентраці-
ях справляє наркотичну дію та спричиняє отруєння. 
У медичних системах залишки метилакрилату наявні 
в мінімальних дозах, але для максимального захисту 
пацієнтів варто клейові з’єднання виробів із СЕБС 
замінити на зварні.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета даної роботи полягає в розробці технології 

зварювання медичних виробів із СЕБС, зокрема кор-
пусу каплеутворювача одноразової медичної системи 
з полімерною голкою (рис. 4). Зварні з’єднання пови-
нні забезпечувати герметичність та нормовану меха-
нічну міцність корпусу без змін його зовнішнього 
вигляду, розмірів та геометричних форм. 

 
Рис. 4. Зібрана краплеутворююча камера із полімерною 
голкою, виготовлена із жорсткого СЕБС

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є корпус краплеутворю-
ючої камери, що складається із двох частин, виго-
товлених із СЕБС: видовженого полімерного стака-
на у формі конуса з мінімальним нахилом та флан-
ця – кришки, де зібрані основні елементи камери. На 
фланці розташовані полімерна голка, власне крапле-
утворювач у вигляді внутрішньої трубки – крапельни-
ці з отвором каліброваного діаметра, боковий отвір із 
посадочним місцем для встановлення системи пода-
вання зовнішнього повітря з фільтром. Полімерна 
голка конструктивно виконана невід’ємною від флан-
ця та формується разом із ним литтям під тиском.

 
Рис. 5. Складові частини корпусу крапле- 
утворюючої камери

Посадкове місце з’єднання фланця та стакана 
виконано у вигляді подвійного розтрубного вузла 
(рис. 5, ліворуч). Внутрішній видовжений циліндр 
фланця контактує із внутрішньою поверхнею стака-
на, забезпечує поздовжню осьову центрівку зібрано-
го корпусу. Зовнішній циліндр фланця має невелику 
довжину та контактує з вузькою кільцевою ділянкою 
на зовнішній поверхні стакана. Він забезпечує герме-
тичність з’єднання та його додаткову механічну міц-
ність.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Отже, під час складання корпусу каплеутворюва-

ча стакан із невеликим натягом вставляється в кільце-
вий паз із внутрішнім розтрубом, що розташований 
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на фланці. Перед складанням стакан занурюється на 
невелику розраховану глибину у рідкий полімерний 
клей – розчинник. Кільцевий паз на фланці не зма-
щується, оскільки це неможливо без пошкоджен-
ня клеєм зовнішньої поверхні корпусу. Після скла-
дання у пазу фланця утворюється кільцеве клейове 
з’єднання складного профілю. Завдяки великій пло-
щині та наявності декількох поверхонь контакту таке 
з’єднання забезпечує необхідні герметичність та міц-
ність. Необхідно замінити це клейове з’єднання звар-
ним без втрати зовнішнього вигляду та міцності.

Для розтрубного з’єднання тіл обертання логічно 
було б застосувати зварювання нагрітим інструмен-
том врозтруб. Однак, зважаючи на невеликі розміри 
корпусу (зовнішній діаметр стакана – 15 мм, товщина 
стінки – 1 мм) та складну форму кільцевого пазу на 
фланці, застосування розтрубного зварювання буде 
технологічно складне. Було вирішено застосувати 
метод непрямого нагріву, який не потребує безпо-
середнього контакту нагрівача з поверхнею дета-
лей – метод зварювання із прогрівом інфрачервоного 
випромінювання [6; 7].

За обраною технологічною схемою дві частини 
корпусу складаються без застосування клею, кільцеве 
місце контакту деталей прогрівається зовні інфрачер-
воним нагрівачем. Циліндричні поверхні, що контак-
тують, часткового розплавляються, після охолоджен-
ня утворюють зварний шов.

 

Рис. 6. Кільцевий безконтактний нагрівальний інструмент 
для інфрачервоного нагріву

Для реалізації запропонованої технологічної схеми 
зварювання було розроблено кільцевий безконтактний 
нагрівальний інструмент (рис. 6) у вигляді одного обо-
роту ніхромової полоси шириною 3 мм, що розігрівався 
проходженням змінного електричного струму. Поздо-
вжні ділянки полоси нагрівача були заправлені в кера-
мічні трубки, які фіксувались спеціальними кронштей-
нами й утримували круглу форму робочої поверхні. 
На виході з керамічних трубок ніхромова полоса елек-
тричними проводами приєднувалась до регульованого 
джерела живлення змінного струму, що забезпечувало 
нагрівання робочої поверхні кільця до необхідної тем-
ператури. Зміною положення керамічних трубок мож-
на було в деяких межах регулювати діаметр кільцевого 

нагрівача. Експериментально було встановлено, що за 
величини електричної напруги живлення в 7 вольт ніх-
ромова стрічка нагрівається до температури червоного 
каління – максимальної температури, за якої метал ще 
зберігає свою жорсткість. Тому сталу величину напруги 
живлення (7 В) підтримували в усіх експериментальних 
зварюваннях.

Кільце інфрачервоного нагрівального інструменту 
може мати відхилення від ідеальної форми кола, крім 
того кільце з металевої стрічки не суцільне, а має знизу 
рознімну частину. Отже, інтенсивність інфрачервоно-
го випромінювання в різних точках орбіти кільцевого 
нагрівача буде різнитись. За нерухомого положення все-
редині нагрівача кільцевого стику корпусу каплеутво-
рювача його прогрів буде нерівномірним.

Технологічна схема зварювання кільцевого стику 
інфрачервоним нагрівальним інструментом вигляда-
ла так:

– елементи корпусу краплеутворювача збирали 
в розтрубний паз;

– зібраний корпус центрували за циліндричною 
поверхнею фланця та затискали в патроні оберталь-
ного інструменту;

– встановлювали кільцевий нагрівальний інстру-
мент у поперечній площині стику, вивіряли центрівку 
нагрівача та стику щодо поздовжньої осі, фіксували 
нагрівач для запобігання зміщенням у процесі зварю-
вання;

– вмикали живлення кільцевого нагрівача і вод-
ночас починали обертання деталей корпусу, що зва-
рювався. Безконтактно прогрівали стик деталей про-
тягом визначеного часу;

– вимикали живлення нагрівача та давали стику 
охолодитись протягом 1 хвилини.

Під час експериментів зі зварювання інфрачерво-
ним випромінюванням змінювали діаметр кільцевого 
нагрівача і, відповідно, зазор між металевою стрічкою 
нагрівача-випромінювача та зовнішньою поверхнею 
деталей. Провели серію зварювань для пошуку опти-
мальних режимів прогрівання кільцевого стику. Для 
різних параметрів процесу оцінювали глибину про-
плавлення полімерного матеріалу деталей та стан їхньої 
зовнішньої поверхні. Швидкість обертання в 1 об/сек. 
лишали незмінною в усіх експериментах.

Критерієм якості прогрівання вважали глибину 
проплавлення деталей з’єднання. Було встановлено 
діапазон допустимих параметрів прогрівання, що 
забезпечували повне проплавлення зовнішніх повер-
хонь контакту деталей у кільцевому стику:

– режим тривалого прогрівання (рис. 7): зазор 
між нагрівачем і деталями – 5 мм, час зварювання – 
18 секунд;

– режим швидкого прогрівання (рис. 8): зазор між 
нагрівачем і деталями – 2 мм, час зварювання – 5 секунд.

Найбільш придатними були визнані режи-
ми тривалого прогрівання за зазору до нагріва-
ча в 4–5 мм та тривалості процесу 16–18 секунд.  
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У цьому випадку температура інфрачервоного випро-
мінювання трохи зменшена, отже, знижується віро-
гідність деформацій і пошкодження зовнішньої 
поверхні деталей (рис. 9). Після охолодження фор-
мується рівномірний кільцевий зварний шов між 
поверхнями стакана і фланця корпусу (рис. 10).

Згідно з результатами проведених випробувань, 
корпуси каплеутворювача разом із виготовлени-
ми зварними з’єднаннями витримували нормативні 
механічні навантаження – поздовжнє осьове наван-
таження в 15 Н (усереднені результати механічних 
випробувань на розтяг – 115 Н) та герметичність за 
внутрішнього тиску у 20 кПа.

 

 
 Рис. 7. Режим тривалого прогрівання кільцевого зварного з’єднання та спектр розподілу температури по ньому

  
 

Рис. 8. Режим швидкого прогрівання кільцевого зварного з’єднання та спектр розподілу температури по ньому

  
 Рис. 9. Охолодження зварного з’єднання після видалення інфрачервоного нагрівача та спектр розподілу температури по ньому

 
Рис. 10. Поперечний переріз кільцевого зварного 
з’єднання
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Рис. 11. Структура поверхні контакту між частинами 
корпусу каплеутворювача, оптичне збільшення х100

Полімерний матеріал СЕБС, з якого виготовлені 
деталі корпусу, є термопластичним еластомером, що 
в конденсованому стані утворює просторову струк-
туру, подібну до сітчастої зшитої. Тому в разі збіль-
шення на поверхні зварних швів СЕБС ми не бачимо 
структурних елементів, характерних для традиційних 
аморфних та кристалічних матеріалів. На рис. 11 видно 
чітку тонку лінію розмежування, що демонструє пере-
хід від основного матеріалу до зварного шва.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Отже, метод безконтактного зварювання інфра-

червоним випромінюванням дозволяє отримувати 
кільцеві зварні шви корпусу каплеутворювача медич-
ної інфузійної системи, виготовленої із СЕБС, які від-
повідають нормативним вимогам щодо герметичнос-
ті та механічної міцності.

Проблему нерівномірного прогріву було вирішено 
застосуванням у процесі зварювання обертання деталей, 
що з’єднуються, навколо поздовжньої осі. У процесі 
прогріву деталі обертались із невеликою швидкістю за 
допомогою привода від електроінструменту.

ВИСНОВКИ
Отже, ураховуючи значну кількість екологічних 

проблем, що супроводжуються використанням зви-
чайних полімерів, доцільно замінити їх на біосуміс-
ні. Адже їхні властивості, як було зазначено раніше, 
не мають значних відмінностей. Відповідно до наве-
дених у роботі основних характеристик та проведе-
них аналізів переваг ТПЕ на прикладі СЕБС у порів-
нянні із традиційними для окремих галузей про-
мисловості полімерними матеріалами отримуємо, 
що біосумісні матеріали мають менше негативного 
впливу на людину і природу загалом. Тому вироб-
ництво різноманітних виробів із цих матералів має 
більше переваг.
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Abstract. The proposed article is devoted to finding opportunities to further improve the efficiency of internal 
combustion engines (ICE) at a time when the main opportunities for this are almost exhausted. The search for ways to 
improve the economic performance of internal combustion engines usually began with a study of the indicator cycle 
of the engine.
In this paper, the aim is to propose a method of research in which it is possible to identify how a particular indicator or 
factor affects the indicator efficiency of the cycle.
The main factor influencing the magnitude and nature of the change in indicator efficiency (ηi) is the coefficient of 
excess air (α).
Undoubtedly, the use of mathematical modeling is indisputable to confirm the advantages of modeling over outdated 
calculation methods. With the advent of electronic computers, the high complexity of computational work ceased to be 
a problem and began the process of improving methods based on the creation of computational models of the workflow.
To solve the problem of improving the efficiency of the internal combustion engine developed a thermodynamic 
mathematical model that allows you to assess the impact of various factors on the indicator efficiency of the engine. It 
is most expedient to consider separately the influence of the coefficient of excess air (α) on the indicator efficiency (ηi) 
during modeling.
The article considers the possibility of creating and practical use of a mathematical model of the processes that occur 
in internal combustion engines during their operation.
The scientific novelty is to study one of the possible cases – “modeling of the indicator cycle of the engine” to determine 
the effect of excess air ratio (α) on the change of the indicator efficiency (ηi). The paper presents the complete process 
from model creation to the final result.
Comparison of the results obtained during the simulation with the results of bench tests of real engines shows that they 
coincide, both in numerical values and in shape. This indicates that the mathematical model is created correctly.
The practical significance lies in the fact that the presented mathematical model can be recommended as a tool for 
research to find possible ways to increase the indicator efficiency of the internal combustion engine cycle.
Key words: internal combustion engines; efficiency; mathematical model; excess air ratio’ separate indicator cycle.

Анотація. Запропонована стаття присвячена знаходженню можливостей подальшого підвищення 
економічності двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), тоді як основні можливості для цього практично вичер-
пано. Пошук шляхів покращення економічних показників двигунів внутрішнього згоряння зазвичай починався 
з дослідження індикаторного циклу двигуна.
У роботі поставлена мета запропонувати такий спосіб дослідження, за якого можна виявити, як окремий показ-
ник або чинник впливає на індикаторний коефіцієнт корисної дії циклу.

Енергетичне машинобудування
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У сучасних двигунів внутрішнього згоряння (далі – 

ДВЗ) економічна ефективність збільшилась і за питомою 
витратою палива досягла 0,165…0,155 (кг/кВт·год),  
що значно випереджає ефективність існуючих інших 
типів теплових двигунів. Такого значного покращення 
паливної економічності в найближчі роки не варто очіку-
вати. Однак деякі можливості зниження питомої витрати 
зберігаються.

Передусім ці можливості можна знайти, якщо 
повернутися до індикаторного циклу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Відомі фахівці із двигунів внутрішнього згоряння, 
як-т Т.М. Мелькумов, Д.А. Портнов, В.А. Ваншейдт 
та інші, вказують на низку чинників, які можуть за 
певних умов вплинути на індикаторний коефіцієнт 
корисної дії (далі – ККД) двигуна в бік його підви-
щення [1, с. 195; 2, с. 29–34]. Вони експериментально 
довели, що зміна коефіцієнта надлишку повітря при-
зводить до зміни індикаторного ККД. Усі досліджен-
ня виконувались на реальних двигунах. 

Під час виконання робіт, пов’язаних із підвищен-
ням економічності двигунів, уже були враховані всі 
чинники, що суттєво впливають на збільшення ККД. 
До цих чинників належать показники окремих проце-
сів, які формують весь індикаторний цикл, параметри 
робочого тіла, конструктивні особливості камери зго-
ряння, режими роботи двигунів, характерні параме-
три процесу подачі палива, процесу згоряння тощо.

Незважаючи на великий об’єм експерименталь-
них робіт, їхня цінність знижується через те, що ефект 

отримувався за одночасного впливу всіх вищеназваних 
чинників. Важко було відокремити фактори, які мають 
найбільший вплив на величину ККД індикаторного 
циклу. Це є недоліком проведених досліджень

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Бажання подальшого підвищення індикаторно-
го ККД двигунів зумовлює вивчення чинників, роль 
яких не настільки очевидна (чинники, пов’язані 
з індикаторним циклом). Більшість спеціалістів ува-
жають, що кількість факторів, які можуть вплинути 
на індикаторний ККД, не перевищує п’яти [2, с. 33].

Але далеко не всі із цих чинників мають вагомий 
вплив на ККД індикаторного циклу.

Необхідно виділити чинник, який найбільше 
впливає на ККД. Але відразу виникає проблема – як 
виділити головні фактори.

Спроба такого розподілу на експериментальних 
стендах, де проводяться випробовування двигунів, 
є тупиковою, оскільки під час реальних випробову-
вань неможливо виділити окремі фактори.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі поставлена ціль запропонувати такий 

спосіб дослідження, за якого можна виявити вплив 
на ККД індикаторного циклу ізольовано для кожного 
чинника.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таке дослідження можливе, якщо використовува-
ти математичну модель відокремленого індикаторно-
го циклу двигуна.

Основним із головних факторів, який впливає на величину і характер зміни індикаторного коефіцієнта корисної 
дії (ηі), є коефіцієнт надлишку повітря (α) .
Без сумніву, використання математичного моделювання є незаперечним для підтвердження переваг моде-
лювання перед застарілими методами розрахунків. З появою електронних обчислювальних машин висока 
трудомісткість розрахункових робіт вже не є проблемою, почався процес удосконалення методик на основі 
створення розрахункових моделей проходження робочого процесу.
Для вирішення проблеми підвищення економічності двигуна внутрішнього згоряння розроблена термодинамічна 
математична модель, що дозволяє оцінювати вплив різних чинників на індикаторний коефіцієнт корисної дії 
двигуна. Найбільш доцільно під час моделювання розглядати окремо вплив коефіцієнта надлишку повітря (α) 
на індикаторний коефіцієнт корисної дії (ηі). 
У статті розглянуто можливість створення та практичного використання математичної моделі проходження 
процесів, які виникають у двигунах внутрішнього згоряння під час їх роботи.
Наукова новизна полягає у проведенні дослідження одного з можливих випадків – «моделювання індикаторного 
циклу двигуна» – з метою визначення впливу коефіцієнта надлишку повітря (α) на зміну індикаторного коефіцієнта 
корисної дії (ηі). У роботі представлено повний процес від створення моделі до кінцевого результату.
Зіставлення результатів, отриманих під час моделювання, з результатами стендових випробувань реальних 
двигунів показує, що вони збігаються як за чисельним значенням, так і за формою. Це свідчить про те, що 
математична модель створена правильно.
Практична значимість полягає в тому, що представлена математична модель може бути рекомендована як 
інструмент проведення науково-дослідних робіт для знаходження можливих шляхів підвищення індикаторного 
коефіцієнта корисної дії циклу двигуна внутрішнього згоряння.
Ключові слова: двигуни внутрішнього згоряння; індикаторний коефіцієнт корисної дії; математична модель; 
коефіцієнт надлишку повітря; відокремлений індикаторний цикл.
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Математична модель розроблена на кафедрі Суд-
нового машинобудування та енергетики Херсонської 
філії Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова. Модель дозволяє відокре-
мити будь-який фактор, який нас цікавить, за одно-
часного блокування інших.

За об’єкти для дослідження взято декілька двигу-
нів внутрішнього згоряння, для яких уже визначений 
вплив коефіцієнта надлишку повітря (α) на індика-
торний ККД (ηі).

Розрахункові дослідження проведено на прикладі 
впливу коефіцієнта надлишку повітря на індикатор-
ний ККД циклу двигуна, тому що із цього питання 
є експериментальні дані.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Фахівці із двигунів внутрішнього згоряння зазна-

чили, що одним із чинників, які найбільш суттєво 
впливають на індикаторний ККД, є коефіцієнт над-
лишку повітря (α). Це підтверджується дослідження-
ми, які проводились на експериментальних стендах. 
Через значні матеріальні витрати та складності вико-
нання таких досліджень випробування проводились 
тільки для обмеженої кількості двигунів [1, с. 196; 
3, с. 410–416]. 

У зв’язку із цим вирішено скористатись мате-
матичною моделлю відокремленого індикаторного 
циклу [4, с. 65–72]. Наведена схема дозволяє оцінити 
вплив будь-якого чинника на індикаторний ККД (ηі). 

Випробовування цієї моделі проводиться на дви-
гунах, для яких раніше вже виявлявся вплив коефіці-
єнта надлишку повітря на ККД (ηі).

Під час дослідження ставились такі цілі:
1. Показати якісний збіг результатів моделюван-

ня та загальновідомих даних за характером зміни 
індикаторного ККД.

2. Підтвердити кількісні дані, отримані під час 
моделювання з експериментальними даними.

Під час моделювання вирішуються одразу дві 
проблеми: неможливість відокремити необхідний 
чинник та значні матеріальні затрати [5, с. 97–103].

Технічні характеристики двигунів, для яких про-
водилось дослідження, наведені в табл. 1. 

Нижче наведена схема, за якою виконується роз-
рахункове дослідження.

Щоб гарантувати достовірність дослідження, 
необхідно для кожного двигуна дотриматися осно-
вної умови, яка полягає у збереженні незмінними всіх 
параметрів на всіх режимах, крім коефіцієнта над-
лишку повітря [6, с. 122–132]. Перехід від режиму до 
режиму (за α) проводиться шляхом зміни тиску над-
дувного повітря, який визначається за формулою:
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де gе – питома ефективна витрата палива, кг/
(кВт∙год);

Ne – ефективна потужність, кВт;
α – коефіцієнт надлишку повітря;
Dц – діаметр циліндра, мм;
S – хід поршня, мм;
n – частота обертання колінчатого валу, хв-1;
і – кількість циліндрів;
z – коефіцієнт тактності;
ηн – коефіцієнт наповнення циліндра.
У цьому розрахунковому дослідженні збереже-

ні всі параметри та показники процесів постійними, 
крім коефіцієнта надлишку повітря.

Результати розрахунків представлені в табл. 2.
Таблиця 2 побудована таким чином, що зміна кое-

фіцієнта надлишку повітря забезпечується завдяки 
зміні тиску наддувного повітря.

Отримавши попередні дані (табл. 2), визначаємо 
величину індикаторного ККД за допомогою матема-
тичної моделі відокремленого індикаторного циклу 
[7, с. 109; 8. с. 52–56]. Програма розрахунків на ЕОМ 
організована так, що дає можливість водночас отри-
мувати не тільки тиск, об’єм і температуру газів, 
а також і всі важливі індикаторні показники циклу 
(індикаторний ККД, середній індикаторний тиск, 
питома індикаторна витрата палива тощо).

Наведене нижче загальне рівняння цілком описує 
проходження індикаторного процесу за повний цикл 
у межах робочого об’єму (розглядається перша роз-
рахункова ділянка):

Таблиця 1. Технічні характеристики двигунів, які використовуються в дослідженні
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Wartsila L46/58F 460 580 6 7 200 0,170 600
6ЧНСП18/22 180 220 6 441 0,208 1 000
16ЧН26/26 260 260 16 2 250 0,204 1 000
16ЧН24/27 (Д70) 240 270 16 2 200 0,216 1 000
СМД14-А 120 140 4 58,8 0,218 1 700
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де ∆Qпі – кількість теплової енергії, що втрача-
ється через днище поршня під час його охолодження 
мастилом, кДж;

∆Qвт,i – кількість теплової енергії, що втрачається 
через бокову поверхню втулки на і-тій ділянці, кДж;

∆Qкр,i – кількість теплової енергії, що втрачається 
через днище кришки на і-тій ділянці, кДж;

∆Qпр,i – кількість теплової енергії, що втрачається 
через днище поршня за його охолодження мастилом, 
кДж;

qц – циклова подача палива, кг/цикл;
L – дійсна молярна кількість повітря, потрібна 

для спалювання 1 кг палива, кмоль/кг;
γr – коефіцієнт залишкових газів;
βі-1, βі – коефіцієнт мольної зміни на початку 

та наприкінці розрахункової ділянки;
cv,і-1, cv,і – дійсна ізохорна теплоємність газів на почат-

ку та наприкінці розрахункової ділянки, кДж/(кмоль·К);
Vі-1, Vі – об’єм робочого тіла на початку та напри-

кінці розрахункової ділянки, м3;
Ті-1, Ті – температура газів на початку та напри-

кінці розрахункової ділянки, К.
Розв’язуючі рівняння (2) протягом усього циклу, 

отримаємо всі необхідні параметри щодо стану робо-
чого тіла в будь-якій точці циклу.

Отже, увесь розрахунок індикаторного циклу зво-
диться до розв’язання одного рівняння, яке і являє 
собою математичну модель відокремленого індика-
торного циклу двигуна.

Дамо декілька пояснень для проведення практич-
них розрахунків.

Рівняння (2) розв’язується методом послідовних 
наближень (ітерацій).

Весь індикаторний процес поділяється на досить 
малі (крок розрахунку Δφк = 2°) розрахункові ділянки, 
для кожної з яких шляхом наближення проводиться 
ланцюговий розрахунок.

За першу розрахункову ділянки приймається та, яка 
стоїть першою у процесі стиснення. Для цієї ділянки 
початковими параметрами приймається тиск на початку 
стиснення (р1 = ра) та температура робочого тіла після 
завершення наповнення циліндра (Т1 = Та). Як показав 
досвід розрахунків, за різниці температур на початку 
і в кінці розрахункової ділянки не більше, ніж 2К, цикл 
зупиняється. Після цього розрахунок проводиться для 
другої розрахункової ділянки тощо.

Після завершення розрахунку Т2 на кожній ділян-
ці розраховують роботу газів на цій ділянці:
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Після завершення розрахунку на всіх ділянках 
знаходимо повну індикаторну роботу:
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Середній індикаторний тиск відокремленого циклу:
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Питома індикаторна витрата палива:
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Індикаторний ККД циклу:
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Результати моделювання наведено у вигляд гра-
фічної залежності індикаторного ККД від коефіцієн-
та надлишку повітря для п’яти двигунів (рис. 1). 

Таблиця 2. Визначення величини тиску наддувного повітря для розрахунку індикаторного ККД для різних 
типів двигунів

α

Марка двигуна

Wartsila L46/58F 6ЧНСП18/22 16ЧН26/26 16ЧН24/27 (Д70) СМД14-А

рк

1,5 0,244 0,189 0,144 0,084 0,082
2 0,325 0,252 0,192 0,112 0,11

2,5 0,407 0,315 0,24 0,14 0,137
3 0,489 0,378 0,288 0,168 0,165

3,5 0,571 0,441 0,336 0,196 0,192
4 0,652 0,504 0,384 0,224 0,22

4,5 0,733 0,567 0,432 0,252 0,247
5 0,815 0,63 0,48 0,28 0,275

5,5 0,896 0,693 0,528 0,308 0,302
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Як видно з рис. 1, результати, отримані під час 
моделювання, практично збігаються з реальними 
результатами із знаходження індикаторного ККД 
реальних двигунів.

Отже, підтверджується правильність створення 
математичної моделі відокремленого індикаторного 
циклу. Це дозволяє отримати результати зміни індика-
торного ККД (ηі) від кута повороту колінчатого вала 
ще на стадії ескізного проєктування двигунів.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Результати розрахункового дослідження за допомо-
гою математичної моделі відокремленого індикаторно-
го циклу й експериментальні дані, отримані на реальних 
двигунах, практично збігаються, як за формою отрима-
них залежностей, так і за чисельними значеннями зміни 
індикаторного ККД. Це підтверджує правильність побу-
дови математичної моделі. Запропонований метод роз-
рахунків дозволяє отримувати рішення під час проєкту-

вання для таких величин, які неможливо розрахувати за 
допомогою відомих розрахункових методів.

Представлена схема розрахункового досліджен-
ня дає можливість розгляду зміни будь-якого індика-
торного параметра окремо від інших параметрів, що 
неможливо за реальних випробувань двигунів.

ВИСНОВКИ
1. Розроблена математична модель показала 

достовірні результати розрахунку під час порівняння 
з експериментальними значеннями, що підтверджує 
її адекватність. Отримані результати можна пропону-
вати в інженерних розрахунках.

2. Запропонований спосіб розрахунку дає можли-
вість обґрунтовано призначати деякі параметри ще на 
стадії ескізного проєктування. 

3. Запропонований метод розрахунку дозволяє 
значно спростити ухвалення інженерних рішень під 
час проєктування ДВЗ.

 
Рис. 1. Залежність індикаторного ККД циклу ηі від коефіцієнта надлишку повітря α:  
1 – результати випробування двигуна СМД-14; 2 – результати математичного моделювання 
відокремленого індикаторного циклу для двигуна СМД-14; 3 – результати математичного 
моделювання відокремленого індикаторного циклу для двигуна Wartsila L46/58F;  
4 – результати математичного моделювання відокремленого індикаторного циклу для двигуна 
6ЧНСП18/22; 5 – результати математичного моделювання відокремленого індикаторного 
циклу для двигуна 16ЧН24/27; 6 – результати математичного моделювання відокремленого 
індикаторного циклу для двигуна 16ЧН26/26; 7 – результати випробування реального 
двигуна (№ 3, D = 180 мм, n = 1800 хв-1)
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Abstract. The work is focused on the performance of the adsorptive regenerator of heat and moisture based on 
the composite adsorbent “silica gel – sodium sulphate” for the system of supply and exhaust ventilation of the 
living premise. The method of determining the operating characteristics of the adsorptive regenerator of heat 
and moisture is suggested. It involves the next stages: calculation of the volume of air that passed through the 
layer of heat-storage material, water concentration in the air at the outlet of the regenerator, adsorption, heat of 
adsorption, final cold air temperature, air temperature after mixing cold air from the street and warm air in the 
room when supplied, calculating the concentration of water in the air at the outlet of the heat accumulator, final 
temperature of warm air, air temperature after mixing cold air from the street and warm air from the room at 
emission, absolute humidity after mixing cold air outside and warm air from the room at emission, determination 
of temperature efficiency factor, calculation of moisture efficiency factor, total adsorption and time to reach 
maximum adsorption, calculation of pressure losses during the passage of air through the adsorbent layer and 
the power consumed by the fan. The correlation of experimentally determined and calculated air temperatures 
and absolute humidity at the ends of the regenerator, which are installed inside the ventilated room and outside, 
is shown. Modeling of processes of operation of adsorption regenerators of heat and moisture on the basis of 
composites “silica gel – sodium sulphate” under the conditions of a typical system of ventilation of premises is 
carried out. The maximal values of temperature efficiency are set at a humid air velocity of about 0,22–0,32 m/s  
and a flow switching time of up to 5 minutes. For the first time the main factors influencing the operational 
characteristics of the adsorption heat and moisture regenerators are analyzed. For the first time, the influence of 
the design characteristics of the adsorption regenerating device on its efficiency, as well as the power consumed 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Під час теплопостачання житлових приміщень 

протягом опалювального періоду невідворотним про-
цесом є періодичне зростання концентрації діоксиду 
вуглецю у внутрішньому повітрі, що зумовлює потре-
бу в періодичном оновленні повітря [1]. Це призводить 
до зростання теплових втрат протягом опалювального 
періоду [2]. Експлуатація традиційних рекуперативних 
теплообмінних пристроїв періодично блокується вна-
слідок утворення льоду на холодному кінці пристрою. 
Крім того, порушується баланс вологи у приміщенні 
[3]. Регенеративні теплообмінники на основі ємнісних 
матеріалів регулюють лише відносну вологість, але не 
вологовміст у повітрі приміщення, що вентилюється. 

Альтернативою таким пристроям є адсорбцій-
ні регенератори теплоти та вологи [4]. Водночас їх 
широкому впровадженню стають на заваді не лише 
адсорбційні властивості адсорбентів, які викорис-
товуються, але й відсутність процедур і алгоритмів 
розрахунків, які дозволяють надати інтегральну оцін-
ку експлуатаційним характеристикам регенератора 
в умовах типової системи вентиляції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Технології адсорбційного перетворювання тепло-
вої енергії для вентиляції та кондиціонування повітря 

у приміщеннях пропонувались в останні десятиріч-
чя. До таких процесів відносять технології Ventireg 
та VentireC, розроблені Aristov та спів., які передба-
чають використання адсорбентів як водного буфера 
[5]. Модуль Ventireg включає дві касети – з адсор-
бентом та ємнісним теплоакумулюючим матеріа-
лом, яку встановлено біля завнішнього (холодного) 
кінця модуля [6]. Модуль VentireC включає два бло-
ки з теплообмінником, трубки якого покриті адсор-
бентом та касетою з ємнісним теплоакумулюючим 
материалом, які працюють у протилежних режимах.  
На відміну від технології Ventreg, VentireC передбачає 
ізотермічну адсорбцію [5]. 

Ключовими характеристиками, які впливають на 
конструктивні характеристики адсорбційного генера-
тора, є властивості адсорбентів [7; 8].

Традиційні адсорбційні матеріали, зокрема силіка-
гелі та цеоліти, мають невелику адсорбційну ємність, 
яка не перевищує 0,3–0,5 г/г [7]. Адсорбційна ємність 
силікоалюмінофосфатів, які запропоновано нещо-
давно, також становить приблизно 0,25 г/г [8]. Такі 
характеристики призводять до невеликих значень 
теплоти адсорбції, отже, до значної маси адсорбенту, 
яка необхідна для покриття теплового навантаження 
в умовах систем теплопостачання та вентиляції, і, 
вочевидь, до великих об’ємів адсорбційного модуля. 

by the fan is considered. The results of the study can be used in the design of energy-efficient ventilation and air 
conditioning systems, as well as dehumidifiers for residential and warehouse premises.
Key words: adsorption heat and moisture regenerator; temperature coefficient of efficiency; heat of adsorption; 
composite sorbent.

Анотація. Робота присвячена дослідженню процесів експлуатації адсорбційного регенератора теплоти і вологи 
на основі композитного адсорбенту «силікагель – натрій сульфат» для системи припливно-викидної вентиляції 
житлового приміщення. Розвинуто методику визначення експлуатаційних характеристик адсорбційного регенера-
тора теплоти та вологи, що передбачає: обчислення обсягу повітря, яке пройшло через шар теплоакумулюючого 
матеріалу, концентрації води в повітрі на виході з теплового акумулятора, адсорбції, теплоти адсорбції, кінцевої 
температури холодного повітря, температури повітря після змішування холодного повітря з вулиці і теплого повітря 
у приміщенні під час подачі, розрахунок концентрації води в повітрі на виході з теплового акумулятора, обсягу 
повітря, яке пройшло через шар теплоакумулюючого матеріалу, кінцевої температури теплого повітря, температури 
повітря після змішування холодного повітря з вулиці і теплого повітря із приміщення під час викиду, абсолютної 
вологості після змішування холодного повітря на вулиці та теплого повітря із приміщення під час викиду, визначен-
ня температурного коефіцієнта корисної дії, розрахунок вологісного коефіцієнта корисної дії, сумарної адсорбції 
і часу досягнення максимальної адсорбції, обчислення втрат тиску під час проходження повітря через щар адсор-
бенту та потужність вентилятора. Показана кореляція експериментально визначених та розрахованих темпера-
тур повітря й абсолютної вологості повітря біля кінців регенератора, які встановлено всередині вентильованого 
приміщення та назовні. Проведено моделювання процесів експлуатації адсорбційних регенераторів теплоти і воло-
ги на основі композитів «силікагель – натрій сульфат» в умовах типової системи вентиляції житлових приміщень. 
Максимальні значення температурних коефіцієнтів корисної дії встановлено за швидкості вологого повітря при-
близно 0,22–0,32 м/с і часу перемикання потоків до 5 хвилин. Уперше проаналізовано основні чинники, які впли-
вають на експлуатаційні характеристики адсорбційного регенератора теплоти та вологи. Уперше розглянуто вплив 
конструктивних характеристик адсорбційного регенеруючого пристрою на його ефективність, а також потужності 
вентилятора. Результати проведеного дослідження можуть бути використані під час проєктування енергоефектив-
них систем вентиляції і кондиціонування, а також модулів-осушувачів для житлових і складських приміщень. 
Ключові слова: адсорбційний регенератор теплоти і вологи; температурний коефіцієнт корисної дії; теплота 
адсорбції; композитний сорбент.
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Одним із найпоширеніших технічних рішень 
цієї проблеми є впровадження системи з декількома 
адсорбційними модулями, що дозволяє розширити 
період експлуатації [9]. Іншим варіантом є розділення 
зон адсорбції, регенерації та зберігання адсорбенту, 
а також поступове та часткове введення та видалення 
адсорбенту із зони адсорбції [10]. Проте обидва тех-
нічні рішення занадто ускладнюють систему.

Радикальним рішенням цієї проблеми стали ком-
позитні матеріали на кшталт «сіль у пористій матриці» 
[11; 12]. Такі матеріали є перспективними для адсорб-
ційного акумулювання і трансформації теплової енер-
гії в системах теплопостачання та вентиляції. Так, 
композитний адсорбент SWS-1A (оксид алюмінію, 
який імпреговано кальцій хлоридом), який розроблено 
в Інституті каталізу ім. Г.К. Борескова, виявив кращі 
адсорбційні властивості порівняно із традиційними 
діоксидом кремнію й оксидом алюмінію [6]. З іншо-
го боку, маса й об’єм адсорбенту мають відповідати 
конструктивним характеристикам системи вентиляції. 
Такі характеристики можуть бути досягнуті за умови, 
якщо гранична адсорбція застосовуваного адсорбцій-
ного матеріалу перевищує 0,5 кг/кг. Цей результат не 
завжди є досяжним за допомогою технологій імпрег-
нування. Також ці процеси досить складні і не дозволя-
ють отримувати композит протягом одного циклу.

Крім того, перехід від лабораторного прототипу 
до установки для типових систем вентиляції вимагає 
математичної моделі, що враховує всі стадії експлуа-
тації пристрою. Однак більшість математичних моде-
лей розглядають переважно лише тепло- і масопере-
нос у процесі адсорбції [13; 14]. Алгоритми та про-
цедури, що дозволяють оцінити ефективність екс-
плуатації теплоакумулюючого пристрою, переважно 
відносять до ємнісних пристроїв [15]. У цих умовах 
стає актуальною задача розробки алгоритму розра-
хунку адсорбційного регенератора теплоти і вологи 
та встановлення ключових чинників, які впливають 
на його ефективність.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У цих умовах стає необхідним комплексне дослі-
дження експлуатаційних характеристик адсорбцій-
ного регенератора теплової енергії та вологи, розро-
блення математичної моделі процесів експлуатації 
даного пристрою. Крім того, необхідно оцінити клю-
чові чинники, які впливають на ефективність регене-
руючого пристрою, зокрема: температурний та воло-
гісний коефіцієнти корисної дії, потужність венти-
лятора, а також час насичення адсорбенту, тобто час 
досягнення максимальної адсорбції.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Виявити експлуатаційні характеристики адсорб-

ційного регенератора на основі композита «силіка-
гель – натрій сульфат». Для досягнення зазначеної 
мети поставлено такі завдання:

– розробити процедуру розрахунку конструк-
тивних характеристик адсорбційного регенератора 
теплоти та вологи;

– скласти алгоритм розрахунку експлуатаційних 
характеристик адсорбційного регенератора; 

– встановити кореляцію характеристик адсорбен-
ту, конструктивних характеристик, параметрів процесів 
експлуатації та коефіцієнта корисної дії адсорбційного 
регенератора на основі композита «силікагель – натрій 
сульфат».

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботі розглядаються процеси експлуатації 
адсорбційного регенератора теплоти та вологи на осно-
ві композита «силікагель – натрій сульфат». Конструкція 
регенератора представлена на рис. 1. Зовнішній кінець 
уважається холодним, внутрішній, який встановлено 
всередині вентильованого приміщення, – теплим.

Режим експлуатації пристрою включає дві ста-
дії – «подача» та «викид», які періодично змінюють одна 
одну. Як теплоакумулюючий матеріал використовували  

 

Рис. 1. Конструктивне виконання регенератора теплоти та вологи: 1 – труба (корпус); 2 – вентилятор зовнішній; 
3 – вентилятор внутрішній; 4 – теплоакумулюючі насадки; 5 – датчик температури; 6 – пульт управління
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«силікагель – натрій сульфат», який синтезували методом 
золь-гель [16]. Насипна густина для композитних сорбен-
тів «силікагель – натрій ацетат» становила 0,72 г/см3. Роз-
мір гранул композитного сорбенту дорівнював 2–3,5 мм.

Контроль температур повітря й адсорбенту здій-
снювали за допомогою групи термоперетворювачів 
промислового виконання Pt1000, метеорологічні 
параметри (швидкість повітря, його напрям, темпера-
тура, відносна вологість, атмосферний тиск) визнача-
ли за допомогою ультразвукової метеостанції “Coast-
al Environmental Systems C–5 S1019RB”.

Блок-схема алгоритму розрахунку експлуатацій-
них параметрів адсорбційного регенератора теплоти 
та вологи представлена на рис. 2. Як критерії ефек-
тивності експлуатації регенератора використані тем-
пературний коефіцієнт корисної дії, ηtem, вологісний 
коефіцієнт корисної дії, ηhum, тобто коефіцієнти реге-
нерації теплоти та вологи. 

Алгоритм передбачає розрахунок температурного 
коефіцієнта корисної дії [16]: 

�tem
inf ext

out ext

=
t t

t t

�

�
,                           (1)

де ηtem – температурний коефіцієнт корисної дії, 
або коефіцієнт регенерації теплоти; tinf – температура 
припливного повітря, °C; text – тем-
пература зовнішнього повітря, °C;  
tout – температура повітря, яке викида-
ється, °C. 

Вологісний коефіцієнт корисної 
дії обчислювали згідно із [17]:
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де ηhum – вологісний коефіцієнт 
корисної дії, або коефіцієнт регенера-
ції вологи; Сinf – абсолютна вологість 
припливного повітря, кг/м3; Сext – абсо-
лютна вологість зовнішнього повітря, 
кг/м3; Сout – абсолютна вологість пові-
тря, яке викидається, кг/м3.

Абсолютну вологість повітря, що 
надходить, пропонується визначити як 
кінцеву абсолютну вологість повітря 
під час подачі. Абсолютну вологість 
повітря, яку викидають, можна обчис-
лити як абсолютну вологість після змі-
шування холодного зовнішнього пові-
тря і теплого відпрацьованого повітря: 
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де Сfin.str.aft.mix – абсолютна воло-
гість після змішування холодного 
зовнішнього повітря і теплого відпра-
цьованого повітря, кг/м3; Vstr – об’єм 
повітря біля зовнішнього кінця реге-

нератора, м3; С0.str – початкова абсолютна вологість 
зовнішнього повітря під час викиду із приміщення, 
кг/м3; Сfin.str, – кінцева абсолютна вологість теплого 
повітря під час викиду, кг/м3.

Кінцева абсолютна вологість на виході з регенера-
тора під час надходження або відтоку обчислюється 
так [16]:
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де Сfin – кінцева абсолютна вологість на вихо-
ді з регенератора під час надходження або відтоку,  
кг/м3; Амакс – максимальна адсорбція, кг/кг; β – кое-
фіцієнта масопередачі, с–1; w, – швидкість вологого 
повітря, м/с; H – товщина шару адсорбенту, м, і τ – час 
подачі або викиду, с. Коефіцієнт масопередачі обчис-
лювали згідно із [16]:

𝛽𝛽 = (
1
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,                   (5)

де β – коефіцієнт масопередачі, с–1; βy, βlc, βp – кое-
фіцієнти масопередачі в газовій фазі, у поздовжньому 
перерізі і порах, с–1. 

 

Початок 

Введення 
даних 

1. Розрахунок кінцевої абсолютної вологості 
припливного повітря 
2. Розрахунок обсягу припливного повітря, що 
проходить через шар теплозберігаючого матеріалу. 
3. Розрахунок адсорбції при подачі. 
4. Розрахунок теплоти адсорбції при подачі. 
5. Розрахунок кінцевої температури холодного 
повітря при подачі. 
6. Розрахунок температури повітря після 
змішування холодного повітря з вулиці та теплого 
повітря в приміщенні при подачі. 
7. Розрахунок кінцевої абсолютної вологості при 
викиді. 
8. Розрахунок об'єму повітря, який відходить, що 
пройшов через шар адсорбента. 
9. Розрахунок адсорбції під час викиду. 
10. Розрахунок теплоти адсорбції під час викиду  
11. Розрахунок кінцевої температури теплого 
повітря при викиді. 
12. Розрахунок температури повітря після 
змішування холодного повітря з вулиці та теплого 
повітря з приміщення. 
13. Розрахунок температурного коефіцієнта 
корисної дії. 
14. Розрахунок вологісного коефіцієнта корисної 
дії. 
15. Визначення еквівалентного діаметра каналів. 
16. Розрахунок критерію Рейнольдса шару 
адсорбенту. 
17. Розрахунок коефіцієнта гідравлічного опору. 
18. Розрахунок втрат тиску. 

Кінець 

Якщо 
Аsum ≤Аmax  

 

Аsum = 0 
τssum = 0 

Аsum = Аsum+ Аinf+ Аoutf 
 

τsum = τsum + 2τ 

Виведення  
результатів 

Виведення 
результатів 

1 

1 

19. Розрахунок потужності,  
яку споживає вентилятор. 

Рис. 2. Блок-схема алгоритму розрахунку адсорбційного регенератора 
теплоти та вологи
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Температуру припливного повітря пропонуєть-
ся розраховувати як температуру після змішування 
холодного повітря з вулиці та теплого повітря у при-
міщенні під час припливу [16]:

𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝑟𝑟 .𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡 .𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 . =  
𝑉𝑉𝑟𝑟 ∙ 𝑡𝑡0𝑟𝑟 + 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝑟𝑟

𝑉𝑉𝑟𝑟 + 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
 ,    (6)

де tfin.r.aft.mix – температура після змішування холод-
ного повітря з вулиці та теплого повітря у приміщен-
ні під час припливу, °C; Vr – об’єм приміщення, м3; 
t0.r – початкова температура повітря на виході із при-
міщення (теплий кінець), °C; tfin.r – кінцева температу-
ра припливного холодного повітря, °C. 

Кінцеву температуру холодного повітря обчислю-
ють за рівнянням теплового балансу, tfin.r, ºC [16]: 

( )
. 0 0 0. .

.

( ' 4.19

' 4.

) /

/ 19

fin r str inf str inf str ads inf ads

inf inf fin r

t C t V t V C H M

C V V С

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ∆ ⋅

⋅ + ⋅ ⋅

 

  
, (7)

де C′ – об’ємна питома теплоємність повітря, 
кДж/м3·°С; t0str – температура зовнішнього повітря 
(біля холодного кінця регенератора), °C; Vinf – об’єм 
припливного повітря, що проходить через шар тепло-
акумулюючого матеріалу, м3; C0.str – початкова абсо-
лютна вологість на холодному кінці регенератора,  
кг/м3; ΔHads.inf, – теплота адсорбції під час припливу, 
кДж/кг; Мads – маса адсорбенту, кг, Сfin.r – кінцева абсо-
лютна вологість для припливу, кг/м3.

Об’єм повітря, пропущеного через шар адсорбен-
ту під час подачі або викиду, Vinf  або Voutf, м

3, визна-
чається згідно з: 

𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 /𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 = 𝐹𝐹𝑠𝑠 ∙ 𝑤𝑤 ∙ 𝜏𝜏𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 /𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓  ,                   (8)

де w – швидкість потоку вологого повітря, м/с; 
τ – час подачі або викиду, с; Fs – площа поперечного 
перерізу регенератора, м2. 

Температуру повітря, що відходить, розраховують 
як температуру після змішування холодного повітря 
з вулиці та теплого повітря із приміщення на стадії 
викиду, tfin.r.aft.mix,°C: 

𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟 .𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡 .𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 . =  
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟 ∙ 𝑡𝑡0.𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟 + 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 ∙ 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟 + 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓
 , (9)

де Vstr – об’єм повітря на зовнішньому кінці реге-
нератора, м3; t0.str – початкова температура зовнішньо-
го повітря під час викиду із приміщення, °C; tfin.str – 
відповідає кінцевій температурі теплого повітря під 
час викиду, °С. 

Кінцева температура повітря під час викиду роз-
раховується за допомогою теплового балансу, tfin.str, ºC: 

𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟 . =  
С′ ∙ 𝑡𝑡0𝑟𝑟 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 + 4.19 ∙ 𝑡𝑡0𝑟𝑟 ∙  𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 ∙ 𝐶𝐶0𝑟𝑟 +  ∆𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 .𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓  ∙ 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠

С ′ ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 + 4.19 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 ∙  С𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟
 

𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟 . =  
С′ ∙ 𝑡𝑡0𝑟𝑟 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 + 4.19 ∙ 𝑡𝑡0𝑟𝑟 ∙  𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 ∙ 𝐶𝐶0𝑟𝑟 +  ∆𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 .𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓  ∙ 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠

С ′ ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 + 4.19 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑓𝑓 ∙  С𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟
 , (10)

де C′ – об’ємна питома теплоємність повітря, 
кДж/м3·°С; t0.r – температура повітря у приміщенні 
(біля теплого кінця регенератора), °C; Voutf – об’єм 
повітря, що проходить через шар теплоакумулюю-
чого матеріалу під час викиду, м3; С0.r – початкова 
абсолютна вологість біля теплого кінця регенератора,  
кг/м3; ΔHads.outf – теплота адсорбції під час викиду, 
кДж/кг; Mads – маса адсорбента, кг; Сfin.str – кінцева 
абсолютна вологість під час відтоку, кг/м3.

Теплоту адсорбції під час подачі або викиду, 
ΔНads, кДж/кг, визначають згідно із [16]: 

∆𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 = ∆ℎ ∙ 𝐴𝐴 ∙
1000
𝜇𝜇𝐻𝐻2𝑂𝑂

 ,                 (11)

де Δh – теплота адсорбції, кДж/моль; А – адсорб-
ція під час подачі або викиду, кг/кг; µН2О – молярна 
маса води, г/моль. 

Адсорбція на стадії подачі або викиду визначаєть-
ся відповідно за таким рівнянням: 

𝐴𝐴 =
С0 − С𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠

∙  𝑉𝑉 ,                     (12)

де V – об’єм повітря, що проходить через шар 
адсорбенту, м3; С0 – початкова абсолютна вологість 
під час подачі або викиду, кг/м3; Сfin – кінцева абсо-
лютна вологість під час припливу або відтоку, кг/м3; 
Мads – маса адсорбенту, кг. 

Потужність, яку споживає вентилятор:

N
v p

vent

�
��
�

,                          (13)

де N – потужність, яку споживає вентилятор, Вт; 
v – витрати повітря, м3/с; Δp – втрати тиску, Пa; ηvent – 
коефіцієнт корисної дії вентилятора.

Втрати тиску визначали за рівнянням Дарсі – 
Вейсбаха [18]:

�p
2

2

.ch

=
w H

de
� �� � � ,                 (14)

де Δp – втрати тиску, Пa; w – швидкість потоку воло-
гого повітря, м/с; ξ – гідродинамічний опір шару адсор-
бенту; ρ – густина повітря, кг/м3; H – товщина шару 
адсорбенту, м; de.ch – еквівалентний діаметр каналу, м.

Еквівалентний діаметр de.ch, м, визначали згідно 
з [18]:

d = de.ch

2

3 1
�
�

�
�
� ,                      (15)

де ε – порозність шару адсорбенту; d – діаметр 
гранули адсорбенту, м.

Величина порозності прийнята 0,259, що відпові-
дає найбільш плотній укладці шару адсорбенту [18].
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Гідродінамічний опір шару адсорбенту визначали 
згідно з [18]:

� �
B

Rel
,                              (16)

де В – емпіричний фактор, який прийнято рівним 
1 900 [18]; Rel – критерій Рейнольдса для повітря, яке 
проходить через шар адсорбенту. Згідно з поперед-
німи розрахунками, величини Rel не перевищують 
30–40, що відповідає ламінарному режиму течії. 

Методика розрахунку маси й об’єму адсорбенту 
передбачає визначення теплового навантаження на піді-
грів припливного повітря за традиційними методиками, 
наприклад, за СНіП 2.04.05-91, максимальної теплоти 
адсорбції, маси й об’єму адсорбенту відповідно до [16]. 

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Апробація запропонованого алгоритму розра-

хунку експлуатаційних характеристик регенератора 
проводилась на прикладі лабораторного прототипу. 
Результати розрахунків відповідають періодичним 
коливанням температури й абсолютної вологості на 
теплому та холодному кінцях регенератора, що якіс-
но відповідає експериментальним даним. Різниця 
між експериментальними та розрахунковими тем-
пературами нижча на 2–3 та 1–5 °С на зовнішньому 
і внутрішньому кінцях регенератора. Різниця між 
експериментальними й обчисленими значеннями 
абсолютної вологості не перевищує 1 г/м3 на обох 
кінцях регенератора. Розрахункові значення темпе-
ратурного та вологісного коефіцієнтів корисної дії 
дорівнюють відповідно 91 та 59%, їх експеримен-
тальні значення – 96 та 64%. Отже, ця математична 
модель є адекватною для якісної оцінки експлуата-
ційних характеристик адсорбційних регенераторів 
теплоти ти вологи у вентиляційних системах. 

Пропонується використовувати адсорбційний 
регенератор для підігріву припливного повітря в умо-
вах типової системи вентиляції трикімнатної кварти-
ри. Теплове навантаження для підігріву припливного 
повітря для трикімнатної квартири загальною площею 
77,5 м2 та висотою 2,5 м оцінюється як 338,26 МДж 
на добу, що відповідає 6 годинам роботи на день від-
повідно до результатів розрахунку за СНіП 2.04.05-91. 
Найбільш ефективними адсорбентами для нагрівання 
припливного повітря, мабуть, є композити, що містять 
20% силікагелю та 80% натрій сульфату [16]. Маса 
й об’єм композиту «силікагель – натрій сульфат» для 
подачі розрахункового теплового навантаження оці-
нюються як 96,5 кг та 0,134 м3. Доцільно встановити 
чотири менші адсорбційні регенератори замість одно-
го великого. У результаті маса композиту становить 
25 кг на регенератор, об’єм якого становить 0,035 м3.

Встановлено, що зміна температури й абсолют-
ної вологості на теплому і холодному кінцях реге-
нератора має періодичну природу. Причому зі змен-

шенням часу перемикання (зміна напрямку) потоків 
амплітуди залежностей «температура – час» істотно 
знижуються як на теплом, так і на холодному кінцях 
пристрою. Це приводить до підвищення коефіцієнта 
корисної дії (рис. 3).

 
Рис. 3. Вплив швидкості потоку вологого повітря і часу 
перемикання потоків на температурний коефіцієнт корисної 
дії адсорбційних регенераторів на основі композитів 
«силікагель – натрій сульфат»

Максимальні значення коефіцієнтів корисної дії 
спостерігаються за швидкостей потоку вологого пові-
тря 0,22–0,32 м/с і часу перемикання потоків не більше 
5 хв. Аналогічним чином мінюється абсолютна воло-
гість на зовнішньому та внутрішньому кінцях регене-
ратора. Однак поблизу теплого кінця регенератора вона 
є майже сталою, вологісний коефіцієнт корисної дії 
залишається постійним і становить 59,1%. Його, воче-
видь, визначають лише кінетика адсорбції й абсолютна 
вологість внутрішнього та зовнішнього повітря.

Час насичення адсорбенту (досягнення максималь-
ної адсорбції) суттєво залежить від швидкості пові-
тряного потоку. Він монотонно зменшується за збіль-
шення швидкості повітряного потоку через одночасне 
збільшення об’єму повітря та кількості вологи, що над-
ходить на шар адсорбенту. Найдовший час досягнення 
максимальної адсорбції спостерігається за швидкості 
повітряного потоку 0,22 м/с. Цій швидкості відповіда-
ють і максимальні значення часу насичення адсорбенту, 
тобто досягнення максимальної адсорбції (рис. 4). 

Також ефективність роботи адсорбційного регене-
ратора залежить від метеорологічних умов, тобто тем-
ператури зовнішнього та внутрішнього повітря. У разі 
зменшення різниці між ними зростає температурний 
коефіцієнт корисної дії. Максимальні значення темпе-
ратурного коефіцієнта корисної дії встановлені, коли 
температури повітря всередині приміщення та назовні 
перебувають у межах 15–0 та −5–0 °С відповідно. 
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 Рис. 4. Залежність часу досягнення максимальної адсорбції 
від часу перемикання потоків для адсорбційного регенератора 
на основі композиту «силікагель – натрій сульфат»

Аналогічним чином впливає на температурний 
коефіцієнт корисної дії абсолютна вологість зовніш-
нього та внутрішнього повітря. Підвищення його зна-
чень відбувається, коли зменшується різниця абсо-
лютної вологості зовнішнього та внутрішнього пові-
тря. Його максимальні значення не менше 90% від-
повідають абсолютній вологості зовнішнього та вну-
трішнього повітря 4,0–5,0 та 2,75–3,0 г/м3 відповідно.

Час досягнення максимальної адсорбції також 
визначається концентрацією вологи в зовнішньому 
та внутрішньому повітрі (рис. 5).

4
6

8

10

200

400

600

1

2
3

Ча
с д

ос
яг

не
нн

я м
ак

си
ма

ль
но

ї

ад
со

рб
ції

, г
од

.

С0r, г
/м

3

С
0str , г/м 3

 
Рис. 5. Залежність часу досягання максимальної адсорбції 
від внутрішньої та зовнішньої вологості. Швидкість потоку 
повітря – 0,22 м/с. Температура зовнішнього повітря –   
–23 °С, температура внутрішнього повітря – 25 °С, товщіна 
шару адсорбенту – 1,1 м. Площа поперечного перерізу 
регенератора – 0,0314 м2

Максимальні значення досягання максималь-
ної адсорбції відповідають значенням абсолютної 
вологості зовнішнього та внутрішнього повітря 
4–5 та 1–1,5 г/м3 відповідно. 

Втрата тиску під час проходження потоку пові-
тря через шар адсорбенту та споживана потужність 
вентилятора істотно залежать від швидкості потоку 
(рис. 6). Значення Δp та N зростають пропорційно  
w і w2 відповідно, згідно з рівняннями (13), (14) і (16). 
Вочевидь, мінімальні значення споживаної потужнос-
ті вентилятора, тобто 250 Вт, відповідають 0,22 м/с. 
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Рис. 6. Вплив швидкості потоку повітря на втрату тиску (1) 
та споживану потужність вентилятора (2) адсорбційного 
регенератора теплоти та вологи

Конструкційні характеристики адсорбційного 
регенератора помітно впливають на температурний 
коефіцієнт корисної дії та втрати тиску. Збільшення 
площі поперечного перерізу призводить до зростання 
обсягу повітря, що проходить через шар адсорбенту, 
отже, до зниження температурного коефіцієнта корис-
ної дії (таблиця 1). Вологісний коефіцієнт корисної дії 
залишається майже сталим і становить 59,1%.

Таблиця 1. Вплив конструкції адсорбційного реге- 
нератора на його експлуатаційні характеристики 
(швидкість потоку повітря – 0,22 м/с, час переми- 
кання потоків – 5 хв.)

Конструктивні характери-
стики регенератора

Те
мп

ер
ат

ур
ни

й 
ко

еф
іц

іє
нт

 к
ор

ис
но

ї 
ді

ї, 
%

В
тр

ат
и 

ти
ск

у, 
П

а

С
по

ж
ив

ан
а 

по
ту

ж
ні

ст
ь 

ве
нт

ил
я-

то
ра

, В
т

П
ло

щ
а 

 
по

вз
до

вж
нь

ог
о 

пе
ре

рі
зу

, м

То
вщ

ин
а 

ш
ар

у 
ад

со
рб

ен
ту

, м

0,0628 0,53 90,96 8 758 242,02
0,0471 0,70 92,97 11 568 239,74
0,03925 0,848 94,03 14 014 240,87

Водночас відбувається підвищення втрати тиску 
в разі зростання товщини шару адсорбенту. Але спо-
живана потужність вентилятора змінюється незначно.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Відповідно до результатів математичного моде-
лювання встановлено, що величина температурного 
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коефіцієнта корисної дії адсорбційного регенератора 
теплоти і вологи залежить від швидкості потоку при-
пливного та викидного повітря, а також часу переми-
кання потоків. Водночас величина вологісного коефі-
цієнта корисної дії залишається практично сталою. 
Підвищення швидкості призводить до зниження тем-
пературного коефіцієнта корисної дії, що є наслідком 
підвищення кількості поданого повітря. Скорочення 
часу перемикання потоків сприяє зниженню амплі-
туди залежностей «температура – час» на теплому 
та холодному кінцях пристрою. Максимальні значен-
ня температурних коефіцієнтів корисної дії відпові-
дають швидкостям потоку вологого повітря приблиз-
но 0,22 м/с і часу перемикання потоків не більш 5 хв. 

Ці умови дозволяють досягти максимальних часів 
насичення шару адсорбенту.

Такий діапазон швидкостей відповідає міні-
мальним значенням втрати тиску, отже, споживаній 
потужності вентилятора.

Конструктивні характеристики адсорбційно-
го регенератора значно впливають та температур-
ний коефіцієнт корисної дії. Так підвищення плащі 
повздовжнього перерізу та зниження товщини шару 
адсорбенту призводить до підвищення об’єму пові-
тря, яке подається до шару адсорбенту, отже, до 
зниження температурного коефіцієнта корисної дії. 
Водночас зменшуються втрати тиску, але поперечний 
переріз шару адсорбенту зростає, що призводить до 
збільшення потоку повітря. Отже, ці зміни компенсу-
ють одна одну, і споживана потужність вентилятора 
залишається майже постійною (Таблиця 1). 

Споживана потужність стандартних кондиціоне-
рів, що працюють на нагрівання повітря у приміщен-
нях площею 15–140 м2, коливається в межах від 0,6 до 
2,9 кВт [19]. Навіть більше, на відміну від адсорбцій-
ного регенератора, у режимі нагрівання такі кондиці-

онери регулюють лише відносну вологість внутріш-
нього повітря. 

Вологісний коефіцієнт корисної дії, як і час досяг-
нення максимальної адсорбції визначається переду-
сім абсолютною вологістю зовнішнього та внутріш-
нього повітря.

ВИСНОВКИ
Досліджено експлуатаційні характеристики 

адсорбційного регенератора теплоти та вологи на 
основі композитного адсорбенту «силікагель – натрій 
сульфат». Допрацьовано алгоритм розрахунку екс-
плуатаційних характеристик адсорбційного регенера-
тора. Підтверджена задовільна кореляція результатів 
розрахунку згідно із запропонованим алгоритмом 
з експериментальними даними.

Проведено моделювання процесів експлуата-
ції адсорбційного регенератора на основі компози-
ту «силікагель – натрій сульфат» в умовах типової 
системи вентиляції. Виявлені оптимальні параметри 
процесів експлуатації, які дозволяють досягти макси-
мальних значень температурного коефіцієнта корис-
ної дії: час перемикання потоків – до 5 хв., швидкість 
потоку повітря – 0,22–0,32 м/с. Показано основні 
чинники, які впливають на вологісний коефіцієнт 
корисної дії. 

Проаналізовано вплив конструктивних параме-
трів адсорбційного регенератора теплоти та вологи 
на експлуатаційні характеристики адсорбційного 
регенератора теплоти та вологи. Показано, що зни-
ження площі повздовжнього перерізу шару адсорбен-
ту та зростання його товщини сприяють зростанню 
температурного коефіцієнта корисної дії. Споживана 
потужність вентилятора водночас не змінюється.

Представлена робота виконана за часткоої під-
тримки Міністерства освіти і науки України в межах 
держбюджетної НДР 0119U002243. 
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Abstract. The article deals with the state of renewable energy in Ukraine as a key unit in the construction of future 
energy Smart Grid systems. 
The purpose of the work is to evaluate and analyze the work of the assistant program in the search for and implementation 
of projects for the construction of solar power plants based on private solar systems. The operation of such systems will 
directly depend on the mode of operation of the fryer. In order to verify the results of the assistant program, a detailed 
comparative assessment was performed with the work of both real mini SPP complexes on the basis of the Institute 
of Energy Conservation and Energy Management and paid software complexes for modeling SPP. The differences in 
the calculations are minimal, the simulation results are close to the real ones (discrepancy 8,72%), provided that the 
assistant program is a complete calculation module. The state of development of the RES sector in Ukraine is described, 
namely PV stations in the energy structure of the United Energy System of Ukraine. Further prospects of development 
in relation to world tendencies are determined. The energy and economic criteria accession are described. The foreign 
construction experience and implementation of green technologies in energy systems on the basis of such projects as 
NYSEG and SCA for its further scientific research and testing are described. Using the Matlab Simulink environment, 
modeling the work on the PV module with the selection of its main dependences on the generalized indicator of solar 
insolation is constructed and described. The obtained statistical data and the price of using PV systems indicate a stable 
and fast-growing demand for their distribution and installation.
Results. Real indicators and assessment of the use of private solar power plants are given. 
Scientific novelty. The use of software to assess the level of efficiency of private SPP close to the real accuracy of 
calculations. 
Practical importance. The materials of this work can be used to enhance the efficiency and productivity of both SPP 
at the construction stage and already built.
Key words: UES of Ukraine; renewable energy sources; PV system; energy storage; flexible generation; prosumer; 
Smart Grid; Solar power plant.

Анотація. У статті йдеться про стан відновлювальної енергетики України як ключової одиниці в побудові 
майбутніх енергетичних систем Смарт Грід. 
Мета – оцінка й аналіз роботи програми-асистента в пошуку та реалізації проєктів з побудови сонячних 
електростанцій на базі приватних сонячних систем. Робота таких систем прямим чином залежить від режиму 
роботи споживача. 
З метою достовірності отриманих результатів роботи програми-асистента було виконано детальну порівняльну 
оцінку з роботою як реальних комплексів міні-СЕС на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджмен-
ту, так і платних програмних комплексів із моделювання сонячних електростанцій. Розбіжності в розрахун-
ках мінімальні, результати моделювання є близькими до реальних (розбіжність – 8,72%), за умови, що про-
грама-асистент є повністю розрахунковим модулем. Охарактеризовано стан розвитку сектора відновлюваних 

Електроенергетика, електротехнIка та електромеханIка
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Реалізація енергетичного переходу, енергетичної 
трансформації вимагає розробки нових механізмів 
та заходів розвитку енергетичного сектора [1; 2; 6; 
8; 11–13]. Проведений аналіз показав, що реаліза-
ція політики 3D – декарбонізації, децентралізації 
та диджиталізації – енергетичного сектора повинна 
здійснюватися з урахуванням, з одого боку, специфіки 
країни, регіону (області), міста чи району (локальних 
спільнот), а з іншого – складу обладнання та режимів 
роботи систем генерації, передачі, розподілу та спо-
живання енергії. 

У багатьох випадках для виділених рівнів: 1) краї-
на; 2) регіон (область); 3) місто; 4) район (локальна 
спільнота) – сучасні проблеми енергетики мають 
розглядатися комплексно з урахуваням, звичайно, 
рівнів деталізації, виділення значущих елементів 
систем і процесів [1; 8; 13]. Так, на рівні країни для 
об’єднаної енергетичної системи (далі – ОЕС) Украї-
ни натепер постали нагальними завдання забезпечен-
ня оптимального використання генерації відновлюва-
них джерел енергії (далі – ВДЕ), насамперед вітрових 
(далі – ВЕС) та сонячних (далі – СЕС) електростанцій 
[1; 4; 15]. Одним із напрямів вирішення цих завдань 
є впровадження технологій гнучкої генерації [14; 17]. 
З іншого боку, процеси у системах передачі та роз-
поділу енергії (передусім електроенергії) оптимізу-
ються з урахуванням положень концепції Smart Grid  
[1; 4; 13].

За даними Приватного акціонерного товариства 
«Національна енергетична компанія «Укренерго»» 
(далі – НЕК «Укренерго»), лише протягом 2019 р. 
встановлена потужність ВЕС і СЕС у нашій країні 
збільшилася у 2,7 рази та досягла показника 4,7 ГВт 
[15]. Станом на початок квітня 2020 р. вона вже 
збільшилася до 5,2 ГВт, цей обсяг більший за той, 
що енергосистема України сьогодні може прийняти 
без серйозних відхилень у роботі. Адже максималь-
но в робочий день ОЕС України може прийняти не 
більше 4,7 ГВт встановленої потужності ВЕС, а для 
суботи/неділі та святкових днів максимальний обсяг 

взагалі знижується до 3,5 ГВт. Водночас обидва 
показники можуть знижуватися залежно від коливань 
електроспоживання, яке, у свою чергу, залежить від 
температури повітря й активності споживачів – вели-
ких підприємств.

До кінця 2020 р. встановлена потужність ВДЕ 
може збільшитися ще у півтора рази – до 7,4 ГВт. 
Стрімке збільшення обсягів ВДЕ вимагає терміно-
вих заходів для підвищення гнучкості енергосистеми. 
У Звіті з оцінки відповідності (достатності) генерую-
чих потужностей НЕК «Укренерго» для цього надає 
такі рекомендації [15]:

– ввести зобов’язання для інвесторів у ВДЕ 
забезпечувати для своїх електростанцій будівни-
цтво високоманеврової генерації або Energy Storage 
в обсягах приблизно 20% від встановленої проєктної 
потужності станцій ВДЕ;

– якнайшвидше запровадити відповідальність 
ВДЕ за небаланси;

– побудувати вже у 2021 р. 2 ГВт нових маневро-
вих потужностей зі швидким стартом і систем акуму-
лювання енергії потужністю 2 ГВт;

– обсяги річних квот підтримки суб’єктів госпо-
дарювання, які виробляють електричну енергію з аль-
тернативних джерел енергії, не повинні перевищува-
ти можливості ОЕС України щодо їх повної інтеграції 
без обмежень видачі потужності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Розробка методології оцінки ефективності вико-

ристання ВДЕ у складі активних споживачів (просю-
мерів) на прикладі фотовольтаїчних систем генерації 
електроенергії.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
В умовах пріоритетного розвитку зеленої енерге-

тики та стрімкого нарощування частки ВДЕ у країні 
зростає потреба в якісно нових принципах плануван-
ня розвитку енергосистеми [1; 4; 5–8; 16]. Водночас 
на тлі високих темпів зростання СЕС і ВЕС зростає 
потреба в балансуванні їхньої змінної потужності 
[14; 15]. Найкращого універсального способу забез-
печити таке балансування не існує, однак завжди 

джерл енергії в Україні, а саме PV-станцій, в енергетичній структурі об’єднаної енергетичної системи України. 
Описані енергетичні й економічні критерії такого приєднання. Проаналізовано іноземний досвід побудови та 
впровадження зелених технологій в енергетичні системи таких проєктів, як NYSEG та SCA, для подальшого 
його наукового дослідження та випробування. Описано роботу PV-модуля з виділенням його основних залеж-
ностей від узагальненого показника сонячної інсоляції в середовищі Matlab Simulink. Отримані дані вказують 
на всі передумови можливості широкої участі приватних PV-систем забезпечення електроенергією як основно-
го активу функціонування Energy Smart Community.
Результати. Наведено реальні показники й оцінку використання приватних сонячних електростнцій. 
Наукова новизна. Використання програмного комплексу для оцінки рівня ефективності приватних сонячних 
електростанцій близької до реальної точності розрахунків. 
Практична значимість. Матеріали цієї роботи можуть бути використані з метою підвищення ефективності та 
продуктивності роботи сонячних електростанцій як на етапі будівництва, так і вже побудованих.
Ключові слова: екологічна безпека; ризик; акваторія; забруднення; антропогенний вплив.
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є специфіка місцевих умов і особливості технологій, 
які треба враховувати під час планування розвитку 
енергосистеми, а також є різні потреби в енергосис-
теми. Ідеться про первинне, вторинне та третинне 
регулювання, а також такий новий тип резервування, 
як компенсація похибки прогнозу ВДЕ. Усі ці потреби 
можна поєднати в одному понятті – потребі у гнуч-
кості енергосистеми [14]. У широкому сенсі є чотири 
види джерел гнучкості: гнучка генерація, мережеві 
рішення (це перетоки, інтерконектори, розумні мере-
жі), регулювання попиту, а також системи накопичен-
ня енергії. Найбільш ефективним способом підвищи-
ти гнучкість є комбінація різних технологій.

Інженери компанії Wärtsilä проаналізували струк-
туру об’єднаної енергосистеми України з ураху-
ванням цього й інших викликів [15; 17]. Результати 
дослідження були представлені у звіті «Гнучкість для 
енергосистеми майбутнього. Вирішення українського 
«зелено-вугільного» парадокса». Для балансування 
зростаючих обсягів відновлюваної енергії і стабіль-
ного електропостачання без збоїв та неочікуваних 
відключень потрібно керувати цим малопередбачува-
ним виробництвом. Можливі джерела гнучкості для 
України (згідно з інформацією Wärtsilä Energy): ГЕС/
ГАЕС; інтерконектори; накопичувачі; маневрені ТЕС. 
Спеціалісти Wärtsilä моделювали варіанти повністю 
відновлюваних енергосистем. У жодному зі сценарі-
їв неможливо досягти надійного електропостачання 
та стійкості лише завдяки використанню СЕС та ВЕС. 
У кожному разі мають бути наявні три елементи:

1) потужність базового навантаження, чию роль 
відіграватимуть саме СЕС, ВЕС і біостанції;

2) системи накопичення енергії для виконан-
ня двох функцій – короткострокового балансування 
ВДЕ, або регулювання частоти, та добового переносу 
енергії, тобто акумулятори потужності й акумулятори 
енергії;

3) гнучка або маневрена генерація для резерву-
вання на більш тривалі, ніж кілька годин, інтервали, 
наприклад, на випадок різкого падіння виробництва 
ВДЕ внаслідок сезонних чинників чи негоди.

Водночас встановлена потужність кожного із 
трьох видів є кратною щодо потужності пікового спо-
живання [15]. Наприклад, щоб забезпечити потребу 
в енергії лише завдяки ВДЕ, треба мати приблизно 
п’ятикратну потужність власне ВЕС, СЕС та біо, 
плюс чотирикратну потужність батарей і однократ-
ну – маневреної генерації. Тобто якщо пікове спожи-
вання 100 ГВт, то треба мати приблизно 500 ГВт ВДЕ, 
400 ГВт батарей і 100 ГВт маневрової потужності.

Натепер з урахуванням положень клієнтоорієн-
тованої роботи сучасних енергосистем велика увага 
приділяється споживачам енергоресурсів (спожива-
чів останньої милі, англ. last mile consumers) [4–7]. 
Адже тенденції розвитку тих чи інших секторів енер-
госпоживання зумовлені розробленням сучасних  

технологій споживання, інформаційно-комунікацій-
них технологій, їх поєднання на системному рівні. 
До цього додається розвиток (розширення) функці-
ональних можливостей споживачів, зокрема завдяки 
наявності власних джерел енергії, виступати в ролі 
просюмер (активних споживачів), формування сучас-
них відносин, зокрема, поява нових бізнес-процесів, 
як у середині групи споживачів, так і між різними 
групами споживачів [3; 4]. Тут варто відзначити такі 
перспективні напрями досліджень, як розгляд поста-
чання електроенерії як послуги [9; 10; 16] та форму-
вавання агрегаторів навантажень [3; 5; 7].

Енергія як послуга (англ. Energy as a Service 
(далі – EaaS)) – це «пакетна» модель обслуговування, 
у межах якої клієнту надається апаратне і програмне 
забезпечення й енергетичні послуги [10; 16]. Рішен-
ня категорії EaaS повинні включати в себе послуги 
з керування споживанням і підвищення енергое-
фективності, сприяти впровадженню ВДЕ й інших 
децентралізованих джерел енергопостачання, а також 
оптимізувати баланс між попитом і пропозицією на 
ринку електроенергії. Головна перевага для спожива-
ча полягає у спрощенні пакета послуг, незважаючи на 
збільшення їх розмаїття.

Для такого сценарію потрібна наявність матері-
альної, цифрової та комунікаційної інфраструктури, 
а це означає, що на ринку EaaS можуть бути різні 
категорії гравців: комунальні і промислові підпри-
ємства, технологічні компанії, великі енергетичні 
компанії, спеціалізовані постачальники поновлювані 
енергії, телекомунікаційні компанії та молоді іннова-
ційні компанії (стартапи).

Нині енергетика стоїть на порозі галузевої конвер-
генції, яка вже охопила індустрії роздрібної торгівлі, 
засобів масової інформації та промислові виробни-
цтва. Зі зниженням витрат на виробництво енергії, 
розвитком мікрогенераціі та цифрових платформ для 
обслуговування енергопродуктів. Енергетичний ринок 
завтрашнього дня – це розподілена і змінна генерація, 
двостороння передача, горизонтальна мережева струк-
тура [10; 16]. Енергія як послуга може бути представле-
на як сума технологій і процесів, пов’язаних з енергією:

– технології: інтернет-речей (ІоТ), інформаційна 
безпека, датчики і засоби управління, хмарні плат-
форми, 5G, когнітивні технології / роботизація, блок-
чейн, передова аналітика, дрони і роботи, доповнена 
реальність;

– процеси, пов’язані з енергією: декарбоніза-
ція під тиском регулятором, розвиток ВДЕ, енергое-
фективність, вітрові та сонячні установки, електро-
транспорт, біологічне і біохімічне паливо, паливні 
елементи і мікротурбінні технології, геотермальні 
установки, великі енергосховища, коригування порт-
фельних інвестицій / консолідація ринку.

Зміни в моделях роботи енергомереж приведуть до 
появи великої різноманітності нових бізнес-моделей [9].  
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Як приклад коротко розглянемо розвиток локальних 
енергетичних ринків. Інтеграція набагато ширшого 
масиву розподілених ресурсів і розвитку технологій, 
які дозволяють у режимі реального часу отримувати 
дані про попит і пропозицію, дозволяє споживачам 
енергії, які водночас є її виробниками (просюмери), 
генерувати, запитувати і зберігати енергію і пропону-
вати її іншим учасникам, а не тільки поставляти над-
лишки назад у мережу. Щоб збалансувати попит і про-
позицію з урахуванням поточних розцінок, потрібно 
підвищити гнучкість і швидкість роботи.

Багато міст, районів і регіонів уже реалізують 
енергетичні проєкти для комплексного обслугову-
вання тих чи інших об’єктів. Такі ініціативи перед-
бачають децентралізовану генерацію, постачання 
й управління поставками електроенергії. Як прикла-
ди можна навести Р2Р-платформу компанії “Brooklyn 
Microgrid” (бруклінські мікромережі) у США, пілот-
ний проєкт енергетичної компанії “Horizon Power” 
щодо забезпечення розподіленими енргетичними 
ресурсами регіон Пілбара в Австралії, автономну 
ВДЕ-енергосистему на острові Самсо в Данії, а також 
фінансований Європейським Союзом пілотний про-
єкт автономної сонячної і вітряної електростанції 
в селищі Сімріс у Швеції [10].

Поширення комунальних сонячних електростан-
цій або компактних комунальних енергомереж – це 
частина тренда, адже мікромережі на ВДЕ можуть 
бути екологічніше, дешевше і надійніше центра-
лізованих мереж, особливо у віддалених районах  
[9; 16]. Загальну координацію складної структури 
будуть створювати:

– на рівні електромережі – нейтральний посе-
редник, за допомогою якого учасники відкритих кон-
курентних ринків зможуть купувати / продавати енер-
гію системі;

– на рівні житлового району – дану роль може 
взяти на себе агрегатор, який через оператора роз-
подільної системи (DSO) буде забезпечувати енерго-
постачання автоматизованих будівель або комплексу 
будівель, об’єднаних в єдину віртуальну електростан-
цію, що забезпечить вирівнювання і контроль наван-
таження;

– на рівні споживачів – загальну координацію 
може здійснювати постачальник послуг, який за 
фіксовану щомісячну плату буде допомагати своїм 
комерційним або промислових клієнтам виконувати 
вимоги і добиватися поставлених цілей щодо енерго-
постачання, енергоефективності, створення резерв-
них потужностей, забезпечення відмовостійкості, 
а також використання ВДЕ і скорочення викидів вуг-
лецю.

Енергія як послуга (EaaS) – це інноваційна 
бізнес-модель, яка передбачає надання пакетних 
послуг в області енергопостачання за допомогою 
нових технологічних і фінансових розробок. Модель  

«<…> як послуга» – модель представлення різних комп-
лексних рішень, що включають апаратне і програмне 
забезпечення і послуги того чи іншого роду. Вигоди 
створюються завдяки об’єднанню в єдиний пакет різ-
них елементів, які зазвичай продаються окремо.

Рішення в рамках концепції EaaS дозволяють 
управляти енергоспоживанням і підвищувати енер-
гоефективність, впроваджувати ВДЕ й інші децен-
тралізовані джерела енергії, а також оптимізувати 
баланс між енергоспоживанням і енергопостачанням. 
Обслуговування за моделлю EaaS може включати 
в себе рішення для локального зовнішнього енерго-
постачання об’єктів, а також для зберігання й управ-
ління енергією. Крім того, постачальник надає послу-
ги стратегічного керівництва з питань закупівель, 
фінансування, експлуатації й обслуговування всього 
енергетичного портфеля клієнта. Управління енер-
госпоживанням передбачає традиційні послуги з під-
вищення енергоефективності та балансування наван-
таження на енергомережу з метою розподілу енерго-
ресурсів з урахуванням попиту.

Головна перевага для клієнтів (споживачів) поля-
гає у спрощенні пакета послуг, незважаючи на зрос-
тання їх різноманіття. У разі укладання договору за 
моделлю EaaS клієнт може позбавити себе від необ-
хідності залишатися в авангарді інноваційних техно-
логій, передавши відповідальність постачальникам, 
які надають послуги з проєктування, монтажу, обслу-
говування й управління відповідним обладнанням. 
Зазначимо, що ринок EaaS функціонує на базі послуг 
ЕСКО, але пропонує більше варіантів енергопоста-
чання. Інтегрує різні варіанти енергопостачання на 
різних об’єктах і керує ними за допомогою цифрових 
технологій [9].

Для функціонування ринку EaaS потрібна певна 
матеріальна, цифрова та комунікаційна інфраструкту-
ра, а це означає нові можливості для широкого спек-
тра гравців. Завдяки багаторічному досвіду володіння 
й експлуатації основних фізичних активів різноманіт-
ні комунальні підприємства матимуть природну пере-
вагу на цьому ринку. Розробники рішень в області 
сонячної енергетики, як-от SunPower і SunRun, зараз 
нарощують свої можливості щодо створення комплек-
сних пакетів продуктів і послуг для роздрібних і кор-
поративних клієнтів [10]. Постачальники EaaS-послуг 
будуть пропонувати великий вибір гнучких рішень, 
розроблених з урахуванням потреб клієнтів, зокрема 
встановлювати стандарти інтеграції продуктів для 
різних сегментів / категорій клієнтів. Трансформація 
енергетичних продуктів і послуг повинна здійснюва-
тися з урахуванням динаміки зовнішніх ринків і роз-
ширення можливостей самої компанії. У результаті 
такої трансформації виникне інтегрований енергоме-
неджер, або координатор енергомережі.

В Україні сонячна енергія реалізується насампе-
ред у промислових масштабах або серед приватних 
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споживачів. У зв’язку із запуском зелених тарифів 
у 2008 р. (діє до 2030 р.) і ухваленням законопроєк-
ту про перехід до нового механізму стимулювання 
реалізації зеленого проєкту – аукціонів, а також удо-
сконалення інвестиційних програм країн-партнерів 
у сфері розвитку зелених технологій [18].

Після довготривалих переговорів з інвесторами 
11 червня 2020 р. уряд таки ухвалив зелений Мемо-
рандум щодо так званої добровільної реструктуриза-
ції зелених тарифів.

Увечері того ж дня свої підписи під докумен-
том поставили Прем’єр, в. о. Міністра енергетики 
та представники двох профільних асоціацій.

У рамках Мемомрандуму з виробниками зеле-
ної електроенергії Кабмін зобов’язався до кінця 
2021 р. остаточно погасити наявну заборгованість 
перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн. 
Перший пункт Меморандуму – виробники погоди-
лися на зменшення зелених тарифів без пролонга-
ції строку дії договорів. Тобто підтримка ВДЕ, як 
і планувалося, завершиться 31 грудня 2029 р. Для 
сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, 
що були введені в експлуатацію до 2020 р., тариф 
пропонується урізати на 15%, до 1 МВт – на 10%. 
Водночас для СЕС і ВЕС, уведених в експлуатацію 
у 2020 р. та пізніше, зниження становитиме ще 2,5%. 
Крім того, відповідно до Меморандуму, посилюється 
відповідальність генерації за небаланси. Так, вироб-
ники ВДЕ нестимуть фінансову відповідальність за 
всі похибки прогнозування із 2021 р. на рівні 50%, 
із 2022 р. – 100%. Зі свого боку влада взяла на себе 
зобов’язання запропонувати та підтримати необхід-
ні для реалізації згаданих домовленостей зміни до 
законів до 1 серпня поточного року. Другий пункт 
зобов’язує владу в подальшому не змінювати умо-
ви підтримки виробників електроенергії із зеленим 
тарифом. Третій – запровадити квоти для підтримки 
зелених та забезпечити проведення аукціонів з їх роз-
поділу. По-четверте, через місяць після того, як зміни 
набудуть чинності, держава обіцяє повністю та своє-
часно розраховуватися за електроенергію з виробни-
ками ВДЕ та не допускати боргів у подальшому [20].

За перший квартал 2020 р. було встановлено 
2 171 сонячну електростанцію, і даний показник 
переважає минулорічний (65 МВт). Лідерами стали 
Дніпропетровська, Тернопільська та Київська облас-
ті. Станом на 1 квітня 2020 р. сумарна кількість стан-
цій уже більша 24 тисяч, а загальна потужність усіх 
СЕС становить 618 МВт. У проміжку із 2016 р. до 
початку квітня 2020 р. загальна генерація всієї кіль-
кості домашніх електростанцій, які підключені до 
зеленого тарифу, становить 484 258 МВт! А тільки за 
перший квартал цього року виробіток становив май-
же 100 тис. МВт*год [21].

Частка приватних домогосподарств у загальному 
обсязі нових зелених енергопотужностей поки незна-

чна – приблизно 5–10%, але темпи встановлення СЕС 
приватниками вражають. 

Реалізація розвитку сектора СЕС активно про-
сувається завдяки законодавчим гарантіям як для 
національних, та і для міжнародних інвесторів, яким 
гарантують повернення вкладених інвестицій.

Для інвесторів у проєкти ВДЕ України передбача-
ються такі законодавчі переваги:

– встановлений один із найвищих у світі зелених 
тарифів, за яким держава гарантовано викуповує виро-
блену зелену енергію в інвесторів до 2030 р. і який 
прив’язаний до курсу євро для захисту інвесторів від 
інфляційних ризиків. Водночас за умови використан-
ня українських технологій на об’єктах ВДЕ передба-
чена додаткова надбавка до зеленого тарифу до 10%;

– із 2015 р. також були збільшені потужності 
генерації зеленої енергії для приватних домогоспо-
дарств, які претендують на отримання «зеленого» 
тарифу, з 10 кВт до 30 кВт. Це дозволило приватни-
кам розглядати інвестиції в зелену енергію не тільки 
як модний тренд, але і як бізнес-проєкт. Наприклад, 
у 2015 р. середня окупність сонячної електростанції 
потужністю 30 кВт, вартістю до 40 тисяч євро, стано-
вила, за оцінками учасників ринку, до 7 років. А окуп-
ність порівняної за вартістю інвестицій однокімнат-
ної квартири була на рівні 10–15 років;

– термін дії зеленого тарифу – до 2035 р., що дає 
не тільки економічну, а й технічну перспективу для 
розвитку галузі.

Зелені інвестицій є міжнародними гарантованими 
зобов’язання України перед Європейстким Союзом 
щодо виконання Договору про заснування Енергетич-
ного Співтовариства. Для цього у 2017 р. Кабінетом 
Міністрів України ухвалена Енергетична стратегія 
України. Згідно із цією Стратегією, до 2035 р. Україна 
планує збільшити частку відновлюваної енергетики 
у своєму енергобалансі до 25%, за її частки станом на 
третій квартал 2019 р. – 3–4%, що є суттєвим кроком 
України на шляху до лібералізації енергоринку. 

Такі зміни у структурі енергобалансу України 
в бік генерації відновлюваної енергії пояснюють-
ся бажанням нашої країни стати учасником єдиного 
європейського ринку електроенергії та приєднатися 
до європейської мережі системних операторів пере-
дачі електроенергії ENTSO-E. Інакше кажучи, на 
державному рівні в Україні задекларована мета отри-
мати можливість експортувати свою електроенергію 
в Європейський Союз. Зокрема, реалізація енергетич-
ної стратегії України передбачає потужність переда-
чі електроенергії в / з ENTSO-E в обсязі 4 ГВт після 
синхронізації енергоринків.

Сам же Європейський Союз задекларував 
досягнення частки альтернативної енергії у зве-
деному енергобалансі на рівні 20% до 2020 р., а до 
2030 р. Євросоюз має намір отримувати вже 32% енергії  
з відновлюваних джерел [22].
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Упровадження в енергетичну систему України 
PV-систем і зміни економіко-споживчого мислен-
ня споживачів привели до появи та функціонування 
таких моделей споживачів, як prosumer та prosumage. 
Це є передумовою для зміни базової стратегії функ-
ціонування енергосистем і енергоринку, створен-
ня нових форматів взаємодії в рамках «споживач – 
енергопостачальна компанія», які описані в понятті 
Energy Smart Community (далі – ESC) [23].

Головна мета ESC полягає в підвищенні рівня 
використання енергії з боку споживача та стабіліза-
ції роботи як малих, так і регіональних систем роз-
поділу. Наприклад, оптимізація добового графіка 
електроспроживання: зниження дефіциту електро-
енергії в пікові години, зменшення обсягів недовико-
ристаної електроенергії в години «нічного провалу» 
тощо. Концепція ESC завдяки економічним стиму-
лам, гнучкості поведінки споживачів і впровадженню 
джерел розосередженої генерації (Distributed Energy 
Resources – DER) та ключових елементів концепції 
технологій Smart Grid передбачає поступове знижен-
ня залежності енергетичної галузі від традиційних 
джерел енергії. Головна роль в ESC відведена роз-
витку інвестиційної обізнаності споживачів, а саме 
використання інтегрованого системного планування 
для переходу до ефективних бізнес-моделей в енер-
гетичній сфері [24].

Прикладом побудови розумної спільноти є пілот-
ний проєкт, розроблений та реалізований компанією 
“New York State Electric and Gas” (далі – NYSEG) для 
вивчення потенціалу використання інтелектуальних 
лічильників та інших сучасних технологій модерніза-
ції енергетичних мереж. 12 400 споживачів електрое-
нергії в окрузі Томпкінс штату Нью-Йорк отримують 
найбільш точні показники споживання енергії для 
більшого розуміння власного споживання енергії. За 
допомогою локального програмного онлайн-інстру-
менту, через індивідуальний канал доступу, надається 
доступ до даних щодо споживання енергії в режимі 
реального часу, попереджень щодо ліміту споживан-
ня, порад стососвно економії електроенергії [25].

Інший приклад автономної системи забезпечен-
ня електроенергією – острів Аруба (Південь Кариб-

ського моря). Автономність незалежного енергетич-
ного об’єднання Smart Community Aruba забезпечу-
ється на базі 20 будинків, розташованих в одному 
мікрорайоні (уведений в експлуатацію у 2017 р.). 
Завдяки тропічному клімату та сонячній активності 
понад 2 000 годин, розміщенню на кожному будинку 
сонячних електростанцій побудований один із най-
більших тестових стендів, на базі якого проводиться 
демонстрація та перевіряються питання: стійкості 
PV-систем, дослідження поведінки споживачів, проб-
леми відходів, накопичення енергії, раціонального її 
використання згідно з тарифною політикою. У про-
єкті запланований перехід енергосистеми всього ост-
рова до моделі Smart Community Aruba до 2030 р. 
Нині об’єднання із 20 будинків, поєднаних єдиною 
системою Smart Grid, служить для залучення інвести-
цій та перевірки роботи різних техніко-економічних 
параметрів [26].

Доцільно розрізняти три режими роботи приват-
них домогосподарств, що характеризуються наявністю 
фотостанцій та / або накопиченням електричної енергії 
(на рис. 1 зображено три основні режими систем енер-
гопостачання, що функціонують удома) [25; 26].

На рис. 3 показані режими роботи локальних 
систем електропостачання із PV-системами: (a) поки 
представлено споживання електроенергії з електро-
мережі – базову модель (модель споживача) можна 
охарактеризувати за допомогою систем ESS (Energy 
Storage System – ESS) для покриття пікових потреб 
в енергоносіях і тарифних стимулів на енергоресур-
си як ефективні стимули до економії енергії та міні-
мізації витрат на придбання електроенергії за дво- 
та тризонними ставками; (b) PV-система разом зі 
споживанням мережі – описує процес максимізації 
власного споживання електроенергії від сонячної 
станції та мінімізації споживання мережі (Prosumer: 
PROfessional і conSUMER, або PROducers +  
conSUMERS, активний споживач або просюмер); 
(c) режим Procumage (PROducers + CONSUMer + 
storAGE, виробник – споживач-сховище (накопичу-
вач)), де можна змінити традиційну роль будинків із 
власним накопиченням енергії. Упровадження кон-
цепції Prosumage дозволяє змінити типові будинки 

 
(a) 

 
(b) 

 
(с) 

 

                             а                                                                       b                                                                          c
Рис. 1. Режими роботи приватних домогосподарств: (a) – споживання електроенергії з мережі; (b) – споживання в системі 
PV + мережа; (c) –режим Prosumage (стрілки вказують напрямок потоку потужності) [13]
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на рівну частку ринку електроенергії, що є важливим 
кроком у переході до моделі місцевої енергетичної 
спільноти. Режим Proumage описує приватні домо-
господарства із системами ВДЕ, які працюють як 
для споживання електроенергії з мережі, так і для її 
продажу за зеленими тарифами [27], щоб максимі-
зувати прибуток. Цей режим є прикладом майбутніх 
змін в енергетиці і вимагає локальної інфраструк-
тури модернізації енергії та систем управління. Він 
характеризується мінімальним обмеженням власної 
генерації та споживанням з мережі завдяки пристрою 
зберігання електричної енергії, де споживач водночас 
є регулятором. З урахуванням цілковитого майбут-
нього переходу електромережі до аукціонної системи 
закупівлі електроенергії з відновлюваних джерел ця 
модель найбільш адаптована завдяки своїй гнучкості. 
Активний розвиток Prosumage в середині 2020-х рр. 
прогнозується в результаті зменшення систем еконо-
мії витрат.

У першому та другому режимах (a, b), показаних 
на рис. 3, розповсюджувачі, які реагують на зміни 
енергетичного ринку та впливають на енергетичний 
ринок шляхом систематичних дій і реакцій, спрямо-
ваних на мінімізацію витрат та збільшення власної 
(та / або) колективної віддачі. У третьому режимі 
prosumage є повноцінним учасником ринку і може 
обробляти вироблену енергію, продавати її на ринку 
електроенергії за найвигіднішими цінами. Між усіма 
структурними елементами схеми відбувається обмін 
інформацією про рівень споживання та генерації 
в онлайн-режимі. Кожна із трьох моделей може бути 
залучена до планування та побудови моделі функціо-
нування Energy Smart Community, з урахуванням сце-
нарію їхньої роботи та граничних умов їх залучення 
до енергетичного й енергетичного планування [28].

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
РОБОТИ PV-ПАНЕЛЕЙ

Базову модель PV-панелі показано на рис. 2. Одно-
діодна модель фотоелектричної панелі представля-
ється джерелом фотоструму і діодом, з’єднаним із 
послідовними та шунтовими опорами [29]. 

 
Рис. 2. Еквівалентна схема PV-панелі

Основні параметри електричної схеми базової 
панелі моделі PV можна описати такими формулами:
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Де у формулі (1): IPV – струм насичення  
діодом (A), Is – струм насичення діодом (A), Iph – фото-
струм на панелі (A), V – вихідна напруга панелі (V), 
A – коефіцієнт ідеальності діода, VT = NsKT/q – тепло-
ва напруга масиву із Ns-осередками, з’єднаними 
послідовно (K – постійна Больцмана, J ∙ K−1), T – тем-
пература переходу p – n, (K), q – заряд електрона (C))),  
Rs – серійний опір (Ω), Rsh – опір шунта (Ω). 

У формулі (2): Isc – струм короткого замикання 
(A), ΔT = T − Tn (T і Tn) – фактичні та номінальні тем-
ператури (K), Ki – коефіцієнт струму / температури 
короткого замикання (K), G – сонячне опромінення 
(W/m2). 

У формулі (3) у рівняння включено коефіцієнти 
струму і напруги ki і kOC; VOC – це напруга відкритого 
контура (V). 

У формулі (4): Vi – коефіцієнт струму температу-
ри струму на холостому ходу, (А/°С), TPV – фактична 
температура на датчику PV-модуля.

У формулі (5): PPV – вихідна активна потужність 
панелі (Watt), FF – коефіцієнт повного коефіцієнта; 
Vi – напруга в режимі холостого ходу; струм корот-
кого замикання o; kV – коефіцієнт струму-температу-
ри, (А/°С), TPV – фактична температура на датчику 
модуля.

У формулі (6): VMPP – напруга під час пошуку 
максимальної точки напруги (V) (МРРТ − Maximum 
power point tracker); IMPP – струм за MPPT (A) [30].
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ-АСИСТЕНТА 

ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ PV-СИСТЕМ
Аналіз споживання електроенергії проводиться 

у MS Excel і використовується для подальшої синх-
ронізації роботи з модулем Matlab Simulink. Важли-
во також отримати підсумкові показники енергетич-
них мереж, рекомендації щодо вибору обладнання 
та доцільності проєкту. У системі імітації використо-
вуються такі безкоштовні онлайн-пакети програм, як 
PVGIS5 та Sunny Design.

Складові частини алгоритму моделювання 
(наведено на рис. 3) такі: Блок 1 – тип визначен-
ня моделі дослідження; Блок 2 – вхідні параме-
три прийому телеметричних та паспортних даних;  
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Блок 3 – отримання змінних вхідних даних із циф-
рових лічильників; Блок 4 – розрахунок PV-системи 
в середовищі Matlab Simulink; Блок 5 – розрахунок 
споживання енергії для домашнього MS Excel; Блок 
6 – отримання інформації про модульовану фото-
вольтаїчну установку, визначення прогнозовано-
го обсягу виробленої та спожитої електроенергії; 
Блок 7 – за допомогою PVGIS 5 та Sunny Design Pro 
визначено показники технічної й економічної ефек-
тивності роботи моделі протягом обраного періо-
ду, оптимальний вибір обладнання, але ми також 
можемо використовувати інші програмні продукти 
з таблиці 1; Блок 8 – досягнутий оптимальний варі-
ант фіксації функціонування моделі; Блок 9 – визна-
чення періоду окупності та вибір споживача, оста-
точне рішення щодо будівництва LES.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Використання програмного комплексу-асистента 
дозволяє широко оцінити роботу та майбутні показ-
ники сонячної електростанції для приватного будин-
ку на етапі проєктування. Визначити можливі ризики 
та чинники впливу на систему щодо місцевості та/або 
розташування, шляхом використання безкоштовних 
програмних засобів. 

ВИСНОВКИ
Описано методологію побудови та функціону-

вання систем Energy Smart Community. Визначено 
завдання оптимізації використання електроенергії 
з енергосистеми. Описано сруктуру. Проведено ана-
ліз ефективності PV-модулів за допомогою програм-
ного модуля в системі Matlab Simulink. Визначено 
основні режими функціонування споживача як клю-
чового елемента майбутнього розумного енергетич-
ного середовища. Визначено залежності генерації 
електроенергії від впливу рівня сонячної інсоляції 
та перехресного будинкового затемнення. 

Визначено основні режими функціонування актив-
ного споживача з фотовольтаїчним елементаи генерації 
електроенергії як ключового елемента інтелектуального 
енергетичного середовища (Smart Community).

Проведені розрахунки та дослідження дають 
змогу оцінити доцільності впровадження PV-систем 
для приватного домогосподарства і підтверджують 
перспективи подальшого використання розроблено-
го програмного комплекса-асистента як додаткового 
програмного забезпечення виконання досліджень, 
пов’язаних із PV-системами.

 
Рис. 3. Алгоритм проведення досліджень
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Abstract. The principles of construction and peculiarities of the structure of control systems for marine robotics, in particular 
with hydrobionic propulsion, are analyzed. The expediency of using a hierarchical structure with considerable autonomy of 
individual levels is substantiated. The structure of the system for automatic control of tuna hydrofibric propulsion system 
was determined. Computer simulation, special sections of the theory of automatic control in the synthesis of nonlinear and 
discrete control systems, computer-aided design of hardware and software of automatic control systems are used to solve these 
problems. The development of the structure of the Tuna type automatic control system and its location in the overall hierarchical 
structure of the marine robotics control system made it possible to determine the requirements for the hardware and software 
of the automatic control system. The synthesized circuit can serve as a prototype for the construction of an automatic motion 
control system for autonomous, unpopulated submarines with hydrobionic propulsion. The use of the previously synthesized 
kinematics model of tuna propulsion engine allows to increase the accuracy and to ensure controllability in all parts of the fin 
cycle. Based on the developed block diagram of the algorithm of operation of the microcontroller, it is possible to implement the 
necessary control laws for the fin propulsion. Further research involves the refinement of mathematical models, the development 
of a working model of the automatic control system and propulsion and the study of their work in the complex.
Key words: control system; robotics; hydrobionic propulsion, microcontroller.

Анотація. Проаналізовано принципи побудови та особливості структури систем керування засобами морської 
робототехніки, зокрема з гідробіоничними рушіями. Обґрунтовано доцільність використання ієрархічної структу-
ри зі значною автономністю окремих рівнів. Визначено структуру системи автоматичного керування плавниковим 
гідробіонічним рушієм типу тунця. Для вирішення поставлених завдань використовуються методи комп’ютерного 
моделювання, спеціальних розділів теорії автоматичного керування у частині синтезу нелінійних та дискретних 
систем керування, системи автоматизованого проектування апаратних та програмних засобів систем автоматич-
ного керування. Розробка структури системи автоматичного керування плавниковим рушієм типу тунця та визна-
чення її місця в загальній ієрархічній структурі системи керування засобами морської робототехніки дало змогу 
визначити вимоги до апаратної та програмної частин системи автоматичного керування рушієм. Синтезована схе-
ма може слугувати прототипом для побудови системи автоматичного керування рухом автономних ненаселених 
підводних апаратів із гідробіоничними рушіями. Використовування синтезованої раніш моделі кінематики рушія 
типу тунця дає змогу підвищити точність і забезпечити керованість на всіх ділянках циклу роботи плавниково-
го рушія. На базі розробленої блок-схеми алгоритму роботи мікроконтролера можливо реалізовувати необхідні 
закони керування плавниковим рушієм. Подальші дослідження передбачають уточнення математичних моделей, 
розробку діючого зразка системи автоматичного керування та рушія і дослідження їх роботи в комплексі.
Ключові слова: система керування; робототехніка; гідробіоничний рушій, мікроконтролер.

Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проектування ефективних автономних підводних 

засобів морської робототехніки (ЗМР) є комплексним 
завданням, що включає в себе дослідницькі та про-
ектні роботи з декількох напрямків: механіки, гідро-

динаміки, керування й енергетики. Такі параметри 
ЗМР, як габарити (механіка), визначаються багато 
в чому параметрами джерел (і перетворювачів) енер-
гії (енергетика) і впливають на процеси руху у вод-
ному середовищі (гідродинаміка). Система керування 
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повинна враховувати вплив навколишнього середо-
вища і, наскільки це можливо, передбачати реакцію 
підводного апарата на зміну впливів, що керують або 
збурюють. Об’єктом дослідження є дослідницький 
підводний апарат оглядового типу з гідробіонічним 
рушієм. Предмет дослідження (розробки) – ієрархіч-
на система керування підводним апаратом із гідробіо-
нічним рушієм. За останні роки у всьому світі значно 
підвищилася увага до автономних підводних сис-
тем як цивільного так і військового призначень. Це 
пов’язане, зокрема, зі значним прогресом у розвитку 
цифрової техніки і можливості вирішувати завдання 
керування ЗМР із використанням алгоритмів як тра-
диційного типу, так і систем з елементами штучного 
інтелекту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перші автономні безлюдні підводні апарати (АНПА) 
[1] використовували прості системи керування аналого-
вого (на початку існування АНПА) типу, потім – цифро-
ві системи на жорсткій логіці та прості програмні авто-
мати. Із причини одиничності й оригінальності кожного 
АНПА електронні системи були «саморобними» – інди-
відуального виготовлення, з урахуванням конкретних 
особливостей та вирішуваних завдань. 

Що до ЗМР з гідробіонічними рушіями, то дослі-
дження почалися значно пізніше, ніж робота з АНПА 
із традиційним рушійним комплексом. Протягом 
1990-х і на початку 2000-х проводилися в основно-
му дослідження самого рушія [2–9]. Визначалися 
геометричні та кінематичні параметри рушіїв [2–5], 
режими роботи [3–6], основні особливості побудови 
систем керування [6–9].

Практично з 2000-х років у дослідженнях і роз-
робках систем керування (СК) гідробіонічними руші-
ями використовували системи індивідуального виго-
товлення [10], але в якості основного елемента вико-
ристовувався 8-ми розрядний мікроконтролер. Таким 
чином, із самого початку використовувалися системи 
програмного керування. Ускладнення сучасних задач 
відповідає підвищенню можливостей мікропроцесор-
ної техніки і дозволяють на цей час будувати системи 
керування з використанням 64-х розрядних контр-
олерів і програмувати складні алгоритми керування 
обладнанням.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На жаль, детального поетапного синтезу САК 
рушієм або рушійним комплексом автори розробок 
не наводять. Зокрема, відсутня загальна структура 
САК і місце СК рушієм у ній. Окрім того, розподіл 
функцій керування між апаратною та програмною 
частиною недостатньо визначений або не обґрунтова-
ний. Можливості модернізації та розширення функці-
ональності не розглянуті.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є визначення структури систе-

ми автоматичного керування ЗМР з гідробіоничним 
рушієм та основних принципів організації роботи 
САК плавниковим рушієм типу тунця (ТТ). Практич-
ною задачею є розробка структури системи керування 
ЗМР, визначення вимог до складу обладнання та взає-
модії окремих елементів системи керування, структу-
ри та можливості реалізації системи керування рухом 
АНПА із плавниковим рушієм типу тунця.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Методи дослідження – для вирішення поставле-
них завдань використовуються методи комп’ютерного 
моделювання, спеціальних розділів теорії автоматич-
ного керування у частині синтезу нелінійних та дис-
кретних систем керування, системи автоматизованого 
проектування САК.

Об’єкт дослідження – експериментальна модель 
САК плавниковим гідробіоничним рушієм ТТ.

Предмет дослідження – апаратна та програмна 
частини САК рушія як складові ієрархічної САК ЗМР. 

Проблема, що вирішується, – побудова дослід-
ницької САК плавниковим гідробіонічним рушієм як 
елемента ієрархічної САК ЗМР.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
З 2000-х років у якості основного керуючого еле-

мента системи керування використовуються мікро-
контролери [10]. Причому практично одразу вико-
ристовувалася узагальнена ієрархічна багаторівнева 
структура [1, 11]. Кількість рівнів багато в чому зале-
жить від складності моделі ЗМР та уподобань авто-
ра – від класичної із трьома рівнями (стратегічний, 
оперативний, виконавчий) [1] до можливості від-
окремлення рівнів керування для кожного з’єднання 
гідробіонічного рушія. При цьому така стратегія 
розповсюджується як на СК, так і на математичні 
та імітаційні моделі [11; 12]. Окрема увага придаєть-
ся верифікації моделей та оптимізації їх параметрів 
[12; 13]. Крім цього, в роботі [13] запропоновано 
використовувати в якості еталона геометричні пара-
метри положення елементів рушія. У подальшому це 
використовувалося в якості геометричних шаблонів 
(pattern) стану безпосередньо [14; 15] або в якості 
початкових даних для СК [16]. 

Із 2000-х років стала помітна тенденція викорис-
тання типових стандартів і рішень в побудові апа-
ратної частині СК із використанням серійних контр-
олерів та мікроЕОМ стандартів microPC та PC-104  
[16–18]. Одночасно рішення основних задач керуван-
ня все більш переноситься на програмну частину СК. 
Ієрархічна структура загальної СК використовується 
як у моделях, так і в кінцевій СК. Однак до струк-
тури додаються окремим рівнем датчики та схеми 
перетворення (віртуальні прилади) [18]. При цьому 
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рівень виконавчих механізмів описується за допомо-
гою типових методів безперервних систем керуван-
ня – динамічних структурних схем.

Найбільш детально та зв’язано проблему взаємо- 
пов’язаності проектування системи керування та само-
го рушія висвітлено в [19; 20]. Але і в цьому випадку 
зв’язок розглядається на рівні математичних рівнянь 
механіки без урахування як кінематики (нелінійні про-
цеси перетворення руху), так і енергетики. Результа-
ти цих робіт можна використовувати скоріш в якості 
напрямку подальшого дослідження, ніж довідника для 
розробки реальних пристроїв керування.

У різні роки робилися спроби досліджувати сис-
теми керування з елементами fuzzy логіки, нейрон-
них мереж та з використанням механізмів простору 
завдань у складі систем керування. Однак в основно-
му для простих рухів та традиційних гвинтових руші-
їв [21–26]. Деякі автори наводять архітектуру апарат-
них засобів систем керування та в загальному вигля-
ді – розподілення задач керування окремими задача-
ми (системи робота або ступені рухомості) [27]. 

У роботі [28] наведена найбільш структурова-
на послідовність аналізу і синтезу систем керуван-
ня рухом підводного робота. Під час використання 
модульного підходу можливо аналізувати вплив 
окремих елементів та моделей на загальні характе-
ристики САК.

Автори в роботі [29] використовують принципи 
наглядного (наочного) проектування – використо-
вують програмні засоби проектування (наприклад, 
Solidworks) та типові засоби модульного «конструк-
тора» – сервоприводи та стандартні модулі драйверів, 
інтерфейсів та ін. На відміну від цього підходу, авто-
ри в [30] пропонують використовувати для створен-
ня систем керування підводним роботом спеціально 
створені для цих задач апаратні засоби та використо-
вувати операційну систему реального часу. Можливе 
масштабування системи.

Виходячи з наведеного вище, пропонується 
обмежити складність структури САК трьома рівнями:

А. Стратегічний (навігація, траєкторний рух).
Б. Оперативне керування (вектор або вектори тяги 

для САК рухом).
В. Виконавчий рівень (САК рушієм, напруга 

та струм у функції часу та кутових параметрів еле-
ментів рушія).

При цьому передбачається, що кожен рівень сам 
є складною системою і може складатися з декількох 
підрівнів. Крім того, вид математичного апарата, що 
буде використовуватися для кожного рівня, не обмеж-
ується конкретним загальним типом. Це означає, що 
одночасно на різних рівнях або у складі різних підсис-
тем одного рівня можуть використовуватися як кла-
сичні методи (ПІД-регулятори, адаптивні регулятори, 
робастні системи та інші), так і системи з використан-
ням штучних нейронних мереж та інші сучасні методи.

При цьому загальний підхід до синтезу є класич-
ним – формування вимог, визначення структури мате-
матичної моделі, моделювання і визначення вимог до 
апаратної та програмної частин САК, виготовлення 
експериментального зразка та відпрацювання схем-
них та програмних рішень щодо реалізації САК.

Для плавникового рушія ТТ характерним є наяв-
ність шістьох відрізків у циклі руху плавника і, відпо-
відно, шістьох положень ланок механізму рушія. Поло-
ження однозначно визначаються кутом повороту вихід-
ного валу мотор-редуктора. Для експериментальної 
моделі рушія [31] це, відповідно, кути 12, 112, 140, 202, 
314 градусів. Кути 12 і 112 градусів відповідають поло-
женню «лівий борт» з перекладенням плавника, кути 
202, 314 градусів – «правий борт» з перекладенням 
плавника. Кути 140 і 336 градусів – положенню стебла 
вздовж діаметральної площини АНПА – відповідають 
максимальному тяговому зусиллю [32; 33].

Таким чином, можливо сформулювати такі вимо-
ги до складу апаратної частини САК плавниковим 
рушієм ТТ:

– забезпечити можливість відстежувати положен-
ня вихідного валу мотор-редуктора для визначення від-
різків у циклі руху плавника і переходу між ними;

– забезпечити можливість формування струму елек-
тродвигуна мотор-редуктора з мінімальним запізнюван-
ням для формування потрібного закону керування;

– забезпечити можливість прийому-передачи 
даних між САК рушієм та САК вищого рівня;

– закласти можливість масштабування – роз-
ширення можливостей за об’ємом пам’яті програм 
та даних у бік розширення з мінімально можливими 
затратами часу та ресурсів.

Основні вимоги для програмної частини САК 
плавниковим рушієм ТТ:

– забезпечити можливість роботи в режимі 
реального часу як із датчиками, так і з вихідними 
пристроями;

– за рахунок модульності конфігурації забез-
печити можливість формування необхідних законів 
керування;

– передбачити можливість протоколювання екс-
перименту.

Відповідно до вищевказаного визначимо перелік 
необхідних елементів структурної схеми, послідов-
ність та напрям їх взаємодії. САК повинна містити 
такі структурні елементи:

– блок логіки керування, який би здійснював кому-
тацію напівпровідникового ключу транзистора в зада-
ній послідовності та із заданими затримками часу;

– блок АЦП для перетворення неперервних сиг-
налів датчиків на цифровий код;

– систему спряження силової та слабкострумо-
вої частин;

– послідовний інтерфейс для зв’язку з САК 
вищого рівня або керуючою ЕОМ.
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САК буде замкненою за положенням та буде здійсню-
вати програмне керування частотою обертання вихідного 
валу мотор-редуктора. Визначення функції обертів рото-
ра буде прямим, тобто за показниками датчиків.

Таким чином, необхідно спроектувати систему 
керування обертами однофазного колекторного дви-
гуна постійного струму (мотор-редуктора) в залеж-
ності від параметрів, заданих програмно.

Відповідно до опису, приведеного вище, складає-
мо структурну схему системи керування – рисунок 1. 
На схемі використані такі позначення: БЛК – блок 
логіки керування; СЧ – силова частина; ДПС – дви-
гун постійного струму; Р – редуктор; АЦП – анало-
гово-цифровий перетворювач; ІЗ – інтерфейс зв’язку;  
ДС – датчик струму; ДН – датчик напруги; ДП – дат-
чики положення; f – сигнал керування; f* – підси-
лений сигнал керування, ω – кутова швидкість валу 
двигуна; α – кут повороту валу редуктора; I – струм 
якоря; U – напруга на двигуні.

Такі елементи структурної схеми як БЛК, АЦП, 
ІЗ можуть бути як дискретними, так і інтегрованими 
в один керуючий пристрій.

 

Рис. 1. Структурна схема системи автоматичного керування 

У складі рушія використовується мотор-редуктор 
типу 17.3730 (внутрішнє позначення виробника) – 
колекторний двигун постійного струму з вбудованим 
редуктором [34]. Мотор-редуктор 17.3730 має такі 
параметри (таблиця 1). 

Таблиця 1. Параметри мотор-редуктора 17.3730
Параметр Розмірність Значення

Потужність, Pн Вт 16
Номінальна частота обертання 
вихідного валу, nном

об/хв 65

Номінальна напруга, Uн В 12
Номінальний струм, Iн А 3,5
Опір якоря, Rя Ом 2,4
Номінальний момент, Мн Н·м 1,47
Коефіцієнт передачі редуктора 60

У якості основного елемента САК використову-
ємо Atmega16А – 8-и бітний RISC мікроконтролер 
з достатньою виробністю та об’ємами пам’яті даних 
та програм [35]. Схема використання – базова.  

За необхідності можлива заміна на Atmega32А – 
має в двічі більший об’єм пам’яті програм для реа-
лізації більш складних алгоритмів – зміни в апарат-
ній частині при цьому не потрібні. Елементи ста-
білізації напруги живлення та формування опірної 
напруги, драйвер інформаційного зв’язку – 7805, 
TL431 і ST-485 фірми STMicroelectronics [36–38]. 
Силовий вентиль – полівій транзистор IRF540 фір-
ми International Rectifier [39]. Датчики положен-
ня – датчики Холла серії SS40 фірми Honeywell 
[40]. Принципова схема САК електроприводом 
гідробіонічного рушія плавникового ТТ, готову до 
реалізації, наведено на рисунку 2. Перелік елемен-
тів – у таблиці 2.

Для фізичного здійснення алгоритму керування 
потрібно розробити програмне забезпечення. Згідно 
з ГОСТ 19.002-80 складемо блок-схему програмного 
забезпечення для мікроконтролеру (рисунок 3). 

Блок «Настройка портів» (1) потрібен для визна-
чення напрямку передачі даних, т.ч. кожний порт 
мікроконтролеру ATmega16-16PU може бути як циф-
ровим входом так і цифровим виходом. Порти, що під-
ключені до джерел зовнішніх сигналів, визначаємо як 
входи, а порти, що генерують керуючі сигнали, – як 
виходи. Блок «Настройка USARТ» (2) служить для 
визначення швидкості приємопередачі (обираємо 
19200 бодів), режиму роботи (обираємо асинхрон-
ний), формату кадру (кількість інформаційних бітів 
обираємо 8, кількість стопових бітів – 1, біти парите-
ту не використовуємо), роботи переривань (активує-
мо переривання за прийнятим байтом та переривання 
за відправленим байтом). Також у блоці (2) вмикаємо 
модуль USARТ та вмикаємо його на прийняття даних. 

Таймери-лічильники потрібні для створення систем 
реального часу. Синхронізація таймерів-лічильніків від-
бувається від кварцового резонатору. Блок «Настройка 
таймерів» (3) потрібен для визначення частоти, режиму 
роботи (обираємо режим таймера) та числа до якого 
буде вестися відлік. Також активуємо переривання тай-
мерів за переповненням та вмикаємо їх. 

Блок «Ініціалізація SRAM» (статична ОЗП) (4). Ініці-
алізація ОЗУ проводиться з тих обставин, що при подачі 
живлення на МК, в комірки пам’яті пишуться випадкові 
значення. Після ініціалізації, записуємо в пам’ять почат-
кові дані: індикації немає, швидкість нульова.

АЦП приймає й перетворює сигнали з аналого-
вих датчиків на цифровий код. Блок «Налагодження 
АЦП» (5) потрібен для того, щоб визначити зміщення 
десятибітного результату (обираємо зміщення впра-
во), обрати кількість каналів (обираємо 2), визначи-
ти джерело опорної напруги (обираємо зовнішнє), 
режим перетворювання (обираємо ручний) та частоту 
перетворювання (обираємо подільник тактової часто-
ти 64, тобто частота перетворювання АЦП складає 
115200Гц). Активуємо переривання по закінченню 
перетворювання.



72

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2   2020

 Ри
с.

 2
. П

ри
нц

ип
ов

а 
сх

ем
а 

си
ст

ем
и 

ке
ру

ва
нн

я 
ел

ек
тр

оп
ри

во
до

м 
гі

др
об

іо
ні

чн
ог

о 
ру

ш
ія

 п
ла

вн
ик

ов
ог

о 
ТТ



73

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 2   2020АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI ТЕХНОЛОГIЇ

Таблиця 2. Перелік елементів

Поз. позн. Найменування Кіль-
кість Примітки

Мікросхеми

DD1 ST485BN 1 Інтерфейс  
RS485

DD2 ATmega16-16PU 1 Мікро- 
контролер

DD3 К155ЛА18 1 2 ел. ТАК-НІ 
DA1, DA2, 

DA4 4N35 3 Оптрони

DA3 P6CU-0505ELF 1 DC/DC –  
перетворювач

DА5 L7805 1 Лінійний 
стабілізатор 

DА6 TL431 1 Стабістор

DА7-DА12 SS41 6 Датчики  
Холла

Пасивні елементи
VD1-VD6 1N4148 6 Діоди
R1,R5, R9, 
R11-R17, 

R25

MLT 0,25-620 Ом 
±5% 11

R2,R3, R6, 
R10, R18, 
R19, R22

MLT 0,25-3,9 кОм 
±5% 7

R4, R7, R8 MLT 0,25-750 кОм 
±5% 3

R20, R24 MLT 0,25-22 кОм 
±5% 2

R21 MLT 0,25-51 Ом 
±5% 1

R23 MLT 0,25-10 Ом 
±1% 1

R26 MLT 5,0-0,2 Ом 
±1% 1 Шунт

С1, С3, C5 К50-25 25В-47мкФ 
±20% 3

C2, С4, 
C6, C7, 

C10-C20, 
C22, C23, 
C25, C26, 

C27

К73-15 
25В-0,1мкФ 

±10%
20

C8, C9 К73-15 25В-22 пФ 
±10% 2

С21 К73-15 25В-22 пФ 
±10% 1

С24 К73-15 630В-22 
нФ ±10% 1

L1-L3 100 мГн 3
ZQ1 7.3728 МГц 1
SB1 1
VT1 IRF540 1

XP1, XP3, 
XP5 2EDG-5.08-02p-14 3 Роз’єми

XP2 IDC-14 1 Роз’єм
XP4 IDC-10 1 Роз’єм
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Рис. 3. Блок-схема алгоритму роботи мікроконтролеру

Блок «Пакет прийнято?» (6) визначає наявність 
у приймальному буфері нового завдання до роботи. Саме 
завдання представляє собою масив режимів роботи на 
кожній із шести ділянок (таблиця з шести чисел). За наяв-
ності нового завдання з пам’яті видаляється попереднє 
та записується нове (блок 7). За відсутності – мікрокон-
тролер виконує завдання, яке записано у пам’яті.

За наявності інформації до роботи мікрокон-
тролер опитує датчики (блок 8) та записує значен-
ня у змінні. Усього існує 8 змінних – 6 для датчиків 
положення, 2 для значення напруги та струму. Блок 
(9) визначає наявність чи відсутність обертів двигу-
на. Якщо до цього часу кутова швидкість двигуна 
моторредуктора дорівнювала нулю, то нам невідомо, 
на якій ділянці руху знаходиться його вал. Врахову-
ючи те, що датчики знаходяться на границях ділянок  
(у характерних точках), нам потрібно провернути вал 
моторредуктора до спрацьовування будь-якого дат-
чика. Блок (10) забезпечує повільний рух зі швидкіс-
тю 10% від номінальної, а блок (11) визначає, на яку 
ділянку перейшов вал моторредуктора (при спрацьо-
вуванні відповідного датчика).
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Після визначення ділянки, яку буде проходити вал 
моторредуктора, блок (12) загружає з пам’яті завдан-
ня до роботи на цій ділянці та формує необхідний 
закон керування.

Блок (13) відправляє значення датчиків до керу-
ючої ЕОМ.

Блок (14) звертається до відповідного датчи-
ка, який визначає границю поточної ділянки. Якщо 
границя досягнута, вмикається індикація (блок 15). 
Якщо границя не досягнута, блок (16) перевіряє, чи 
вимкнута індикація, якщо ні – вимикає.

Розробка алгоритму роботи для ЕОМ
У кожному з режимів роботи МК отримує керую-

чі сигнали з ЕОМ. Виходячи із цього, ЕОМ потрібна 
мати відповідне програмне забезпечення.

Вимоги до програмного забезпечення ЕОМ:
– можливість керування МК через інтерфейс 

RS-485;
– можливість роботи з віртуальним послідовним 

портом;
– можливість настройки порту введення-виве-

дення;
– оброблювання показників датчиків у реально-

му часі;
– можливість зміни режиму керування.
Програма буде запускатися в окремому вікні. 

Вона повинна мати шість полів для вводу даних по 
кожній з ділянок та кнопки «Відіслати», «СТОП». 
Також необхідно створити при поля для відображен-
ня результатів вимірювання напруги, струму та поло-
ження та шість полів для відображення поточного 
завдання по кожній з ділянок.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Встановлено, що побудова САК гідробіоничним 

рушієм ТТ можлива в рамках реалізації виконавчого 
рівня (рівень В) САК ЗМР. При цьому САК рушієм 
забезпечує формування струму двигуна у функції 
часу та кутових параметрів елементів рушія, можли-
ве корегування в залежності від величини напруги 
живлення. Загальний алгоритм роботи складається 
із двох рівнів – алгоритму роботи виконавчого при-
строю (САК плавниковим рушієм ТТ) та алгорит-
му роботи САК вищого рівня – оперативного рівня 
Б – формування векторів тяги рушія шляхом завдання 
окремих режимів роботи для кожного з шістьох діля-
нок циклу роботи плавникового рушія ТТ.

ВИСНОВКИ
Виконано огляд та короткий аналіз наявних сис-

тем керування ЗМР, що дало змогу сформулювати 
актуальне наукове завдання визначення структури 
системи автоматичного керування ЗМР із гідробіо-
ничним рушієм та основних принципів організації 
роботи САК плавниковим рушієм типу тунця. 

Уперше запропоновано структуру САК плав-
никового рушія типу тунця, до складу якої входить 
модель кінематики рушія ТТ, що дає змогу підвищи-
ти точність і забезпечити керованість на всіх ділянках 
циклу роботи плавникового рушія типу тунця.

Розроблено блок-схему алгоритму роботи мікро-
контролера, що дає змогу реалізовувати необхідні 
закони керування плавниковим рушієм.

Подальші дослідження передбачають уточнення 
математичних моделей, розробку діючого зразка САК 
та рушія і дослідження їх роботи в комплексі.
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Abstract. The paper considers peculiarities of wells drilling process for the tasks of automated control. The separa-
tion of the drilling equipment is made on seven subsets, which allowed to formalise the task of automated control of 
drilling process in the choice of a rational mode of operation of a particular well. It is shown that each flight the drill 
bit is characterized by a tuple of three vectors: performance indicators and vectors managing and perturbation actions. 
The problem of selecting the optimum axial force on the drill bit as the main control action at the drilling wells with 
diamond and roller-bit drills.
The method of choice of the basic values of axial force and rotational speed which corresponds to minimum specific 
energy consumption, which will reduce energy consumption of fuel and energy complex by reduction of power con-
sumption on the process of hydrocarbon extraction is suggested. 
It is geometrically shown that with increasing axial force on the drill bit frequency of its rotation decreases. This allows 
us to conclude that the need to introduce a mathematical model of the process of drilling equation, which binds the axial 
force on the drill bit with the frequency of its rotation. 
The result of the study is a system of equations, which allows to obtain the basic values of the control process of 
deepening oil and gas wells, taking into account the restrictions on them. Selection of the drilling technique for a pre-
determined drill range is taken into account in constraints, which provides optimal mode of operation under specific 
physical and mechanical properties of rocks. In addition, an equation is obtained that allows to determine the connec-
tion between the axial force on the drill bit and the frequency of its rotation.
Obtained by the author results of the study may be used in automation of control and managing systems of drilling 
process of oil and gas wells by rotary method. The complexity of automatic control process of deep wells drilling is 
determined due to the large number of runtime combinations.
Key words: mathematical model; specific energy consumption; Intercommunication; steering; control system; drilling 
process.

Анотація. У статті розглянуто особливості моделювання процесу буріння свердловини для завдань автомати-
зованого управління. Зроблено поділ бурової техніки на сім підмножин, що дозволило формалізувати завдання 
автоматизованого управління процесом буріння під час вибору раціонального режиму експлуатації конкретної 
свердловини. Показано, що кожен рейс долота характеризується кортежем із трьох векторів: показників 
ефективності та векторів керувальних і збурювальних дій. Визначено складність завдання автоматизованого 
управління процесом буріння глибоких свердловин, зважаючи на велику множину комбінацій бурової техніки. 
Проаналізовано проблему вибору оптимального осьового зусилля на долото як основної керувальної дії під час 
буріння свердловин алмазними та шарошковими долотами. 
Запропоновано метод вибору базових значень осьового зусилля і частоти обертання, яким відповідає мінімум 
питомих витрат енергії, що дозволить знизити енерговикористання паливно-енергетичного комплексу шляхом 
зменшення витрат енергії на процес видобування вуглеводнів. 
Геометрично показано, що зі збільшенням осьового зусилля на долото частота його обертання зменшується. 
Це дозволяє зробити висновок про необхідність введення в математичну модель процесу буріння рівняння, яке 
зв’язує осьове зусилля на долото із частотою його обертання. 
Результатом дослідження є система рівнянь, яка дозволяє отримати базові значення керувальних дій про-
цесу поглиблення нафтових та газових свердловин з урахуванням обмежень на них. В обмеженнях неявно 
враховується вибір множини бурової техніки для заданого інтервалу буріння, що забезпечує оптимальний 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Задача автоматизованого управління процесом 

буріння нафтових і газових свердловин, який є нелі-
нійним динамічним процесом, що розвивається в часі, 
є невизначеною, оскільки в математичних моделях 
процесу буріння немає рівняння, яке б пов’язувало 
осьове навантаження на долото із частотою його 
обертання. Тому не завжди вдається точно описати 
і передбачити режим його функціонування. Задача 
ускладнюється тим, що для різних способів буріння 
ці моделі можуть бути різними, оскільки механічні 
характеристики приводів подачі й обертання долота 
суттєво відрізняються для кожного способу буріння. 
За таких обставин дослідження зв’язків керувальних 
дій у системі автоматизованого управління бурінням 
свердловин набуває особливої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження особливостей 
моделювання процесу буріння нафтових і газових 
свердловин зробили М.І. Горбійчук та Г.Н. Семенцов 
[1], О.Ю. Витязь, О.Т. Драганчук, В.І. Векерик [2], 
Е.І. Стетюха, А.А. Голев [3], М.А. Мислюк, Ю.О. Зару-
бін [4] та ін. Серед закордонних учених варто назвати 
Е.А. Козловського [5], В.А. Бражникова [6], М.М. Блі-
зорукова, В.П. Прокоп’єва, Е.О. Сулла [7], А.К. Рахі-
мова [8], Г.Д. Бревдо, Г.М. Бриля, В.І. Дмитрієва 
[9], Г.С. Оганова, С.А. Ширин-Заде, А.А. Парамова 
[10], S. Parepa [11], T.M. Warren [12], I.E. Eronimi, 
W.H. Samerton, D.M. Auslander [13], C.E. Aboujaoude 
[14], A.P. Christoforou [15] та ін. Однак ще бракує 
наукових праць, у яких комплексно розглядається 
питання зв’язків керувальних дій у системі управлін-
ня процесом буріння нафтових і газових свердловин 
з погляду мінімуму питомих витрат енергії.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є аналіз зв’язків керувальних дій 

в автоматизованій системі управління бурінням 
свердловин, а також визначення їхніх базових зна-
чень, яким відповідає мінімум питомих витрат енергії 
на поглиблення свердловини.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є процес поглиблення 
нафтових і газових свердловин. 

Предметом дослідження є математичні моделі проце-
су поглиблення нафтових і газових свердловин з погляду 
визначення оптимальних значень керувальних дій. 

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Аналіз літературних джерел [1–15] показав, що мно-

жина бурової техніки, яка необхідна для буріння нафто-
вих і газових свердловин, складається з таких підмножин 

А = {а1, а2, а3,…, аі} – типи бурових установок;
B = {b1, b2, b3,…, bk} – типи бурильних труб;
C = {c1, c2, c3,…, cl} – типи обважених бурильних труб;
D = {d1, d2, d3,…, dm} – типи вибійних двигунів;
E = {e1, e2, e3,…, en} – типи доліт;
F = {f1, f2, f3,…, fp} – електрообладнання;
G = {g1, g2, g3,…, gr} – засоби контролю й управління.
Кожна множина {A, B, C, D, E, F, G} задається 

своїми технічними характеристиками і ціною. Для 
буріння свердловини в будь-якому інтервалі глибин 
на будь-якому родовищі вуглеводнів може бути засто-
сований будь-який з елементів множини наборів тех-
ніки. Проте, з урахуванням складності заміни деяких 
елементів обладнання, усю бурову техніку можна 
поділити на дві категорії:

I. Бурова техніка, яку обирають один раз на 
свердловину і не міняють у разі переходу від одно-
го інтервалу глибин до іншого, є множина А типів 
бурових установок; множина В типів бурильних труб; 
множина F електрообладнання; G – засоби контролю 
й управління.

II. Бурова техніка, яку можна замінити під час 
переходу від одного інтервалу до наступного. Сюди 
входять множини С, D, E.

З урахуванням цих категорій бурової техніки мно-
жину наборів техніки, з якої можна буде вибрати тех-
ніку для буріння будь-якої свердловини, можна визна-
чити так:

{M1} = {а1, а2, а3,…, аі} · {b1, b2, b3,…, bk} ×
× {f1, f2, f3,…, fp} · {g1, g2, g3,…, gr}.               (1)

Множина наборів бурової техніки, яка міняється 
в разі переходу від одного інтервалу свердловин до 
наступного, визначається так:

{M2} = {c1, c2, c3,…, cl} ×
× {d1, d2, d3,…, dm} · {e1, e2, e3,…, en}.             (2)

Якщо врахувати кількість інтервалів J однорідних 
порід, то множина наборів бурової техніки {M}, яку 
можна використовувати для буріння свердловини, 
становить:

{ } { } { }JMMM ⋅= 1 .                           (3)

режим роботи за конкретних фізико-механічних властивостей гірських порід. Крім того, отримано рівняння, 
яке дозволяє визначити зв’язок між осьовим зусиллям на долото та частотою його обертання.
Отримані автором результати дослідження можуть бути використані в автоматизованій системі контролю й 
управління процесом буріння нафтових і газових свердловин роторним способом.
Ключові слова: математична модель; питомі витрати енергії; взаємозв’язки; керувальні дії; система управління; 
процес буріння.
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Отже, множина бурової техніки, що використову-
ється для буріння конкретної свердловини {Mс}, є скла-
довою частиною множини (3), тобто {Mc}Ý{M}.

Така різноманітність комбінацій бурової техні-
ки підкреслює складність задачі автоматизованого 
управління процесом буріння з метою забезпечення 
мінімальних витрат у конкретних геолого-техноло-
гічних умовах, коли треба забезпечити раціональний 
режим експлуатації множини {Mс} бурової техніки 
впродовж кожного рейсу долота.

Упродовж рейсу долота реалізується три режими 
експлуатації множини бурової техніки {Mc}:

– механічного буріння, режим якого задається 
сполученням осьового зусилля на долото F (t), меха-
нічної частоти обертання долота ωb (t) і витрати про-
мивальної рідини Q (t);

– спуско-підіймальні операції, режим яких зада-
ється швидкістю спуско-підйому Vdlo;

– промивання свердловини до і після завершен-
ня механічного буріння. Цей режим задається витра-
тою промивальної рідини Q. 

Оскільки зміна Q пов’язана із залежністю втулок 
бурових насосів, на що потрібні певні витрати часу, 
промивання свердловини здійснюють із такою ж 
витратою, як і під час механічного буріння. Це дозво-
ляє не розглядати режим промивання свердловини 
як самостійний і вважати, що Q = const для заданого 
інтервалу і режиму буріння.

Отже, параметри режиму буріння F (t), ωb (t), Q (t)  
є компонентами вектора вхідних керувальних дій:

 
Yi (t) = Y [Fi (t), ωb_i (t), Qi (t)],               (4)

на і-му рейсі долота, які забезпечують заданий 
режим експлуатації бурової техніки на цьому інтер-
валі.

Кожний набір бурової техніки {Mc} у певних гео-
лого-технічних умовах дозволяє реалізувати на і-му 
інтервалі деяку область режимів експлуатації (керу-

вальних дій) ( ){ }tYi , але в окремих випадках множина 
режимів може бути порожньою ( ){ }ØtYi = . Це озна-
чає, що існують такі набори техніки, які не дозволя-
ють здійснювати процес буріння в заданих умовах.

Для того, щоб множина ( ){ }tYi  не була порож-
ньою, множина бурової техніки {M} повинна задо-
вольняти геологічним і технологічним обмеженням.

Зазначимо, що кожному вектору вхідних керу-
вальних дій ( ) ( )tYtY ii ∈  відповідає група показників 
ефективності закінченого рейсу долота: hi (t) – про-
ходка на долото, Vpi – рейсова швидкість буріння, 
tdlo_і – час, що витрачений на спуско-підіймальні опе-
рації, tп_i – час промивання свердловини, Ci – собівар-
тість метра проходки, td – час буріння свердловини, 
технічний стан озброєння і опор долота – ε (t), g (t).

Показники процесу буріння є компонентами век-
тора Хі (t) вихідних змінних:

Хі (t) = Х [hi (t), Vpi, tdlo_і, tпi, Ci, td, ε (t), g (t)].    (5)

Це дозволяє гіпотетичну модель процесу буріння 
свердловини подати у вигляді: 

Хі (t) = φ [Yі (t)].                           (6)

Отже, кожний рейс долота характеризується сукуп-
ністю керувальних дій Yі (t), показників ефективності Хі 
(t) і збурювальних дій Zі (t), які створюють кортеж:

<Yі (t), Хі (t), Zі (t)>.                        (7)

Оскільки процес буріння як об’єкт керування 
є нелінійним, стохастичним, невідтворюваним і таким, 
що розвивається в часі під впливом збурювальних дій, 
то модель (6) зазвичай розробляють на основі експери-
ментальних даних. Такі моделі слушні лише для тих 
конкретних умов, за яких були отримані.

Загальна структура моделі процесу буріння сверд-
ловини як об’єкта керування типу МІМО [1] наведена 
на рис. 1.

 
Рис. 1. Структура моделі процесу буріння свердловини як об’єкта керування: Y  – вектор керувальних 
дій; ( ) ( ) ( ) ( )te,te,te,te hFQ ω  – адитивні шуми вимірювальних каналів; Õ  – вектор стану об’єкта 
керування; w – питомі витрати енергії
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Оскільки основною керувальною дією під час 
буріння свердловини алмазними і шарошковими 
долотами є осьове зусилля на долото F (t), спочатку 
розглянемо основну проблему вибору оптимального 
осьового зусилля.

На керувальні дії і фазові координати накладені 
обмеження, суть яких випливає із фізичної сутності 
процесу буріння свердловин як об’єкта керування 
і процесів, що відбуваються в системі керування.

Проходка h (0), знос опор g (0) і оцінка відносного 
зносу озброєння долота ε (0) на початку рейсу набува-
ють таких значень [1]: 

H (0) = 0; g (0) = 0; ε (0) = 1 за t = 0,      (8)

а в кінці рейсу долота:

h (td) ≥ 0; 0 ≤ g (td) ≤ 1; 1 ≤ ε (0) ≤ (1 + m)2 за t = td, (9)

де m – коефіцієнт, що визначається геометрією 
зубців шарошки і формою зносу.

Технологічні обмеження 
F(t) Ý [Fmax, Fmin] ∀   t Ý [t0, td],

ωb(t) Ý [ωb_max, ωb_min] ∀  t Ý [t0, td],

Q (t) = const,                           (10)

0 < vdlo ≤ (vdlo)max,

0 < Mb ≤ (Mb)max,
де Mb – момент на долоті, vdlo – швидкість спуско-

підіймальних операцій.
Проблемі вибору оптимального осьового зусилля 

на долото в разі буріння алмазними долотами РДС 
приділяється належна увага у вітчизняній і закор-
донній літературі [10; 11; 12; 16], оскільки технічний 
оптимум визначає початкову віддаленість об’єкта 
керування від оптимального режиму відпрацювання 
долота і впливає на вибір алгоритму функціонування 
всієї динамічної системи.

Запропоновано [1; 4; 10; 13; 14] декілька моделей 
вибору осьового зусилля на долото. У [10] для визна-
чення інтенсивності зміни осьового зусилля F (t) на 
долото за глибиною свердловини h використовується 
модель обмеженого зростання – рівняння Ферхюль-
ста: найбільш важливою ознакою цього рівняння 
є його нелінійність:

 
2dF

dh
aF bF= − ,                            (11)

де а, b – відповідно параметри зростання і зменшен-
ня осьового зусилля на долото, які визначаються мето-
дом найменших квадратів на основі результатів контро-
лю процесу буріння свердловини в режимі on line.

Після заміни проходки h на дискретну змінну n 
рівняння (8) набуває такого вигляду в рекурентній 
формі [10]:

Fn+1 = rFn
*∙ (1 – Fn

*); r = 1 + a; F* = dF/r,      (12)

де r – параметр, який діагностує режим функціо-
нування динамічної системи.

Дослідження рівняння (12) показує, що множ-
ник (1 – Fn

*) утримує зростання осьового зусилля 
на долото. Тобто, коли Fn

* зростає, (1 – Fn
*) зменшу-

ється. Встановлено також [10], якщо r < 1, то осьо-
ве зусилля не доводиться до долота. Якщо 1 < r < 3, 
то забезпечується стійка робота долота. Якщо r > 3,  
то можуть виникнути такі технологічні ускладнення, 
як втрата стійкості бурильної колони, прихват доло-
та й ін. Аналізування показників буріння свердло-
вини № 1 в інтервалі 4 600÷4 700 м дозволило вста-
новити [20] значення коефіцієнтів моделі (11) і (12):  
а = 0,525, b = 0,029, r = 1,525. На основі цих даних 
визначено оптимальне значення осьового зусилля 
на долото F = 180 kH. Збільшення осьового зусилля 
в цьому інтервалі буріння не привело до підвищення 
показників буріння, водночас значення діагностуючо-
го коефіцієнта r не перевищувало 2,0÷2,1.

Основним технічним показником процесу бурін-
ня свердловин алмазними долотами є механічна 
швидкість Vm, величина якої впливає на питомі витра-
ти енергії ω, собівартість одного метра свердловини 
В, проходку на долото h (td), рейсову швидкість Vp.

Зауважимо, що точність визначення значення 
механічної швидкості буріння залежить від числа 
режимних параметрів і точності їх вимірювання, 
а також від типу апроксимуючої функції й області 
апроксимації. Область апроксимації доцільно виби-
рати в робочому діапазоні зміни параметрів режиму 
буріння – осьового зусилля F на долото та механічної 
частоти його обертання ωb (t), передбаченого геолого-
технологічним нарядом.

Визначимо координати базового режиму буріння 
і вигляд апроксимуючої функції на прикладі критерію 
оптимізації w → min.

Для визначення параметрів F і ωb, що відповіда-
ють максимуму механічної швидкості буріння, необ-
хідно взяти часткові похідні від функції V (F, ωb)  
за F і ωb та прирівняти їх до нуля.

( ),
0bw F

F

∂ ω
=

∂
, 

( ),
0bw F∂ ω

=
∂ω

.         (13)

Урахуємо, що питомі витрати енергії V вимірю-
ються кількістю енергії, яка необхідна для виробни-
цтва одиниці продукції, тобто одного метра свердло-
вини:

 
dW

w
dh

= ,                                      (14)

де W – кількість енергії, яка потрібна на погли-
блення свердловини на величину dh, Дж;

w – питомі витрати енергії, Дж/м.
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Оскільки енергія, що підводиться до долота, зале-
жить від осьового зусилля F на долото і частоти обер-
тання ωb, елементарну кількість енергії представимо 
в такому вигляді: 

dW = N ∙ dt = k Fωb dt,                   (15)

де N = Fωb – механічна потужність, що витрача-
ється на буріння, Вт;

dt – час, потрібний для збільшення глибини сверд-
ловини на dh, с;

k – коефіцієнт пропорційності.
Збільшення глибини свердловини залежить від 

механічної швидкості буріння V (F, ωb). Тоді можна 
записати: 

( ), bdh V F dt= ω .                     (16)

З урахуванням формул (14) – (16) вираз для визна-
чення питомих витрат енергії w можна представити 
в такому вигляді:

 ( ),
b

b

kF
w

V F

⋅ω
=

ω .                          (17)

Із (14) можна визначити умови, що забезпечують 
мінімум питомих витрат енергії: 

( ) 1V F, b VF
F

−∂ ω
=

∂
, 

( )V F,∂ ω
= ω

∂ω
. (18)

Із системи рівнянь (18) можна отримати базові 
значення параметрів режиму буріння Fd і ωd, яким 
відповідає мінімум питомих витрат енергії:

( ), b

b

k
w F

V F
= ⋅ω

ω ,                    (19)

де 
( )

1

, bV F
= ε

ω
 – оцінка відносного зношення 

озброєння долота.
Коли V (F, ωb) = const, тоді рівняння (19) можна 

переписати так:
w = k · Fωb · ε.                             (20)

Оскільки w = f (F, ωb, ε) та F, ωb, ε є неперервни-
ми функціями четвертої змінної t, то повна похідна 
дорівнює:

b

b

ddw w dF w w d

dt F dt dt dt

ω∂ ∂ ∂ ε
= + +
∂ ∂ω ∂ε .            (21)

Якщо w буде функцією F, то формула (21) набуває 
такого вигляду:

b

b

ddw w w w d

dF F dF dF

ω∂ ∂ ∂ ε
= + +
∂ ∂ω ∂ε .              (22)

Зазначимо, що часткова похідна 
w

F

∂
∂  складається 

тільки з однієї складової частини, виходячи з умови, 
і змінюється лише одна часткова змінна F, тоді як 

0
lim

F

dw w

dF F∆ →

∆ =  ∆ 
 – похідна функції w за F, що міститься 

у w = f (F, ωb, ε) не тільки явно, але ще й неявно, має 
декілька складових частин, оскільки передбачається, 
що ωb і ε теж деякі функції F. Тут Δw – повний приріст 
змінної w, викликаний змінами всіх змінних.

Оскільки в разі буріння алмазними долотами 
з постійними режимними параметрами F = const,  
ωb = const оцінка відносного зношення озброєння 
долота ε = const, то питомі витрати енергії можна роз-
глядати як функцію двох змінних:

w = f (F, ωb).                              (23)

Тоді повна похідна:

 
b

b

ddw w dF w

dt F dt dt

ω∂ ∂
= +
∂ ∂ω

.                   (24)

Оскільки ωb є функцією F, то w в дійсності буде 
функцією такого вигляду:

 
b

b

ddw w w

dF F dF

ω∂ ∂
= +
∂ ∂ω

.                       (25)

Помноживши (24) і (21) на dt, отримаємо повні 
диференціали:

b
b

w w
dw

F
dF d

∂ ∂
= + ω
∂ ∂ω

,                     (26)

b
b

w w w
dw

F
dF d d

∂ ∂ ∂
= + ω + ε
∂ ∂ω ∂ε

.            (27)

Рівняння (26) і (27) визначають число dw, яке 
є повним диференціалом від питомих витрат енергії, 

а числа w

F
dF

∂
∂

, b
b

w
d

∂
ω

∂ω
, w

d
∂

ε
∂ε

 є частковими дифе-

ренціалами.
Припустимо, що в рівнянні (20) k·ε = 1, тоді

bw F= ⋅ω ; b

w

F

∂
= ω

∂
; 

b

w
F

∂
=

∂ω
.               (28)

Підставивши в (24), маємо

b
b

ddw dF
F

dt dt dt

ω
= ω + .                   (29)

Або якщо ε≠1, то маємо

( ), b

b

k
w F

V F
= ⋅ω

ω ; ( ),b b

w k
F

V F

∂
=

∂ω ω ;

 
( ),b b

w k
F

V F

∂
=

∂ω ω
.                      (30)

Система (30) дозволяє отримати базові значення 
F і ωb, яким відповідає мінімум питомих витрат енер-
гії ( ) min

x S
w x ∈→  з обмеженнями 
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( ) 1

min max

min max

1

, ;

0 ;

0 ;

; 0

i bi i n

i

b bi b

n

i i
i

F

F F F

S

h H h

= ÷

=

 ω 
 

< ≤ ≤  = < ω ≤ ω ≤ ω 
 
 = >  
∑

,

 

де H = const – проектна глибина свердловини, 
яка може бути розділена на n рівнів, hi – проходка 
в і-тому рейсі долота.Дійсно, поверхню, що описуєть-
ся рівнянням w = f (F, ωb), представимо у тримірному 
просторі, як це показано на рис. 2.

 
Рис. 2. Поверхня, що описується рівнянням  
w = f (F, ωb)

Розглянемо на поверхні постійну точку Р, для 
якої F = a і ωb = b. Прирости незалежних змінних F 
і ω позначимо ΔF і Δωb, а питомі витрати енергії –  
Δ w. Тоді F + ΔF, ωb + Δωb і w + Δw будуть ординатами  
точки Р’.

Значення функції w дорівнює w = f (a, b) = МР. 
Отже, функція f (F, ωb) двох незалежних змінних  
F і ωb неперервна для значення (a, b) змінних (F, ωb), 
оскільки ( ) ( )lim , ,

b

b
F a

b

f F f a b
→

ω →

ω =  незалежно від спо-

собу наближення F і ωb до своїх меж a і b.
Якщо в точці Р функція неперервна, то незалеж-

но від способу наближення ΔF і Δωb до межі, рівної 
нулю, Δ w буде також наближатися до межі «нуль», 
тобто звідки б точка Р´ не наближалася по поверхні 
до точки Р, М´Р´ буде завжди прагнути збігтися із МР.

Оскільки у функції w = f (F, ωb) F і ωb незалежні, 
то можна вважати, що F змінюється, але ωb залиша-
ється постійною, і навпаки.

Тоді часткову похідну від w по F за ω = const мож-
на записати так:

( ) ( )
0

, ,
lim b b

b
F

f F F f Fw

F F∆ →

+ ∆ ω − ω ∂
= = ω ∂ ∆ 

.  (31)

Аналогічно – часткову похідну від w по ω за  
F = const можна записати так:

( ) ( )
0

, ,
lim

b

b b b

b b

f F f Fw
F

∆ω →

ω + ∆ω − ω ∂
= = ∂ω ∆ω 

  (32)

Тепер розглянемо рівняння f (F, ωb) = 0, яке визна-
чає або ΔF, або Δωb як неявну функцію другої змінної. 
Тут уважаємо, що зміна величини F приводить лише 
до малої зміни величини ω. Таким рішенням може 
бути будь-яке рівняння, що містить ΔF і Δωb, у якому 
всі члени перенесені в ліву частину.

Нехай w = f(F, ωb), отже згідно (25),

b

b

ddw f f

dF F dF

ω∂ ∂
= +
∂ ∂ω .                    (33)

Проте, враховуючи (29),  f (F, ωb) = 0; тобто 

w = 0 та 0
dw

dF
= . 

Отже, 
0b

b

df f

F dF

ω∂ ∂
+ =

∂ ∂ω
.                     (34)

Із рівняння (34) маємо 

, 0b

b

b

f
d fF

fdF

∂
 ω ∂∂= − ≠ ∂ ∂ω 

∂ω

.                (35)

Це формула диференціювання неявної функції.
Формула (35) визначає відносні швидкості зміни  
ΔF і Δωb, які утримують f (F, ωb) від будь-яких змін. Гео-
метрично це означає, що точка (F, ωb) повинна рухатися 
за кривою, рівнянням якої є f (F, ωb) = 0, а (35) визначає 
для будь-якого моменту напрямок її руху. Із формули 
(35) бачимо, що зі збільшенням осьового зусилля на 
долото частота його обертання зменшується.

Саме цей факт є причиною того, що з матема-
тичного погляду задача встановлення оптимальних 
параметрів режиму буріння є невизначеною, оскільки 
в математичних моделях процесу буріння відсутнє ще 
одне рівняння, яке пов’язує осьове зусилля на доло-
то із частотою його обертання. Для різних способів 
буріння (роторне, турбобурами, електробурами) ці 
характеристики приводів подачі й обертання долота 
суттєво відрізняються.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз зв’язків керувальних дій у сис-

темі автоматизованого управління бурінням свердло-
вин виявив, що відомі математичні моделі процесу 
поглиблення свердловин як об’єкта керування мають 
обмежене застосування, оскільки в більшості призна-
чені для шарошкових доліт і не враховують зв’язки 
між осьовим зусиллям на долото і частотою його 
обертання.

Запропоновано метод вибору базових значень 
осьового зусилля на долото і частоти його обертання, 
який відповідає мінімуму питомих витрат енергії на 
поглиблення свердловини.
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Abstract. Underwater lighting is an important part of business. Most of the water areas of Ukraine are in shallow water. 
An effective means of lighting the underwater situation in shallow water areas is the use of autonomous unmanned 
underwater vehicles with a beacon.
When using this type of underwater vehicle, it becomes necessary to automate routine tasks, which will greatly facilitate 
the work of the operator and increase overall efficiency.
One of the important tasks of automating the movement of an autonomous unmanned underwater vehicle with a beacon 
is an automatic course stabilization system. Using mathematical modeling, it is impossible to ensure the full reliability 
of the experiment, therefore, after the synthesis of the controller on a mathematical model, it becomes necessary to 
confirm the result using a full-scale experiment.
The aim of the work is to confirm the operability of the synthesized course controller, which is included in the motion 
control system of an autonomous unmanned underwater vehicle with a beacon, using a full-scale experiment.
Since it is not possible to conduct a full-scale experiment using an unmanned underwater vehicle with a radio beacon, 
it was decided to conduct it using a tethered underwater vehicle with a similar structure of a propulsion system. The 
use of a tethered underwater vehicle is justified by the presence of all external disturbances, as for an autonomous 
unmanned underwater vehicle with a beacon.
To increase the reliability of the current course, three sensors are used: a gyroscope, accelerometer and magnetometer. 
Using the Majwik filter partially compensates for the shortcomings of each type of sensor.
After a full-scale experiment, the transition process time is 5 s, and the oscillations of the stabilization point do not 
exceed 1°, which is due to the accuracy of the sensors.
A full-scale experiment confirms the efficiency of the controller, and the transition process is small in comparison with 
mathematical modeling.
Key words: full-scale experiment; fuzzy logic; heading control.

Анотація. Висвітлення підводної обстановки є важливою частиною морегосподарської діяльності. Велика  
частина водних акваторій України припадає на мілководдя. Ефективним засобом висвітлення підводної обста-
новки на мілководних акваторіях є використання автономних ненаселених підводних апаратів з радіобуєм.
Під час використання даного типу підводного апарата виникає необхідність автоматизації рутинних задач,  
що значно полегшить роботу оператора та збільшить ефективність роботи в цілому.
Однією з важливих задач автоматизації руху автономного ненаселеного підводного апарата з радіобуєм є авто-
матична система стабілізації курсу. За допомогою математичного моделювання неможливо забезпечити повну 
достовірність експерименту, тому після синтезу регулятору на математичній моделі виникає необхідність 
підтвердження результату за допомого натурного експерименту.
Метою роботи є підтвердження працездатності синтезованого регулятору курсу, що входить до системи керування 
рухом автономного ненаселеного підводного апарата з радіобуєм, за допомогою натурного експерименту.
Оскільки немає можливості провести натурний експеримент за допомогою ненаселеного підводного апарата з 
радіобуєм, то було прийнято рішення провести його за допомогою прив‘язного підводного апарата з аналогічною 
структурою рушійно-кермового комплексу. Використання прив’язного підводного апарата виправдовується 
наявністю всіх тих зовнішніх збурень, що й для автономного ненаселеного підводного апарата з радіобуєм.
Для підвищення достовірності поточного курсу використовується три датчики: гіроскоп, акселерометр та 
магнітометр. За допомогою фільтру Маджвіка часткового компенсуються недоліки кожного типу датчиків.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Україна як морська держава володіє внутріш-

німи та зовнішніми територіальними водами, які 
мають вихід в Азово-Чорноморський басейн. Дані 
акваторії активно використовуються в різних сфе-
рах людської діяльності, до якої належать: видобув-
на промисловість, морський транспорт та військова 
діяльність [1; 2]. 

Використання територіальних вод вимагає постій-
ного висвітлення підводної обстановки на великих 
акваторіях, і в першу чергу акваторіях, які активно 
використовуються: порти, якірні стоянки, рекомен-
довані транспортні шляхи, морські трубопроводи 
та військово-морські бази [3].

Зазвичай світова практика свідчить, що найбільш 
ефективними засобами висвітлення підводної обста-
новки є підводні апарати, оскільки вони мають ряд 
переваг, таких як: довгий час роботи, використання за 
несприятливих погодних умов та забрудненнях аква-
торії, швидкість підготовки до роботи і безпека для 
людського життя. 

Для висвітлення підводної обстановки на мілко-
водних акваторіях пропонується використання авто-
номних ненаселених підводних апаратів із радіобуєм 
(АНПА РБ), оскільки даний тип підводних апаратів 
має великий радіус дії (декілька кілометрів при пря-
мій видимості) та можливість передачі інформації 

в режимі реального часу [4]. Склад АНПА РБ пока-
зано на рис. 1.

Автоматизації роботи АНПА РБ значно полегшує 
процес висвітлення підводної обстановки, оскільки 
рутинна робота оператора передається на контроль 
системі автоматичного керування. 

Синтез системи автоматичного керування рухом 
АНПА РБ є складною задачею, оскільки необхідно про-
водити низку експериментів для визначення основних 
законів керування та перевірки їх ефективності. Для 
цього синтез системи автоматичного керування рухом 
АНПА РБ проводиться за допомогою математично-
го моделювання [5], а підтвердження для результатів 
роботи проводиться натурний експеримент. 

Важливою складовою частиною системи авто-
матичного керування рухом АНПА РБ є регулятор 
курсу апарата, якісна робота якого забезпечує точ-
ність виконання ним підводної місії. Досвід колек-
тиву науково-дослідного інституту підводної техніки 
Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова у створенні систем автоматично-
го керування засобами підводної робототехніки свід-
чить, що одним із ефективних шляхів створення регу-
ляторів їх просторового руху є нечіткі регулятори [6]. 
Тому актуальною є прикладна наукова задача синтезу 
та перевірки ефективності роботи регулятора курсу 
АНПА РБ як нового виду підводної робототехніки.

Після проведення натурного експерименту час перехідного процесу становить 5с, а коливання точці стабілізації 
не перевищують 1°, що зумовлено точністю датчиків.
Проведений натурний експеримент підтверджує працездатність роботи регулятору, а перехідний процес має 
меншу різницю, ніж під час математичного моделювання.
Ключові слова: натурний експеримент; нечітка логіка; стабілізатор курсу.
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Антенна 
зв’язку Радіобуй 

 

Рис. 1. Структура АНПА РБ
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Однією з важливих задач, що ставляться перед систе-
мою автоматичного керування, є саме стабілізація курсу. 
Регулятори стабілізації курсу входять до складу низки 
систем автоматичного керування: стабілізації підводного 
апарата на заданій відстані від об’єкта [7; 8], траєкторно-
го руху [9], системи підтримання дистанції [10] тощо.

Система автоматичного керування, що описана 
в [7], базується на використанні ПІД регуляторів, 
використання класичних ПІД регуляторів є недо-
сить ефективним, оскільки рух підводного апарата 
має низку нелінійностей, таких як опір корпусу суд-
на, упор гребного гвинта тощо. Сигнал керування від 
кожного регулятора займає невід’ємну частину від 
його максимального значення. 

Для регулювання курсу також використовують 
двухконтурний ПІД регулятор [11]. Даний регулятор 
надійно працює в заданих інтервалах роботи за допо-
могою набору ПІД регуляторів. 

У [12] представлено нейронно-нечіткий регуля-
тор курсу, що налаштовується за допомогою нейрон-
ної мережі. Представлений регулятор має середню 
похибку, яка складає 1.08 градуса. Підвищення точ-
ності регулятора можливе за рахунок збільшення 
кількості вибірок регулятора.

Реалізація нечіткого регулятору курсу в [13] пока-
зує переваги використання нечіткої логіки перед кла-
сичними ПІД регуляторами. Розроблений регулятор 
використовується для автономного підводного апара-
та в умовах невизначеності.

У роботі [14] показано, що застосування нейро-
нечіткого підходу в якості закону керування в регуля-
торах курсу судна дає досить високі результати. Однак 
регулятори мають складну структуру, а якість їхньої 
роботи сильно залежить від точності математичних 
моделей, що використовуються під час їх навчання.

Методика, що представлена в [15], вирішує зада-
чу стабілізації параметрів підводного апарата мето-
дом мінімізації локальних функціоналів. Дана мето-
дика забезпечує високу динамічну стійкість, але має 
великий час перехідного процесу.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Моделювання роботи АНПА РБ не дає можливос-
ті повністю забезпечити гідродинамічну подібність 
моделі та реального апарата [16; 17], що зумовлено 
допусками в математичній моделі руху, а також додат-
ковими зовнішніми збуреннями в підводному середо-
вищі. Тому для остаточної перевірки результатів роз-
рахунків і модельних експериментів необхідно про-
водити натурні випробування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є проведення натурного експери-

менту для дослідження ефективності роботи регу-

лятору курсу в складі системи автоматичного руху 
АНПА РБ. 

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

В якості об’єкта дослідження обрано автоном-
ний підводний апарат із радіобуєм, який призначений 
для моніторингу підводної обстановки на мілковод-
них акваторіях. 

Предмет дослідження – регулятор курсу, що вхо-
дить до складу системи керування рухом АНПА РБ [5].

Дослідження виконувались шляхом організації 
та проведення натурного експерименту за спеціаль-
но розробленою програмою і методикою та в умовах, 
близьких до умов експлуатації АНПА РБ. Система 
керування підводним апаратом побудована за допомо-
гою програмного забезпечення Matlab Simulink. Вибір 
даного програмного продукту зумовлюється простотою 
виведення та обробки матеріалів дослідження.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Постановка натурних експериментів і оброб-

ка їхніх результатів дуже часто бувають складними 
в реалізації, тому розробляються методики і облад-
нання, які дають змогу проводити дослідження в умо-
вах, близьких до натурних. 

Натурний експеримент проводився згідно з розро-
бленою «Програмою і методиками морського натурного 
експерименту з перевірки працездатності регулятора кур-
су системи автоматичного керування рухом автономного 
ненаселеного підводного апарату з радіобуєм», яка була 
розроблена в науково-дослідному інституті підводної 
техніки Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова (УКФА.361192.008 ПМ). 

Як макет АНПА РБ було використано прив‘язну 
підводну систему проекту «Гідрограф» (рис. 2). Даний 
підводний апарат має структуру рушійно-кермового 
комплексу (РКК), що забезпечує можливість імітува-
ти АНПА РБ, який описаний в [5], а наявність кабель- 
тросу імітує зовнішні збурення від кабель-буксиру РБ.

 
Рис. 2. Зовнішній вигляд підводного апарата проекту 
«Гідрограф»
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Підводний апарат проекту «Гідрограф» має такі 
основні технічні характеристики:

– максимальна робоча глибина – 250 м;
– габаритні розміри – 1220х600х540 мм;
– маршова швидкість – 2 вузла; 
– максимальна довжина кабель-тросу до 400 м;
– вага апарата 97 кг;
– електроживлення – 220В, 50 Гц, 2 кВт;
– кількість членів екіпажу – 2 чол.
Однією з особливостей натурного експерименту є те, 

що самі сенсори мають обмежену точність вимірювання, 
а також можуть вносити свої похибки в систему керування.

Так, під час визначення курсу за допомогою магнітоме-
тру та акселерометру виникає велика похибка при набли-
женні підводного апарата до металевих конструкцій. 

Під час використання гіроскопа як датчика курсу 
виникає технічна проблема: у стані спокою він має 
невелике зміщення на своїх осях, що призводить до 
поступового зміщення показників.

Для компенсації вказаних недоліків використо-
вується фільтр Маджвіка [18]. В якості інструменту 
використовуються кватерніони [19], які дозволяють 
використовувати дані акселерометра і магнітометра 
для аналітичних обчислень і оптимізації методом 
градієнтного спуску в отриманні похибки напрямки 
гіроскопа у вигляді похідного кватерніона.

Для дослідження якості регулятору курсу (рис. 3) 
в якості зворотного зв’язку використовуються показ-
ники трьох датчиків: акселерометра âts , магнітоме-
тра m̂ts  та гіроскопа tsω . В якості блоку датчиків 
виступає MPU9250. Даний модуль включає в себе 
трьохосьовий акселерометр, трьохосьовий магніто-
метр та трьохосьовий гіроскоп, що виконані на одній 
мікросхемі [19]. Такий підхід виключає можливість 
не співвісної установки на підводному апараті. 

Для маршового руху використовується незмінний 
сигнал керування, що забезпечує однонаправлений 
упор маршових рушіїв pvм, а сингал, різниці упорів 
маршових рушіїв pφ задається регулятором курсу. 

Дані сигнали передаються у відносних одиницях. 
У натурному експерименті сигнал pvм становив 0,75.

Регулятор потужності реалізує наступне рівняння:

( ) ( )
м м в м

max м м
в м

м м

    при  1

,
1 1  при  1

v v v v

РКК v v
v v

v v

p p p p p p p

U U p p
p p p p p p p

p p

φ φ φ

φ φ φ φ φ

 − + + ≤ =  
− − − + + > 

  

,

де Umax – максимальне значення сигналу керування.
Для стабілізації курсу використовується нечіткий 

ПД регулятор (рис. 4), на виході якого формується 
сигнал керування в відносних одиницях [5].

 
а)

 
б)

 
в)

Рис. 4. Терми нечіткого регулятору курсу: а) похибка εφ;  
б) диференціал похибки dεφ; в) вихідний сигнал рφ
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Рис. 3. Структура системи дослідження ефективності регулятору курсу
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База правил регулятору курсу представлена в вигля-
ді табл. 1.

Таблиця 1. База правил нечіткого РК

 εφ
dεφ 

NB N Z P PB

NB PB PB PS P NB
N PB PS P Z NB
Z PB P Z N NB
P PB Z N NS NB

PB PB N NS NB NB

Для перевірки якості роботи регулятору курсу зні-
маємо перехідний процес стабілізації курсу (рис. 5).

Показники якості регулятору представлені в табл. 2.

Таблиця 2. Показники якості роботи регулятору

№ Показник Натурний  
експеримент

Моделю- 
вання

1. Початкове відхилення, град 20 20
2. Час перехідного процесу, с 5 2,75
3. Статична похибка, град відсутня відсутня
4. Перерегулювання, град 3,5 1,2
5. Амплітуда коливань, град 1 відсутня

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У ході натурного експерименту було доведено 

працездатність регулятору курсу. Показники якості 

та форма перехідного процесу несуттєво відрізняють-
ся від тих, що були отримані під час математичного 
моделювання системи.

ВИСНОВКИ
На основі розробленої «Програми і методики 

морського натурного експерименту з перевірки пра-
цездатності регулятора курсу системи автоматичного 
керування рухом автономного ненаселеного підвод-
ного апарату з радіобуєм» було проведено експери-
ментальне дослідження ефективності функціону-
вання регулятора курсу діючого макету АНПА РБ. 
Точність вимірювання курсу було забезпечено вико-
ристанням блоку датчиків MPU9250, дані якого коре-
гуються фільтром Маджвіка. 

За допомогою натурного експерименту було дове-
дено працездатність роботи регулятору курсу в скла-
ді системи автоматичного керування рухом діючого 
макету АНПА РБ, при незмінному сигналі керування 
для маршового руху, що підтверджує правильність 
проведеного математичного моделювання. Коливан-
ня при встановленому режимі зумовлені інструмен-
тальною похибкою.

Подальші дослідження плануються в напрямку 
створення дослідного зразка АНПА РБ та прове-
дення морських натурних експериментів із пере-
вірки ефективності функціонування системи авто-
матичного керування його стабілізованим та манев-
ровим рухом.

      
                                                     а)                                                                                                  б)

------  –  задане значення;    –  діюче значення 

Рис. 5. Перехідний процес стабілізації курсу: а) моделювання; б) натурний експеримент
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Abstract. The aim is to improve theoretical positions and provide practical recommendations on the use of emotional 
intelligence project manager to encourage efficiency and productivity of the IT team. 
The research methodology includes the provisions of the theory of efficiency of social production, economic analysis, 
methods of comparison, analysis, synthesis, logical generalization, project management.
It is determined that in the conditions of rapid development of technologies, intensification of competition for 
employees of the IT industry, to ensure long-term competitive advantage, first of all employees and project managers 
need to develop so-called soft skills. These skills are based on a high level of emotional intelligence. As agile project 
management techniques are gaining in popularity in the IT industry today, the study focused on identifying the specifics 
of using emotional intelligence for such projects.
As a result of the study, the definition of emotional intelligence was given, its components were identified. The novelty 
of the work is to find out the features of the use of emotional intelligence in IT projects, namely for agile-teams. 
The practical significance is to provide guidance and tools for opportunities to improve EQ for project managers and 
their teams.
It should be borne in mind that such teams are self-organizing and, accordingly, require supportive leadership rather 
than policy management. This requires project manager at the presence of a high level of emotional intelligence, 
allowing you to put in the first place team needs and ensure all necessary; because of the uniqueness of each project, 
the rapid change of stakeholders from project to project, the leader needs to be able to assess, understand and manage 
the emotions of the team and stakeholders to build a reliable relationship, because the efficiency of his team depends on 
the level of emotional intelligence Scrum-master; at the initial stage of the project life cycle, the project manager should 
start working on relationships to establish strong relationships and create a positive atmosphere within the team; due to 
the nature of the project, the power and authority of the PM is limited, and therefore, he must use more sophisticated 
management strategies for the team to achieve the desired results.
Key words: emotional intelligence; IT team; Scrum; project manager.

Анотація. Метою роботи є вдосконалення теоретичних положень та надання практичних рекомендацій щодо 
використання емоційного інтелекту керівником проєкту для стимулювання ефективності та продуктивності 
роботи ІТ-команди. 
Методика дослідження включає положення теорії ефективності суспільного виробництва, економічного 
аналізу, методи порівняння, аналізу, синтезу, логічного узагальнення, проєктного управління.
Визначено, що в умовах стрімкого розвитку технологій, загострення конкуренції для працівників ІТ-галузі, 
для забезпечення довготривалої конкурентної переваги, на перший план виходить розвиток так званих м’яких 
навичок. В основі цих навичок лежить високий рівень емоційного інтелекту. Оскільки натепер у галузі ІТ 
стають все більше популярними гнучкі agile-методи управління проєктами, дослідження було зосереджено на 
виявленні особливостей використання емоційного інтелекту саме для таких проєктів. 
У результаті дослідження було дано визначення емоційного інтелекту, виділено його складові частини. 
Новизна роботи полягає в з’ясуванні особливостей використання емоційного інтелекту в ІТ-проєктах, а саме 
для agile-команд. 

Комп’ютернi науки та iнформацiйнI технологIї
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
В умовах стрімкого розвитку технологій, заго-

стрення конкуренції для працівників ІТ-галузі, для 
забезпечення довготривалої конкурентної переваги, 
на перший план виходить розвиток так званих м’яких 
навичок (soft skills). Це насамперед навички міжосо-
бистісного спілкування, здатність до цілісного бачен-
ня ситуації, емпатії та дизайн мислення, винахідли-
вість. В основі цих навичок лежить високий рівень 
емоційного інтелекту (далі – EQ). Отже, набуває акту-
альності питання визначення особливостей викорис-
тання EQ в ІТ-проєктах, питання розвитку цих нави-
чок у членів команди та її керівника під час створення 
та функціонування ІТ-проєкту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Натепер дослідженню питань підвищення про-
дуктивності роботи команд проєктів присвячені праці 
таких учених: С.Д. Бушуєва [1], В.В. Морозова [1; 2], 
О.І. Шерстюк, О.Є. Колеснікова [3], А.С. Коломієць, 
О.О. Мезенцевої [4], О.В. Цеслів [5], Д.В. Лук’янова, 
К.В. Колеснікової [6]. Питання оцінювання EQ як 
складової частини ефективності працівника роз-
глядаються в роботах: Д. Гоулмана [7, 8], Д. Карузо, 
Р. Саловей [9], Д. Тернера, Р. Мюллера [10], Н. Клар-
ка, Р. Ховела [11]. Проте питання вивчення ролі EQ 
для проєктних команд вивчається й опрацьоване 
недостатньо, особливо для ІТ-галузі, як у вітчиз-
няній, так і в зарубіжній літературі. Це досліджен-
ня таких фахівців, як: С.Д. Бушуєв, Н.І. Русан [12], 
А. Мерсіно [13]. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У зводі знань з управління проєктами PMBOK 
[14] безпосередньо EQ не розглядається, але виділені 
міжособистісні навички, які варто розвивати проєк-
тному менеджеру (далі – PM), як-от: лідерство, нави-
чки тімбілдінгу, мотивація, побудова комунікацій, 
здатність здійснювати вплив, ухвалення рішень, полі-
тична й культурна обізнаність, навички ведення пере-
говорів. Проте здатність людини використовувати 
ці міжособистісні навички безпосередньо пов’язана 

з рівнем EQ. Питання використання EQ у звичайних 
проєктах розглянуті у працях [7–11], але особливості 
використання цієї складової частини для ІТ-проєктів 
мало описані в науковій літературі, потребують 
подальших досліджень.

 Оскільки натепер у галузі ІТ стають все попу-
лярними agile-методи управління проєктами, одним 
із найпопулярніших із них є Scrum-методологія, що 
була безпосередньо створена для розроблення про-
грамного забезпечення, у статті пропонується розгля-
нути особливості застосування EQ для цієї методоло-
гії, розглянути вплив EQ на продуктивність роботи 
Scrum-команд. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вдосконалення теоретич-

них положень та надання практичних рекомендацій 
щодо використання EQ керівником проєкту для сти-
мулювання ефективності та продуктивності роботи 
ІТ-команди. 

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Методика дослідження включає положення теорії 
ефективності суспільного виробництва, економічно-
го аналізу, методи порівняння, аналізу, синтезу, логіч-
ного узагальнення, проєктного управління. Об’єктом 
дослідження є формування відносин між членами 
команди та РМ, що будується на базі використан-
ня EQ. Предметом дослідження є використання EQ 
як засобу стимулювання продуктивності команди 
ІТ-проєкту.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
З наукового погляду емоційний інтелект – це 

здатність відстежувати свої та чужі почуття й емоції, 
розрізняти їх, використовувати цю інформацію для 
управління людським мисленням і діями [9]. 

Натепер у галузі ІТ стають популярними гнучкі 
agile-методи управління проєктами. Одним із них 
є Scrum-методологія, що була створена для розро-
блення програмного забезпечення для технічних 
галузей. Нині цей підхід успішно використовується 
як у стартапах, так і в таких компаніях, як Google, 
Amazon, Luxoft та ін. Сам термін “Scrum” запозичено 

Практична значимість полягає в наданні рекомендацій та інструментів щодо можливостей підвищення рівня 
емоційного інтелекту для керівників проєктів та членів їхніх команд. Потрібно враховувати, що такі команди 
самоорганізовуються, отже, потребують підтримуючого лідерства, а не директивного управління – це вимагає від 
керівника проєкту високого рівня розвитку емоційного інтелекту, що дає змогу поставити на перше місце потре-
би команди та забезпечити її всім необхідним; через унікальність кожного проєкту, швидку зміну зацікавлених 
сторін від проєкту до проєкту керівнику потрібно вміти оцінювати, розуміти й управляти емоціями команди та 
стейкхолдерів, щоб побудувати надійні взаємини, тому що від рівня емоційного інтелекту Scrum-майстра зале-
жить ефективність його команди; ще на початковій стадії життєвого циклу проєкту проєктний менеджер має поча-
ти працювати над відносинами для встановлення міцних стосунків і створення позитивної атмосфери всередині 
команди; через особливості реалізації проєкту влада й авторитет проєктного менеджера обмежені, отже, він має 
використовувати більш складні стратегії управління, щоб команда досягла бажаних результатів.
Ключові слова: емоційний інтелект; ІТ-команда; Scrum; керівник проєкту.
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зі спорту (означає «сутичка»), що найбільш влучно 
передає необхідність злагодженості, єдності намірів 
і чіткості в розумінні цілей членами команди, ідеаль-
на взаємодія яких є основою цього підходу. Scrum-
майстер є приблизним еквівалентом PM. Зазначимо, 
що управління agile-командами відрізняється від 
управління звичайними командами, оскільки вони 
самоорганізовуються, отже, потребують підтримую-
чого лідерства, а не директивного управління. 

В основі цієї методології лежить новий підхід 
організації командної роботи. Для реалізації проєкту 
використовується ітеративний підхід (спринти), що 
дає змогу отримати готовий продукт у стислі строки 
і з мінімальною вартістю. Зазвичай у разі викорис-
тання Scrum на перший план виходить злагоджена 
робота команди. Посада Scrum-майстра передбачає 
велику напругу, і в цій ситуації надзвичайно важливе 
вміння керувати власними емоціями та справлятися 
з підвищеною емоційністю, а також допомагати роби-
ти це іншим членам команди. Зазначимо, що емоцій-
на культура впливає на такі аспекти, як задоволення 
роботою, вигорання, злагодженість команди проєкту, 
навіть фінансові показники та прогули. Тому високий 
рівень EQ Scrum-майстра підвищує рівень ефектив-
ності його команди та компанії загалом [15].

Scrum вимагає від членів команди уважності, 
самоаналізу, чесності й дисципліни. Формулювання 
загальних цілей вимагає розуміння емоцій і цілей 
кожного члена, після цього створення загального 
бачення проєкту, що дасть змогу учасникам реалізу-
вати власні цілі у проєкті. Scrum-майстер може зроби-
ти значний вклад у розвиток EQ членів своєї команди, 
але такий розвиток можливий за наявності особистої 
зацікавленості членів команди. Для цього керівник 
має допомогти отримати чітке особисте уявлення про 
майбутнє, а потім показати, як змінити теперішні дії, 
щоб це майбутнє настало.

Scrum-майстер має довіряти команді та створю-
вати нові можливості для неї. Потреби agile-команди 
ставляться на перше місце. Для цього Scrum-майстер 
має усунути перешкоди й підтримати команду для 
кращої її роботи. Зазначимо, що EQ надає змогу ліде-
рам краще зрозуміти глибинні перешкоди, а не тіль-
ки ті, що були виявлені під час щоденних стендапів. 
Допомога з боку майстра може проявлятись у стиму-
люванні, наприклад, під час об’єднання в пари для 
обміну знаннями, запрошення коуча для команди чи 
проведення тренінгів, неформальних ланчів тощо. 
Мікроклімат проєкту значною мірою залежить від 
керівника, оскільки його емоційний стан впливає на 
психологічний клімат, ефективність роботи та настрій 
команди загалом. Фактично успіх проєкту значною 
мірою залежить від EQ менеджера проєкту [12]. 

Потрібно зазначити, що EQ є важливим для будь-
якого менеджера, але його значення для керівника 
agile-команди особливо велике. По-перше, кожний 

проєкт є унікальним. Від проєкту до проєкту у РМ 
весь час змінюється команда, спонсори й інші заці-
кавлені сторони. Тому надзвичайно важливо вміти 
оцінювати, розуміти й управляти емоціями команди 
та стейкхолдерів, щоб побудувати надійні зваємини. 
Кожний раз із нуля. По-друге, оскільки проєкти мають 
початок і завершення, PM ще на початковій стадії ЖЦ 
проєкту має почати працювати над відносинами для 
встановлення міцних стосунків і створення позитив-
ної атмосфери. По-третє, через особливості реаліза-
ції проєкту влада й авторитет PM обмежені. Отже, він 
має використовувати більш складні стратегії управ-
ління, щоби команда досягла бажаних результатів. 

Ця роль вимагає стиля лідерства, що спирається 
на EQ. У звичайних проєктах РМ за взаємодії з коман-
дою звикли використовувати підхід, коли вони визна-
чають виконавців, готують звіти про роботу команди 
й закликають членів команди до відповідальності, 
зосереджують свою увагу на завданнях, продуктив-
ності та результатах більш, ніж на взаєминах усере-
дині команди. Проте в разі використання Scrum зни-
кає потреба в людині, що контролює інших і вказує, 
що їм робити. РМ потрібно позбутись управління 
й контролю, щоб не подавляти продуктивність коман-
ди. Він не має втручатись, коли це недоречно, а також 
нав’язувати своє бачення. Отже, у РМ можуть виник-
нути складнощі під час переходу від командно-адмі-
ністративного до підтримуючого стилю управління. 
Команда, а не одна людина, відповідає за успіх чи 
невдачі, а розуміння і використання емоцій допомагає 
зробити проєкти більш прогнозованими, приємними 
й успішними.

Виділяють п’ять складових частин EQ, що дають 
змогу зрозуміти стан, як власний, так і інших людей, 
як-от: самосвідомість, самоконтроль, мотивація, 
емпатія та соціальні навички [7]. EQ не є вродженим, 
отже, його можна і потрібно розвивати в будь-якому 
віці. Занадто високого EQ не буває, але є потрібно 
зберігати баланс під час розвитку його складових 
частин. Перший крок до емоційного лідерства – це 
розуміння власних емоцій (самосвідомість). Для 
цього підходить робота з коучем, тренування в роз-
пізнаванні своїх емоцій та визначення рівня їхньої 
інтенсивності, ведення щоденників, що допоможе 
відстежити тенденції. Самоконтроль – це контроль 
власних емоцій. Допоможе в цьому відстеження емо-
ційних тригерів, розуміння, що впливає на емоційну 
стійкість, формування комфортних умов на робочому 
місці, обов’язкове чергування роботи з відпочинком. 
Емпатія – це здатність розуміти емоції інших та спів-
переживати їм. Для розвитку даного навику потріб-
но усвідомлювати власні упередження, практикувати 
вивчення емоцій та поведінки членів команди, розви-
вати навичку слухати інших. Для управління відно-
синами у проєктах важливо використовувати основи 
EQ, планувати комунікацію, використовувати техніки 
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управління конфліктами, вибудовувати бачення про-
єкту, збирати інформацію про стейкхолдерів та прово-
дити індивідуальні зустрічі з ними, використовувати 
тімбілдінг та надавати зворотний зв’язок, що є корис-
ним для особистісного зростання членів команди, бо 
без нього вони не відчувають своєї значущості і вно-
сять менший вклад у роботу.

Проте справжній лідер не може досягнути авто-
ритету виключно за допомогою EQ. Він має також 
порушувати складні питання та ставити під сумнів 
правоту інших, що пов’язано з ризиком втрати їхньої 
прихильності. А для цього потрібні самовідданість, 
уміння аналізувати, стратегічне й тактичне мислення, 
стійкість характеру. Визнання емоційної й інтелекту-
альної складової частин співробітників, увічливість 
щодо них підвищують авторитет і продуктивність, 
отже, і сприйняття керівника проєкту.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За сприяння Інституту управління проєк-
тами (PMI) було проведено дослідження щодо 
взаємозв’язку між успіхом окремого проєкту і компе-
тенцією РМ. У рамках даної компетенції було виділе-
но коефіцієнт інтелекту, рівень EQ та компетентність 
PM у плані управління [10]. Дослідження виявило 
стійку кореляцію між успіхом проєкту і рівнем EQ 
менеджера. Водночас зв’язок між успіхом та рівнем 
інтелекту був незначний. Крім цього, важливими для 
будь-яких проєктів визначили такі особисті якості, 
як самосвідомість, сумлінність та комунікабельність. 
Наступні дослідження [11], що спробували врахувати 
особисті якості менеджера, загальний рівень інтелек-
ту і наявність сертифікату PM, також показали, що 
для успішного кар’єрного зростання PM потрібно 
розвивати EQ, оскільки від його рівня напряму зале-

жить здатність врегульовувати конфлікти. Високу 
роль було відведено особистим якостям, як-от емо-
ційна стабільність та відкритість.

У роботі були з’ясовані особливості використан-
ня EQ в ІТ-проєктах, а саме для agile-команд, також 
були надані рекомендації та інструменти для підви-
щення рівня EQ для керівників проєктів та членів 
їхніх команд, що набуває особливої актуальності 
в умовах стрімкого розвитку технологій, загострення 
конкуренції в ІТ-галузі.

ВИСНОВКИ
У роботі було надано визначення EQ, його скла-

дових частин, рекомендації щодо напрямів його під-
вищення. Було встановлено, що роль EQ для керівни-
ка agile-проєкту надзвичайно важлива, оскільки він 
надає змогу: ідентифікувати свої емоцій та керувати 
ними; знаходити спільну мову з колегами та підле-
глими, згладжувати гострі кути; уміти переконувати 
людей; продуктивно реагувати на стрес; уникати емо-
ційних пасток у переговорах; проявляти гнучкість, 
допомагати колегам розвивати їхній EQ, створюва-
ти здорову емоційну культуру та позитивну робочу 
атмосферу в команді проєкту; побудувати надійні від-
носини із зацікавленими сторонами; досягати цілей 
проєктів; прогнозувати емоційні зриви й уникнути їх; 
владнати відносини зі складними членами команди, 
урегулювати конфлікти; урахувати емоційну інфор-
мацію для ухвалення рішень; виявити бачення спіль-
них цілей проєкту, що зацікавлять, надихнуть і змоти-
вують членів команди. 

У подальших дослідженнях автор вважає за 
потрібне дослідити питання особливостей застосу-
вання EQ для підвищення рівня продуктивності праці 
у вітчизняних ІТ-команіях.
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Abstract. The work continues the problem of logical trees and raises important questions related to the General 
method of minimizing logical tree structures by rearranging tiers in their structure. It is clear that the simple, efficient 
and economical structure of the logical classification tree of the initial training sample allows you to provide the nec-
essary speed, the level of complexity of the recognition scheme, which guarantees simple and complete recognition 
of discrete objects. Representation of the initial training sample in the form of a logical tree creates a tree-like data 
structure that provides compression and transformation of the initial data of the training sample, and therefore allows 
significant optimization and saving of hardware resources of the information system. 

An arbitrary constructed recognition system in the form of a classification tree can be written either in DNF or 
CNF form, so the recognition tree, which is a specific classification rule, can be represented using the corresponding 
logical function. So important problems when building recognition systems of this type are the tasks of synthesiz-
ing logical functions that are equivalent to a given recognition tree, evaluating their complexity, and minimizing 
the resulting tree. Here we study the General complexity of graph-schema models (structures of logical classification 
trees) that are constructed during the training of the recognition system (the logical classification tree is actually a gen-
erated recognition function). To do this, we estimate the complexity of the tree that is used in the branched feature 
selection scheme for recognizing n-dimensional discrete sets (objects).

So, today there are certain approaches to minimize (normalize) the structures of logical trees, which differ in a cer-
tain algorithmic complexity and rigid orientation for specific logical structures (classes of logical trees). The method 
of rearranging tiers in the structure of logical trees allows to achieve a significant effect during optimization and can 
be applied to any regular tree of any complexity. Also, you should note the significant advantages of this approach 
of minimizing logical classification trees in terms of software simplicity of building classification trees, reducing 
the time of General generation of a logical tree, and so on. This work is relevant for all image recognition methods in 
which the resulting classification function can be represented as a logical tree.

Key words: permutation of tiers; logical tree; graph-schema models; minimization of logical trees.

Анотація. Робота продовжує проблематику логічних дерев та порушує важливі питання, які пов’язані із загаль-
ною методикою мінімізації деревоподібних логічних конструкцій шляхом перестановки ярусів в їхній структурі. 
Зрозуміло, що проста, ефективна й економна структура логічного дерева класифікації початкової навчальної вибір-
ки дозволяє забезпечити необхідну швидкодію, рівень складності схеми розпізнавання, що гарантує проведення 
простого та повного розпізнавання дискретних об’єктів. Представлення початкової навчальної вибірки у вигляді 
логічного дерева генерує деревоподібну структуру даних, яка забезпечує стиск та перетворення початкових даних 
навчальної вибірки, а отже, дозволяє суттєву оптимізацію й економію апаратних ресурсів інформаційної системи. 

Довільну побудовану систему розпізнавання у вигляді дерева класифікації можна записати у формі ДНФ 
або КНФ, так дерево розпізнавання, яке являє собою певне правило класифікації, можна представити за допо-
могою відповідної логічної функції. Отже, важливими проблемами під час побудови систем розпізнавання 
такого типу будуть задачі синтезу логічних функції, які еквівалентні даному дереву розпізнавання, оцінка 
їхньої складності, задача мінімізації отриманого дерева. Тут досліджується загальна складність граф-схемних 
моделей (структур логічних дерев класифікації), які конструюються у процесі навчання системи розпізна-
вання (логічне дерево класифікації фактично являє собою згенеровану функцію розпізнавання). Для цього 
оцінюється складність дерева, яке використовується у схемі розгалуженого вибору ознак для розпізнавання 
n-мірних дискретних наборів (об’єктів).
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Дана робота присвячена питанню оптимізації кон-

струкції логічних дерев шляхом перестановки ярусів 
у їхній структурі, оцінці загального ефекту цієї процеду-
ри. Нехай на першому етапі маємо побудоване логічне 
дерево для довільної функції f(x , , x )n1 ...  (Рис. 1). 

Зазначимл, що функції α α α1 2, ,..., k  будуємо різни-
ми, відповідно функції β β β1 2, ,..., n  будуємо також різ-
ними. Цей процес продовжуємо доти, доки це можливо. 

На наступному етапі розглянемо побудоване 
логічне дерево, зауважимо, що яруси в даній структу-
рі позначені числами 0,1,2 ... 1, ,n − . Причому номер 0  
належить до першого ярусу, а n −1  номер до ярусу n . 
Зазначимо, що на l −му ярусі знаходиться kl  вершин 
(l = , ,n )0,1,2 ... 1− . Зрозуміло, що всі функції, які від-
повідають вершинам l − го ярусу залежать від змін-
них x , x , , xl+ l+ n1 2 ... , причому загальна кількість цих 
аргументів дорівнює n l− . Кількість усіх функцій k  
значної логіки, які залежать від n l−  аргументів буде 
дорівнювати kk

n l−
. Причому принципово важливою 

буде залежність між kl  та kk
n l−

.
Якщо n k +≤ 1 , то k kkn l k�

�  та k kl k≤ , 
(l = , ,n )0,1 ... 1− . Отже, в цьому випадку k kl kn l

�
�

 за 
всіх (l = , ,n )0,1 ... 1− . Тому можна зробити висновок, 
що за n k +≤ 1  в усіх вершинах l −  го ярусу можна 
розмістити різні функції.

 
Рис. 1. Структура логічного дерева функції f x , x ,…, xn1 2� �  
максимальної складності

Зазначимо, якщо k < kkn l l−
, то в усіх вершинах 

l − го ярусу вже неможливо розмістити різні функ-
ції. Зрозуміло, що такі яруси знайдуться тоді, коли 
n> k + 1 . 

Справді, якщо n> k + 1 , то k = k kkn (n ) k n− − −1 1. 
Отже, у такому разі на n −1  ярусі логічного дерева 
вже неможливо в різних вершинах розмістити різні 
функції.

Якщо n> k + 1 , то k = < k = kkn kn0 0
1

−

, відповідно 
k > k = kn kn (n ) k− − −1 1 . 

Отже, за n < k + 1  завжди знайдеться таке  
число l0 , яке буде задовольняти таким умовам:

k kl k
n l

0 0�
�

;
 

)10(
0

+−

>
lnkl kk                           (1)

Число l0, яке задовольняє співвідношенню (1), є єди-
ним. Ярус з номером l0, який задовольняє співвідношен-
ню (1), будемо називати ярусом злому логічного дерева. 

Визначення 1. Найбільш складним логічним деревом 
будемо називати таке дерево, яке містить у своїй структу-
рі максимальну кількість різних міток (вершин, функцій).

Визначення 2. Під ярусом логічного дерева в дано-
му дослідженні будемо розуміти горизонтальний ряд 
вершин даного графа (логічне дерево) зі змінною 
одного індексу. У літературі також уживаються термі-
ни «каскад», «рівень», «полоса» (stripe).

Визначення 3. Логічне дерево (граф), що пред-
ставляє k-значну функцію f(x , , x )n1 ...  – це зв’язаний 
граф без циклів, у некінцевих вершинах якого зна-
ходяться змінні x , , xn1 ... , а ребра нумеруються зна-
ченнями цих змінних. У кінцевих вершинах дерева – 
значення функції f(x , , x )n1 ... . На фіксованому шляху 
дерева та сама змінна трапляється тільки раз.

Визначення 4. Мітка стрілки, що входить у вер-
шину дерева, характеризує функцію піддерева, визна-
ченого цією міткою. Якщо всі вихідні стрілки деякої 
вершини позначені однаковою міткою α, то і вихідна 
мітка даної вершини відмічена тією самою міткою α.

Визначення 5. Якщо всі ребра, які входять у вер-
шину логічного дерева (граф) xi, відмічені ідентично, 
то вершина [xi називається подібною. 

Визначення 6. Логічне дерево (піддерево), верхня 
вершина якого є подібною, називається особливим 
деревом (піддеревом). Усі інші логічні дерева та під-
дерева (графи) у даному дослідженні будемо назива-
ти неособливими.

Так, натепер існують певні підходи мінімізації (нормалізації) структур логічних дерев, які відрізняють-
ся алгоритмічною складністю та жорсткою спрямованістю під конкретні логічні структури (класи логічних 
дерев). Метод перестановки ярусів у структурі логічних дерев дозволяє добитися значного ефекту за оптимі-
зації та може бути застосований для довільного регулярного дерева довільної складності. Також варто зафік-
сувати суттєві переваги даного підходу мінімізації логічних дерев класифікації у плані програмної простоти 
побудови дерев класифікації, зменшення часу загальної генерації логічного дерева тощо. Робота актуальна для 
всіх методів розпізнавання образів, в яких отримана функція класифікації може бути представлена у вигляді 
логічного дерева.

Ключові слова: перестановка ярусів; логічне дерево; граф-схемні моделі; мінімізація логічних дерев.
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Визначення 7. Логічне дерево (граф функція), 
у вершинах кожного горизонтального ярусу яко-
го записані однакові змінні (атрибути), називається 
регулярним. У протилежному разі логічне дерево 
(граф функція) називається нерегулярним.

Визначення 8. Під неоднорідним логічним дере-
вом будемо розуміти дерево, у якого на певних яру-
сах можуть розташовуватись змінні різних індексів. 
Для однорідного дерева можлива лише структура, 
у якій розташовані на фіксованому ярусі змінні одно-
го індексу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дане дослідження продовжує цикл робіт [1–5], 
які присвячені проблематиці деревоподібних логіч-
них структур (логічних дерев) з погляду можливос-
ті їх використання в методах логічних дерев класи-
фікації та розпізнавання. У роботах порушуються 
загальні питання побудови, оптимального вико-
ристання, мінімізації логічних дерев. Так, з робіт 
[6–8] відомо, що побудована схема (правило) кла-
сифікації, яке побудоване довільним методом або 
алгоритмом розгалуженого вибору ознак (дерев 
класифікації), має деревоподібну логічну структу-
ру. Причому така логічна структура (дерево) скла-
дається з вершин (атрибутів), які групуються за 
ярусами і які отримані на певному кроці (етапі) 
побудови дерева класифікації. Важливим сегментом 
області застосувань концепції логічних дерев зали-
шаються методи дерев рішень (дерева класифікації, 
регресійні дерева), які активно використовуються 
як для задач теорії штучного інтелекту, засобом під-
тримки ухвалення рішень, так і в суміжних прак-
тичних галузях економіки, управління тощо [9–10]. 
Важливою особливістю дерев класифікації є гнуч-
кість, тобто здатність логічних дерев послідовно 
враховувати та досліджувати ефект впливу окремих 
змінних, атрибутів структури. Є ще ціла низка при-
чин, що забезпечують структурам логічних дерев 
більшу гнучкість, ніж традиційні методи й інстру-
менти аналізу даних [11–12]. Так, здатність логіч-
них дерев виконувати одномірне розгалуження для 
аналізу впливу (важливості, якості) окремих змін-
них дає можливість працювати зі змінними різних 
типів у вигляді предикатів (у випадку алгоритміч-
них дерев – відповідними автономними алгоритма-
ми класифікації та розпізнавання) [13].

Так, важливою задачею, яка виникає із [14], 
є задача синтезу дерев розпізнавання, які будуть пред-
ставлятися фактично деревом (графом) алгоритмів. 
На відміну від існуючих методів, головною особли-
вістю деревоподібних систем розпізнавання є те, що 
важливість окремих ознак (групи ознак чи алгорит-
мів) визначається щодо функції, яка задає розбиття 
об’єктів на класи [15].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Зважаючи на початковий аналіз поточної про-
блематики логічних дерев (моделей логічних дерев 
класифікації), можна виділити проблему побудови 
ефективних методів оптимізації (мінімізації) логіч-
них структур (структур логічних дерев класифіка-
ції). Можливість ефективної та економної з погляду 
апаратних ресурсів перестановки ярусів конструкції 
логічних дерев класифікації з метою мінімізації їх 
конструкції.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, зважаючи на все вищесказане, метою робо-

ти буде отримання ефективного способу перестанов-
ки ярусів у конструкції фіксованого логічного дерева 
для його мінімізації його структури, оцінка ефектив-
ності цієї процедури щодо початкового регулярного 
логічного дерева для бінарного випадку.

Саме для досягнення даної мети поставлено такі 
завдання:

– оцінити загальний ефект мінімізації конструк-
ції логічного дерева шляхом перестановки ярусів 
у його структурі;

– дослідити питання структурної складності 
максимального логічного дерева в розрізі загальної 
методики його побудови;

– представити просту схему оптимізації струк-
тури логічного дерева шляхом перестановки ярусів 
у його конструкції.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ 
Щоби оцінити вплив процедури перестановки 

ярусів логічного дерева, розглянемо, як зміниться 
складне дерево після перестановки ярусів (для спро-
щення розглянемо випадок двозначної логіки, тобто 
k = 2). 

Так, структура складного логічного дерева має 
такий вигляд (Рис. 2). Зауважимо, що число, яке 
стоїть біля кожного ярусу, є номером даного ярусу, 
а набор чисел із лівої сторони – кількість вершин, із 
правої – кількість функцій.

 
Рис. 2. Загальна структура логічного дерева перед 
процедурою перестановки ярусів
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Для спрощення представлення виберемо 
n-кількість аргументів, так, щоби n = , (m= , )m2 1,2 ... .  
У такому разі номер ярусу злому буде завжди дорів-
нювати 2m.

Визначення 9. Під ярусом злому будемо розуміти 
такий ярус деякого логічного дерева за номером i , 
де всі функції різні в усіх вершинах (вузлах), тобто – 
2 22i n i
=

− .
Справді, за i = m2  маємо 

mmmm 2222 22
−+

=  . Отже, на 
ярусі злому i = m2  є 22m  вершин і в кожній верши-
ні стоять різні функції, тобто різних функцій також 
усього 22m .

На ярусі номер i = m− −1 2 1  буде 122 +m

 вершин 
та 22

1m−
 різних функцій, тобто менше, ніж вершин, тому 

в деяких вершинах будуть стояти однакові функції.
На наступному етапі позначимо всі функції 

( )m2 1−  ярусу через f , f , , f m1 2
22

1... − . Покажемо, що ці 
функції можна розташувати на  ( )m2 1− ярусі таким 
чином (Рис. 3).

Зазначимл, що в кожному циклі маємо 
122 11

22*2 +−−

=
mm

 функцій, а всього циклів буде від-
повідно −

−
22

1m , звідси можна зробити висновок, що 
всього функцій буде 

1111 212*2212 222*2
+−−−

== ++ mmmm

,  
тобто фактично стільки, скільки є вершин на  (2m–1)-ому  
ярусі логічного дерева.

На наступному етапі розрахуємо загальну кількість 
різних функцій для логічного дерева, починаючи з яру-
су злому. Зауважимо, що всі функції в ярусах логічно-
го дерева, які розташовані вище, будуть різними, що 
визначається використанням оператора розкладу.

Отже, зважаючи на все вищесказане, матимемо 
таку структуру логічного дерева (Рис. 4):

Отже, усього функцій буде 

−0 1 2 2 22 2 2 ... 2 2 1
m m

+ + + + = . 

Це випливає з того простого факту, що:

1 2 2 ... 2 2 12 1+ + + + =k k+ − .
Водночас не потрібно врахувати функції, які роз-

ташовані до ярусу злому, бо якщо деяка функція-міт-
ка� �� � �( , ,..., )x x xm m n1 2  траплялась у нижньому яру-
сі, то вона, очевидно, буде дорівнювати деякій функ-
ції-мітці d(x , x , , x )m m+ n1 ...  на ярусі злому.

Після цього розглянемо вплив перестановок 
ярусів на логічне дерево, починаючи з ярусу злому  
(2m-го ярусу). Якщо переставити 2m-й ярус та  
(2m–1)-й ярус, то отримаємо таке (Рис. 5). Дана схема 
тільки для 1-го циклу, аналогічно для всіх інших циклів.

Зауважимо, що тут на ярусі (2m–1) отримаємо точ-
но таке розташування міток, яке було на (2m) ярусі.  
На наступному етапі поміняємо містами яруси 

 
Рис. 3. Розбиття міток логічного дерева за циклами

 
Рис. 4. Схема розрахунку вершин за ярусами
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Рис. 5. Схема перестановки ярусів у логічному дереві

 
Рис. 6. Схема наступного кроку перестановки ярусів

 
Рис. 7. Отримана структура логічного дерева після процедури 
перестановки ярусів

(2m–1)-й та  (2m–2)-й і так далі, до (2m–1)-го ярусу,  
після чого будемо мати таку картину (Рис. 5).

Зазначимо, що тепер на (2m–1)-му ярусі логічного 
дерева отримаємо конструкцію, яка буде аналогічною 
1-му циклу на ярусі злому (тобто на (2m)-му ярусі 
логічного дерева) (Рис. 6).

Тобто процедурою перестановки ярусів у логічно-
му дереві можна отримати таку структуру логічного 
дерева – починаючи з ( )m2 11− −  ярусу дерева (Рис. 7).

Зазначимо, що аналогічно вищевказаному кіль-
кість різних функцій у лівому трикутнику буде дорів-
нювати:
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ливим механізмом мінімізації логічних дерев зали-
шається процедура перестановки ярусів (блоків) 
у структурі дерева, яка дозволяє досягти помітного 
ефекту зменшення складності логічного дерева. 

У роботі були вирішені такі завдання:
– оцінено загальний ефект мінімізації структури 

ЛДК шляхом перестановки ярусів у його конструкції;
– досліджено питання структурної складності 

максимального логічного дерева в розрізі загальної 
методики його побудови;

– запропоновано просту схему оптимізації кон-
струкції ЛДК шляхом перестановки ярусів.

Зазначимо також, що для довільного регуляр-
ного логічного дерева, якщо l-му ярусі в усіх вер-
шинах стоять різні функції (мітки), тоді в усіх вер-
шинах 0,1,2 ... 1, ,l −  ярусів даного логічного дерева 
стоять різні функції, а для регулярного логічного 
дерева загальна кількість різних міток (функцій) най-
більш складного логічного дерева Dn,k залежно від 
випадку розташування ярусу злому логічного дерева 

буде дорівнювати величині 
k

n (k )

n+1

1� �  або відповід-

но  
ρ

∗ −

1

1

+n+k
n (k ) .

Отже, у роботі показано, що ефект перестановки 
ярусів логічного дерева є надзвичайно значним, тоб-
то дужкові форми функцій, які знайдені по довіль-
ному логічному дереву та дереву з перестановками, 

можуть відрізнятися в 1
3
2

12 1m +  разів. Отже, пошук 

ефективних перестановок є надзвичайно важливою 
задачею в даному підході. 

122...22 12210 11

−=+++ +−− mm

 .

Тоді остаточну структуру логічного дерева можна 
зобразити так (Рис. 8).

Отже, загальна кількість усіх міток після прове-
дення всіх перестановок буде дорівнювати:

12*31211212
1111 22122 −=−−−−+−
−−−− + mmmm

.
Так за m= 2  до проведення перестановок ярусів 

маємо 2
1
1 3122+ =�  мітку, а після даної процедури: 

3 2 1 1122 1� �
�

= . 
Тобто після проведення процедури перестано-

вок маємо виграш у складності фінальної структури 
логічного дерева майже втричі.

На наступному етапі розрахуємо виграш у склад-
ності структури логічного дерева в загальному випадку:

2

3 2

1
3
2

2 1

2 1
2 1+1

m

m

m
=

�

�

�

�
� .                   (2)

За m= 3  маємо 1
3
2

1
1023 1+ .

За m= 4  маємо 1
3
2

1
16024 1+

.

ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити висновок, що зі зростанням 

числа m, відповідно n , ефективність перестановки 
ярусів логічного дерева дуже швидко зростає.

Наприклад, за m= 5  маємо таке: 1
3
2

1 2
3

25 1
17

+
= ,  

водночас число n = + =2 5 375 , а принципово важ-

 
Рис. 8. Остаточна структура логічного дерева після проведення процедури перестановки ярусів
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Abstract. The creation of archival information retrieval systems is one of the actual directions of the development 
of the Ukrainian archival system. However, its implementation requires entering a huge amount of information into 
databases. Moreover, this process is not currently automated and therefore requires significant human resources to enter 
data manually.
The work aims to study the automation of the data preparation process for the geographical block of the archival 
information retrieval system from sources of various formats: electronic registers, web pages, paper books, handwritten 
archival documents, etc. A subsystem for data preparation is proposed. It consists of modules for searching for 
information sources, data extraction, data identification, and entering information into the database. Much of the work 
in the subsystem is automated and does not require manual data entry. The choice of method of data extraction and 
pre-processing depends on the source of information. Given the specifics of the task, it can be assumed that the vast 
majority of sources will be either printed publications or handwritten archival documents. Therefore, the first step to 
their processing should be scanning and text recognition using common software or neural network. Unstructured text 
obtained from sources is automatically transformed by syntactical analysis into structured text, which is entered in 
the table of a certain template. The extracted data must be identified, information about identical administrative units 
must be combined and entered into a database. The proposed subsystem of data preparation was implemented on the 
example of the preparation of geographical information for the Mykolayiv region. The significance of the obtained 
results is that the use of the proposed algorithm will automate the filling of the geographical block with data from other 
regions for use in regional thematic archival databases and the national archival information retrieval system.
Key words: archival information retrieval system; geographic block; data preparation; information extraction; data 
preparation automation; syntactic analysis.

Анотація. Створення архівних інформаційно-пошукових систем є одним з актуальних напрямів розвит-
ку української архівної галузі. Проте реалізація його потребує внесення до баз даних величезного обсягу 
інформації, причому цей процес нині не автоматизований, а тому потребує значних людських ресурсів для 
введення даних вручну. 
Метою роботи є дослідження автоматизації процесу підготовки даних для географічного блока архівної 
інформаційно-пошукової системи із джерел різного формату: електронних реєстрів, вебсторінок, паперових 
друкованих видань, рукописних архівних документів тощо. Пропонується підсистема для підготовки даних, 
яка складається з модулів пошуку джерел інформації, видобування даних, ідентифікації даних і внесен-
ня інформації до бази. Значну частину роботи в підсистемі було автоматизовано, тому вона вже не потребує  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Важливим напрямом розвитку архівної галузі 

України є створення інформаційно-пошукових систем 
(далі – ІПС), які дозволять швидко виявляти потрібні 
архівні документи та відомості з них. Актуальність 
запровадження таких систем зумовлена зростанням 
зацікавленості науковців та пересічних громадян 
в історичних, краєзнавчих та генеалогічних дослід-
женнях і підвищенням суспільного попиту на доступ 
до першоджерел. Для вдосконалення пошуку доречно 
передбачити можливість відбору даних за географіч-
ною ознакою, створивши у складі архівних ІПС та баз 
даних спеціальні географічні блоки з урахуванням 
ієрархічної структури сучасних та історичних адміні-
стративно-територіальних одиниць, підпорядкувань 
та всіх історичних перейменувань населених пунктів.

На початку 2020 р. Укрдержархів презентував 
нову ІПС «Архіум». У структуру бази даних (далі – 
БД), що є основою цієї системи, закладено можли-
вість зберігання основних відомостей про архівні 
документи (номери та назви фондів, описів, справ, 
крайні дати документів тощо), а також метаданих, які 
дозволять пошук не лише за формальними ознаками 
справ, а й за ключовими словами вмісту документів. 

Проте однією із проблем цієї та подібних БД є їх 
наповнення, яке нині не автоматизоване. Ідеться про 
ручне введення величезних обсягів даних, які беруть-
ся переважно з рукописних архівних джерел або ста-
рих машинописних документів. Серед причин, яки-
ми пояснюється зволікання у впровадженні архівних 
ІПС, є і нестача людських кваліфікованих ресурсів 
для коректного внесення даних у БД. Зважаючи на це, 
вельми актуальною є автоматизація заповнення гео-
графічного блока, яка би дозволила максимально ско-
ротити часові витрати архівістів на введення даних.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Чимало дослідників шукають можливості автома-
тизації підготовки різного роду даних для подальшо-
го аналізу чи використання у БД. У роботі [1] аналі-
зуються доступні для цього способи і констатується, 

що, незважаючи на досягнення сучасних технологій 
роботи з даними, підготовка даних для подальшого 
аналізу потребує багато ручної роботи та може заби-
рати значну кількість часу та зусиль. Автори статті 
[2] зазначають, що на підготовку даних спеціалісти 
витрачають 80% свого часу. 

Дослідження [3] присвячено розгляду специфіки 
підготовки даних, які стосуються наукової активнос-
ті. Автори [4] пропонують алгоритм, який виділяє 
з неструктурованих документів назву, автора, рефе-
рат, ключові слова, текст та інші елементи, після чого 
експортує структурований текст у потрібний формат, 
що відповідає вимогам структурованого пошуку, ста-
тистичної класифікації тощо.

У роботі [5] відзначається, що підготовка даних 
зазвичай вимагає оброблення даних різними метода-
ми, залежно від джерел. Для цього, зокрема, засто-
совуються вирази структурованої мови запитів (SQL) 
для вилучення й агрегації записів БД, засоби Micro-
soft Excel для очищення та нормалізації наборів 
даних, сценарії для виконання складних перетворень 
(наприклад, у Python). 

Значну увагу дослідників привертає проблема 
автоматизації видобування інформації з вебсайтів 
у структурованому вигляді. Зокрема, у статті [6] вико-
нано огляд наявних рішень цієї проблеми. У роботі 
[7] порівнюються різні підходи для отримання струк-
турованих відомостей із вебсайтів. Дослідження [8–9] 
вивчають різні техніки для збирання та підготовки 
інтернет-даних для подальшого опрацювання й ана-
лізу. Автор [10] пропонує для видобування даних із 
вебсайтів використовувати візуальні та структурні 
особливості елементів вебсторінок, щоб згрупувати 
їх у семантично схожі кластери. 

Синтаксичний аналіз текстових даних є важли-
вою складовою частиною видобування інформації 
під час підготовки даних, якій присвячено чимало 
досліджень. Зокрема, у статті [11] надається огляд 
технік видобування тексту і керування якістю даних 
у контексті відкритих даних. Дослідження [12] при-
свячено порівнянню засобів видобування тексту, 
а у статті [13] запропоновано комплексний підхід до 

ручного введення даних. Вибір методу видобування і попереднього опрацювання даних залежить від дже-
рела інформації. З урахуванням специфіки завдання можна припускати, що більшість джерел є або друкова-
ними виданнями, або рукописними архівними документами. Тому першим кроком для їх опрацювання має 
бути сканування і розпізнавання тексту за допомогою поширених програмних засобів або нейронної мережі. 
Отриманий із джерел неструктурований текст методом синтаксичного аналізу трансформується у структурова-
ний і заноситься в таблиці певного шаблону. Видобуті дані мають бути ідентифіковані, відомості про тотожні 
адміністративні одиниці – об’єднані та внесені в базу даних. Запропонована підсистема підготовки даних була 
реалізована на прикладі підготовки географічних відомостей для Миколаївської області. 
Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що використання запропонованого алгорит-
му дозволить автоматизувати заповнення географічного блока даними інших регіонів для використання в 
регіональних тематичних архівних базах даних і загальнодержавній архівній інформаційно-пошуковій системі. 
Ключові слова: архівна інформаційно-пошукова система; географічний блок; підготовка даних; видобування 
інформації; автоматизація підготовки даних; синтаксичний аналіз тексту.
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видобутку даних із текстових новин на основі мор-
фологічного і синтаксичного аналізів. У роботі [14] 
вивчається автоматизований аналіз тексту, що забез-
печує інтеграцію лінгвістичної теорії з конструкці-
ями, які зазвичай використовуються у споживчих 
дослідженнях.

Ще одним важливим напрямом автоматизації під-
готовки даних є розпізнавання тексту зі сканованих 
зображень. Робота [15] присвячена розпізнаванню 
машинописного тексту, що має пошкодження або 
шуми, опрацювання якого поширеними програмними 
засобами видає багато помилок. Увагу дослідників 
привертає розпізнавання рукописного або змішано-
го тексту. Так, у роботі [16] вивчаються засоби для 
автоматизації введення у БД відомостей із рукопис-
них форм: технології сканування даних та машинне 
навчання для підготовки системи до перетворення 
паперової копії на структуровані дані. Робота [17] 
досліджує можливості згорткових нейронних мереж 
для розпізнавання рукописних символів. Роботи [18–
19] пропонують новий метод сегментації рукописного 
тексту за допомогою конволюційної нейронної мере-
жі (CNN). Автори дослідження [20] використовують 
мережі короткострокової пам’яті (LSTM) зі згорткою 
для побудови обмежувальних коробок для кожного 
символу, після чого передають сегментовані символи 
в конволюційну нейронну мережу для класифікації, 
а потім реконструюють кожне слово відповідно до 
результатів класифікації та сегментації. Автори [21] 
демонструють результати використання конволюцій-
ної нейронної мережі для розпізнавання рукописного 
тексту з можливістю налаштування на використання 
для тексту різними мовами. 

Одним з етапів підготовки даних до аналізу є очи-
щення і трансформування даних. У статті [22] розгля-
даються методи очищення і трансформування даних 
у рамках технології Knowledge Discovery in Databases 
для прискореного застосування методів інтелектуаль-
ного аналізу даних. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз досліджень показав, що підготовка даних, 
яка охоплює виявлення, вибір, очищення й інтегра-

цію наявних наборів даних до форми, придатної для 
подальшого використання, зокрема у БД, вимагає 
великих часових витрат, і численні дослідники шука-
ють можливості її автоматизації для скорочення часу 
на її виконання. Попри наявні дослідження, запро-
поновані в них техніки та підходи до автоматизації 
підготовки даних або тематично вузько спрямовані, 
або містять алгоритми розв’язання лише окремих 
аспектів і можуть використовуватися лише частково 
для вирішення комплексного завдання автоматизації 
збирання та підготовки відомостей для географічного 
блока архівної ІПС. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета роботи – дослідження засобів автоматизації 

процесу підготовки даних для географічного блока 
архівної ІПС із джерел різного формату: електронних 
реєстрів, вебсторінок, паперових друкованих видань, 
рукописних архівних документів тощо.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є автоматизація процесу 
підготовки даних для бази даних архівної ІПС.

Предметом дослідження є методи і засоби автома-
тизації збору, видобування, ідентифікації та внесення 
даних до географічного блока ІПС.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Процес підготовки даних для географічного бло-

ка БД складається із трьох етапів (рис. 1).
Перший із цих етапів виконується людиною.  

До пошуку, уведення й імпортування даних можуть 
бути залучені працівники обласних архівів та бібліотек, 
краєзнавці й історики, які добре знайомі з регіональни-
ми адміністративним устроєм та історією, мають досвід 
пошуку й опрацювання краєзнавчої інформації. 

Для імпортування у БД потрібні такі відомос-
ті: перелік усіх населених пунктів, розташованих 
на території України та/або Української Радянської 
Соціалістичної Республіки (далі – УРСР), їхні істо-
ричні назви упродовж періоду існування (або при-
наймні за останні 250 років), а також інші адміні-
стративні одиниці (райони, повіти, області, губернії); 
історичні статуси (село, селище, місто, район, повіт, 

 

Внесення 
здобутої 

інформації 
до БД 

3 
 
Видобування 
інформації, 
ідентифікація тотожних 
даних та розміщення їх 
у csv-файли певного 
шаблону 

2 
 
Пошук джерел 
відомостей про 
населені пункти,  
їхні історичні назви  
й адміністративне 
підпорядкування 

1 

Рис. 1. Етапи підготовки даних
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область, губернія тощо); перелік адміністративних 
підпорядкувань населених пунктів – до волостей 
та/або повітів (до 1917 р.) і районів (після 1917 р.), 
волостей – до повітів, повітів/районів – до губерній/
областей, губерній/областей – до країн; часові межі 
існування адміністративних одиниць, назв та підпо-
рядкувань; географічні координати населених пунк-
тів (довгота і широта).

Джерелами сучасних відомостей про населе-
ні пункти та їхнє адміністративне підпорядкування 
можуть бути офіційні реєстри та статистичні дані, 
наведені на сайті Верховної Ради України. Зокрема, 
Державний реєстр географічних назв (https://land.
gov.ua/info/informatsiia-pro-derzhavnyi-reiestr-heohra-
fichnykh-nazv/) складається із pdf-файлів, по одному 
для кожної області й Автономної Республіки Крим. 
У цих файлах, серед іншого, містяться унормовані 
назви областей, адміністративних районів, населених 
пунктів двома мовами (українською й англійською) із 
зазначенням підпорядкування відповідному району, 
географічні координати (широта і довгота), причому 
кожен із них має унікальний ID.

У статистичних даних, що містяться на сайті Вер-
ховної Ради України (http://static.rada.gov.ua/zakon/new/
NEWSAIT/ADM/zmist.html), для кожної області окре-
мо наведено «Відомості про райони, міста і селища 
міського типу», звідки можна дізнатися про рік при-
своєння населеному пункту статусу міста, селища місь-
кого типу тощо. Крім того, там сформований перелік 
перейменувань населених пунктів із 1986 р. та перелік 
пунктів, знятих з обліку після 1986 р. Тобто на підста-
ві названих офіційних джерел можна зібрати якщо не 
вичерпну, то принаймні достатню інформацію щодо 
сучасного адміністративного устрою країни.

Джерелом географічних даних про УРСР упро-
довж періоду 1917–1990 рр. можуть бути регіональ-
ні або республіканські довідники населених пунктів 
і архівні документи того часу. 

Джерелами відомостей про населені пункти 
та їхнє підпорядкування до 1917 р. можуть бути 
старі друковані довідкові видання, пам’ятні книжки 
й архівні документи. Зокрема, відомості про Поділь-
ську губернію Російської імперії можна зібрати 
у виданні 1893 р. [23], яке містить, серед іншого, дані 

про назви повітів, міст, волостей, сіл, їхній тип (ста-
тус), підпорядкування. Відомості про адміністратив-
ний устрій Херсонської губернії можна знайти на веб-
сайті «Родове гніздо» (http://rodovoyegnezdo.narod.ru/
geografy.htm). Джерелом даних про перейменування 
може бути багатотомне сучасне видання «Зведений 
каталог метричних книг».

Загалом, джерела історичних географічних відо-
мостей для кожної області мають встановлюватися 
індивідуально представниками обласних архівів, 
залежно від регіональних особливостей. Після підбо-
ру джерел для збирання потрібної інформації можна 
переходити до наступного етапу.

Оскільки обсяг відомостей для введення на другому 
етапі (рис. 1) заповнення географічного блока даними 
в рамках країни загалом є досить значним, то саме його 
реалізація потребує чималих людських ресурсів і галь-
мує створення архівних ІПС, а тому потребує автома-
тизації. Для етапів 2 і 3 (рис. 1) підсистема підготовки 
даних містить модулі видобування інформації, іденти-
фікації даних та внесення відомостей до БД (рис. 2).

У модулі видобування даних для кожного джере-
ла відомостей створюється власний метод. Інформа-
ція з онлайн-реєстрів конвертується до електронних 
таблиць і опрацьовується засобами Microsoft Excel 
(видаляються зайві рядки та стовпці, заповнюють-
ся порожні комірки для підпорядкування районів 
та обласного центра). Додаються стовпці, необхідні 
для відповідності шаблону, який згодом буде імпор-
тований до БД. Окремі таблиці для кожної області 
можуть бути об’єднані в загальну таблицю. 

Наступним кроком є створення аналогічних 
таблиць, заповнення їх відомостями про переймену-
вання та зняття з обліку населених пунктів зі згадано-
го сайту Верховної Ради. Після цього матимемо три 
таблиці, які треба буде звести в одну на етапі іденти-
фікації даних, об’єднавши рядки, які стосуються тих 
самих населених пунктів.

Дані з вебсторінок видобувають на цьому етапі 
шляхом синтаксичного аналізу тексту. Приклад син-
таксичного аналізу фрагмента сторінки сайту «Родо-
ве гніздо», яка містить відомості про адміністратив-
ний склад Херсонського повіту Херсонської губернії, 
наведено на рис. 3. 

 

Рис. 2. Схема підсистеми підготовки даних для архівної ІПС
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Скановані копії друкованих видань, які містять 
чіткий машинописний текст, попередньо проходять 
розпізнавання засобами спеціального програмного 
забезпечення, зокрема програмою Abbyy FineReader, 
результатом якого є текстовий документ із неструк-
турованими даними. Наступним кроком є вичищен-
ня розпізнаного тексту від шуму – зайвих пробілів 
та сторонніх символів, розривів сторінок тощо.

Далі інформація видобувається завдяки проведен-
ню синтаксичного аналізу тексту. Зокрема, перелік 
населених пунктів Подільської губернії містить текст, 
поданий у такому форматі: на початку кожного абзацу 
вказана назва населеного пункту, а в дужках подана 
альтернативна назва, яка супроводжується словами 
«тожъ» або «иначе», після коми вказано тип населе-
ного пункту, далі вказується в родовому відмінку, до 
якого повіту і волості належить населений пункт (усе 
відокремлюється комами із пробілами). 

Найскладніше видобування даних із рукописних 
джерел, якими є багато архівних документів. Для 
успішного видобування таких даних необхідна зазда-
легідь створена та натренована нейронна мережа для 
конвертації рукописного тексту (з урахуванням регіо-
нальних мовних особливостей) до текстового файлу, 
що далі аналізується аналогічно до попереднього.

Суттєво, що відомості про підпорядкування, які 
потраплять до таблиці за такого підходу до заповне-
ння даних, мають дискретний характер і зазвичай не 
містять визначених часових меж. Тому доцільно для 
кожного джерела задати як такі межі принаймні рік, 
до якого належить джерело, а далі розширити межі за 
можливості під час ідентифікації. 

Залежно від джерел відомостей, імовірно, до 
таблиць потраплять не всі історичні та народні назви 

населених пунктів. За можливості варто додати їх до 
таблиці вручну, переклавши трьома мовами. Аналогіч-
но треба зробити з підпорядкуваннями, які не потрапи-
ли до таблиці через недосконалість вибраних джерел. 

Не обов’язково встановлювати абсолютно всі варі-
анти історичних підпорядкувань, здебільшого достат-
ньо вказати одне підпорядкування до 1917 р., одне чи 
декілька – часів УРСР, а також сучасне. Однак непри-
пустимо для спрощення підпорядковувати населені 
пункти безпосередньо губерніям і областям, якщо 
вони насправді підпорядковувалися повітам або райо-
нам. Варто також звернути увагу на підпорядкування 
дрібних селищ волостям (зазвичай ця інформація міс-
титься в дореволюційних списках населених пунктів).

Після виконання модуля видобування даних 
матимемо певну кількість таблиць, у яких міститься 
окремо інформація про адміністративний устрій до 
1917 р., часів УРСР та сучасний. Якщо відомості про 
сучасний стан із реєстру можна одразу занести у БД, 
то історичні дані мають обов’язково пройти попере-
дню ідентифікацію.

Модуль ідентифікації даних призначений для 
встановлення тотожності населених пунктів, відо-
мості про які здобуті з різних джерел у різні моменти 
часу. Головною метою цього модуля є встановлення 
тотожним населеним пунктам однакових значень ID. 
У разі наявності джерел різними мовами (наприклад, 
українська та російська або українська та польська) 
бажано заздалегідь перекласти всі назви цими мова-
ми і зберегти їх в одній таблиці. Спочатку варто про-
вести автоматичну (програмну) ідентифікацію насе-
лених пунктів, для яких зібрано відомості про пере-
йменування. Ще одну частину даних можна іденти-
фікувати програмними засобами, зіставляючи назви 

 
Рис. 3. Приклад синтаксичного аналізу тексту вебсторінки
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і підпорядкування, за умови, що заздалегідь встанов-
лене відношення між губерніями й областями, проте 
це можливо лише для унікальних і малопоширених 
назв. Решту даних доведеться ідентифікувати за без-
посередньої участі людини (зазвичай спеціаліста-
краєзнавця або архівіста). 

Залежно від підбору джерел даних, імовірно, у табли-
ці, до якої буде зведено всі відомості, все ще залишиться 
чимало незаповнених комірок. Відомості, які критично 
необхідні, але досі не потрапили до таблиці, доцільно 
ввести вручну (якщо вони відомі фахівцям).

Модуль внесення даних до географічного блока 
БД передбачає імпорт csv-файлів і рознесення відо-
мостей у відповідні таблиці. Реалізується таке або 
безпосередньо у БД за допомогою SQL (збережених 
процедур), або ззовні бази засобами php, Node.JS 
тощо. У коді має бути обов’язково закладено перетво-
рення текстових назв районів, областей та країн на 
відповідні ID. Має забезпечуватись цілісність даних 
і зв’язність із контентом, який уже міститься у БД. 
Для кожної пари населених пунктів, якщо задані їхні 
географічні координати і це передбачено структурою 
БД, треба обчислити відстань за формулою [24]:

( )( ) ( )( )
( )

2 2
2 1 2 1 2

1 2 1 2

cos  sin  cos   sin  sin  cos  cos
arctan

sin  sin  cos   cos  cos

ϕ ∆λ + ϕ ϕ − ϕ ϕ ∆λ
∆σ =

ϕ ϕ + ϕ ϕ ∆λ
, (1)

де λ1, φ1 і λ2, φ2 – географічні широта і довгота 
в радіанах двох точок 1 і 2;

Δλ і Δφ – їхні абсолютні різниці;
Δσ – центральний кут між ними. 
Кожна з пар населених пунктів (A, B) має згадува-

тися лише один раз: (A, B) або (B, A).
Після виконання всіх зазначених етапів база 

даних буде заповнена країнами, областями, губерні-
ями, округами, районами і повітами, історичними до 
1917 р., сучасними пунктами України, їхніми назвами 
в минулому та (можливо, частково) історичними варі-

антами їхнього адміністративного підпорядкування 
з дискретними часовими межами. 

Після заповнення географічного блока має відбу-
тися процес географічного маркування записів архів-
ної бази. Цей аналіз даних також можна довірити про-
грамі: система буде шукати в назвах фондів і справ 
повнотекстові збіги географічних назв із даними, що 
містяться у створеному географічному блоці, та про-
понувати варіанти для прив’язування справ, зокрема 
й залежно від назви фонду та часових меж докумен-
тів. Проте остаточний вибір локалі для маркування 
все одно має залежати від людини.

ВИСНОВКИ
У роботі досліджено можливість автоматизації 

процесу підготовки даних для заповнення географіч-
ного блока архівної інформаційно-пошукової сис-
теми, що використовує відомості з державних реє-
стрів, друкованих довідкових видань, архівних справ 
та інтернет-ресурсів і мінімізує витрати часу архівіс-
тів на введення даних про адміністративні одиниці 
та їхнє підпорядкування. Запропоновано підсисте-
му для підготовки даних, яка складається з модулів 
пошуку джерел інформації, видобування даних, іден-
тифікації даних, внесення інформації до БД. У під-
системі вирішено автоматичне виконання досить зна-
чного обсягу роботи, без ручного введення даних. 
Проте роль архівістів і краєзнавців у цьому процесі 
є також важливою, оскільки частина роботи (пошук 
джерел та коригування помилок) виконується вручну.

У рамках дослідження було автоматизовано під-
готовку набору географічних даних, апробовано її на 
прикладі Миколаївської області України. Запропоно-
ваний алгоритм дозволить автоматизувати заповне-
ння географічного блока даними інших регіонів для 
використання в регіональних тематичних архівних 
базах даних і в загальнодержавній архівній інформа-
ційно-пошуковій системі.
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Аbstract. Recent events in Ukraine and around the world raised a number of very relevant issues related to the looking 
for the sources of economic growth: countries, businesses, individuals in the guise of entrepreneurs or employees. At 
the same time, the new technological paradigm – Industry 4.0 is being formed, which caused a change in established 
business models and a significant acceleration of innovative development of countries. According to the authors, their 
solution is not elementary and actualizes independent scientific tracking of their interaction and the consequences of 
mutual influence.
The purpose of the article is to visualize the structure of productive forces, their formation and transformation through 
the prism of time and to determine the correlation between productive and human capitals. An undertaken study is based 
on the application of historical and analytical method and generalization of information obtained through informal 
content analysis of available electronic and printed sources of information. The hypothesis as economic resources of 
production are divided into two groups: productive capital and human capital have been proposed. Each of them has its 
own internal structure and, accordingly, features. The procedure of using the production function for the quantitative 
assessment of changes in the economic results of economic systems under the influence of production factors that 
are in continuous motion and interaction with each other is given. A retrospective review of industrial revolutions is 
imparted: from the first to the fourth. It is emphasized that such processes as intellectualization and digitalization of 
the economy is radically transforming the role of human in production process, with his ability to work, and cyber-
physical systems, which are increasingly taking over functions of a commodity producer, capable of doing business 
relatively faster, cheaper and better; an established belief that enterprises use the strategy of price advantages is an 
indisputable guarantee of a high level of competitiveness is not relevant today. Authors have formulated the definition 
of Industry 4.0 and arguments regarding its advantages over predecessors’ definitions.
Key words: economy; industry; productive forces; factors of production; systems approach; production capital; human 
capital.

Анотація. Останні події в Україні та світі висвітлили цілу низку надзвичайно актуальних проблем, пов’язаних 
із пошуком джерел економічного піднесення: країн, бізнесів, особистостей в іпостасі підприємців або найма-
них працівників. Водночас відбувається становлення нового технологічного укладу Індустрія 4.0, що зумовлює 
зміну усталених бізнес-моделей та значне прискорення інноваційного розвитку країн. На думку авторів, їх 
розв’язання не є елементарним, адже на тлі подій і актуалізує самостійне наукове відстеження їх взаємодії та 
наслідків обопільного впливу. 
Мета статті полягає у візуалізації будови продуктивних сил, їхнього становлення та трансформації крізь при-
зму часу, визначенні кореляції між виробничим та людським капіталом. 
Виконана студія ґрунтується на застосуванні історико-аналітичного методу й узагальненні відомостей, 
отриманих за допомогою неформалізованого контент-аналізу доступних електронних та друкованих  

ЕКОНОМIКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Події, які останнім часом відбуваються у світовій 

економіці, проблеми, з якими вона стикається, підси-
лені планетарною пандемією і карантинними захода-
ми (до них вдалися уряди чи не всіх країн, прагнучи 
убезпечити своїх громадян від ураження вірусом неві-
домого походження), вкотре привернули увагу до май-
бутнього вищої освіти, закладів, які формують про-
фесійні компетенції в сучасного студентства. Точаться 
суперечки й щодо визначення перспектив нової гене-
рації людства, яка вступає у фазу фахової продук-
тивності і перебуватиме в ній упродовж найближчих 
40–50 років. Характерно, що дедалі більше відповідні 
дискусії розгортуються у площині з’ясування законо-
мірностей розвитку, руху та взаємного впливу різно-
манітних чинників утворювальних процесів.

Актуальність розвідок в окресленій сфері поси-
люється характером змін, які спостерігаються саме 
у природі виробничого капіталу. Якщо на попередніх 
етапах земної цивілізації він був здатен лише поси-
лювати фізичні або розумові здібності найманих 
працівників, не ставлячи під сумнів їхню панівну 
роль у створенні продуктів (матеріальних або духо-
вних, – що кому заманеться), то тепер ми спостері-
гаємо справжню конкурентну боротьбу між живими 
істотами та їх кіберфізичними створіннями за право 
перших заробляти собі на хліб насущний. Маємо 
визнати, що Homo sapiens втрачає одну позицію за 
іншою. Починаючи від виконання технологічних опе-
рацій у складних або навіть небезпечних умовах (ска-
жімо, зварювання металевих корпусних конструкцій 
у складнодоступних просторах), а тепер і виконання 
обов’язків із морської навігації суден-дронів, здатних 
перевозити вантажі на величезні відстані і без коман-
ди, лоцмана, і навіть без капітана.

Окреслені проблеми цікавлять не лише тому, що 
доленосні явища відбуваються на наших власних очах 
і не можуть не зацікавити людей, схильних до спосте-
режень і узагальнень, а науковці якраз і належать до 
цієї категорії. Головне полягає в тому, що вони безпосе-
редньо або опосередковано відбиваються майже на всіх 
аспектах соціально-економічного життя. Не є винятком 

і система вищої освіти. Вона, за визначенням, має пере-
бувати в авангарді передбачення наслідків трансформа-
ції виробничих сил, вчасно визначати дороговкази для 
отримувачів освітніх послуг, оскільки їхні професійні 
та кар’єрні успіхи в майбутньому залежать від рівня 
компетенцій, набутих під час навчання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Причини трансформацій в навколишньому сві-
ті (з позитивними та час від часу, як це не прикро, 
і з негативними наслідками), не є універсальни-
ми і перебувають у центрі численних та напруже-
них наукових обговорень [1; 2; 3; 4]. Аналіз цих 
та багатьох інших думок, викладених їх учасника-
ми, засвідчує, що склад та структура чинників, які 
зумовлюють інтенсивність та глибину трансформа-
ції, різняться залежно від того, про яку саме систе-
му йдеться: за масштабами, призначенням, особли-
востями внутрішньої будови, характером обмінів 
з навколишнім середовищем.

Так, наприклад, демонструючи своє бачення змін 
у соціумі, O.D Carvache-Franco, G. Gutierrez, E.Z. Barreno 
[1, с. 110] звертають увагу, зокрема, на такі їх передумо-
ви, як: національна фінансова модель, застосування якої 
урядом гарантує в перспективі економічну стійкість 
країни; тип соціальних інновацій (в інтерпретації авто-
рів – відкриті, закриті, радикальні); рівень налагоджен-
ня міжгалузевого співробітництва.

Рушійними силами змін у природних екосисте-
мах виступають: коливання економічної активності на 
планеті та в її окремих регіонах, зростання чисельнос-
ті населення, активність громадських рухів щодо збе-
реження біорозмаїття, політична воля еліт, які перебу-
вають у владі та в опозиції до неї, науково-технічний 
прогрес в частині розробки технічних та технологіч-
них інновацій. Їх деталізацію знаходимо у [5; 6; 7 ].

Зовсім інша річ – царина економіки та підпри-
ємств, з яких вона і складається. Узагальнення вико-
наних спостережень за господарською практикою 
реального сектора підтверджує: їхньою визначаль-
ною місією є створення матеріальних умов життя 
людей. Виконання цієї місії стає можливим за умов 

джерел інформації. Запропонована гіпотеза, за якою економічні ресурси виробництва поділяються на дві групи: 
виробничий капітал та людський капітал. Кожна з них має власну внутрішню структуру й особливості. Наве-
дено процедуру використання виробничої функції для кількісного вимірювання зміни економічних результатів 
господарських систем під впливом чинників виробництва, які перебувають у безперервному русі та взаємодії 
один з одним. Вміщено ретроспективний огляд індустріальних революцій: від першої до четвертої. Наголоше-
но, що такі процеси, як інтелектуалізація та цифровізація економіки радикально трансформують роль людини 
у виробничому процесі, з її здатністю до праці, та кіберфізичних систем, які дедалі більше перебирають на себе 
функції товаровиробника, здатного робити справу порівняно швидше, дешевше та якісніше; усталене пере-
конання про використання підприємствами стратегії цінових переваг як безперечної запоруки високого рівня 
конкурентоспроможності не є нині актуальним. Сформульовано авторську дефініцію поняття «Індустрія 4.0» і 
аргументи щодо її переваг над визначеннями попередників.
Ключові слова: економіка; промисловість; продуктивні сили; чинники виробництва; системний підхід; вироб-
ничий капітал; людський капітал.
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залучення до утворювального процесу чинників  
виробництва, або, інакше кажучи, економічних ресур-
сів. Автори всесвітньовідомої енциклопедії “Britannica” 
уважають: «Продуктивні фактори зазвичай класифіку-
ють за трьома групами: земля, праця, капітал» [8].

Цю ідею розвивають та доповнюють прихильни-
ки економіки моря [9, с. 30–40], які пропонують, і не 
безпідставно, як на нас, увести у склад природних 
чинників виробництва, окрім земель сільськогоспо-
дарського призначення, корисних копалин, ще й біо-
логічні ресурси, сконцентровані у верхніх шарах Сві-
тового океану. Вони величезні за розмірами (загальна 
маса може сягати 36 млрд тонн), а характерною осо-
бливістю є здатність до самовідтворення.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Тож, як постає з усією очевидністю, з’ясуванню 
структури, взаємодії та розвитку чинників виробництва 
присвячено чималу кількість публікацій. Однак від того 
явище, яке опинилося в центрі нашої уваги, не виглядає 
з’ясованим остаточно. Та іншого, мабуть, неможливо 
й очікувати з огляду на безперервний та інколи непе-
редбачуваний рух науково-технічного поступу. Його 
рушії далеко не завжди сконцентровані на задоволенні 
сьогоденних особистих та індустріальних нестач, але 
час від часу створюють потреби, про які ніхто не гадав 
і не мріяв у контексті управління бізнес-процесами, що 
попередньо склалися, і розв’язання поточних марке-
тингових та інших підприємницьких завдань.

Наслідки цього (і не лише економічні, але 
й соціальні, навіть військово-політичні) ще мають 
бути оцінені. Зокрема у сфері формування про-
фесійних компетенцій. Кожна з них, набута свого 
часу, згодом може виявитися морально застарілою 
чи зовсім зайвою. Навчання впродовж усього життя 
вже не є футуристичною фантазією, з відповідними 
наслідками для операторів ринку освітніх послуг. 
Якість та швидкість їх надання стають вирішальни-
ми критеріями оцінки відповідних закладів. Із цієї 
причини їхні власники та менеджмент мають розу-
мітися на генезисі чинників промислового виробни-

цтва та їхньому поточному стані, відбиваючи його 
в навчальних планах та робочих програмах академіч-
них курсів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Автори поставили собі за мету відстежити будову 

продуктивних сил та визначити, як історичний роз-
виток виробничого капіталу позначався на капіталі 
людському. Думаємо, що отримані результати цього 
дослідження виявляться корисними для опрацюван-
ня політики закладами вищої освіти, спрямованої на 
зростання їхньої економічної безпеки та конкурент-
ної спроможності на ринку освітніх послуг.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виконана студія ґрунтується на застосуванні 
історико-аналітичного методу й узагальненні відо-
мостей, отриманих за допомогою неформалізованого 
контент-аналізу доступних електронних та друкова-
них джерел інформації. Об’єктом дослідження обра-
но процеси, які відбиваються на якості людського 
капіталу, що впливають на зміст освітніх продуктів 
і технології формування фахових компетенцій. Пред-
метом – методологічні та прикладні аспекти виокрем-
лення та взаємодії чинників виробництва.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Ми погоджуємося із прихильниками переконан-

ня, що в підґрунті піднесення суб’єктів господарю-
вання, безвідносно до розмірів та виду діяльності, 
панівного у структурі бізнесу, перебуває розвиток 
продуктивних сил – сукупності речового й особис-
тісного (у контексті нашого дослідження він набуває 
особливого значення) факторів (ресурсів) виробничо-
го процесу. Їхня конструкція в узагальненому вигляді 
представлена на схемі (рис. 1).

Якщо скористатися показником (далі – П), що 
характеризує економічні результати діяльності під-
приємства (наприклад, загальною факторною про-
дуктивністю або прибутком), то для вимірювання 
внеску в його зростання чинників, визначених на схе-
мі, можна використати таку виробничу функцію:

 

Фактори (економічні ресурси) виробництва 

Виробничий капітал (Вк) Людський капітал (Лк) 

Природний капітал (Пк) Засоби виробництва (Зв) Технології (Т) Інформація (І) 

Інтелектуальна та фізична праця  
найманого персоналу (Пнп) 

Підприємницька 
ініціатива (Пі) 

Рис. 1. Будова продуктивних сил
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П = f (Вк, Лч) = f (Пк, Зв, Т, І, Пнп, Пі).   (1)

Припустимо, що в межах обсягів його закупі-
вель підприємством природний капітал залишається 
незмінним, а підприємницька ініціатива вимірюєть-
ся обсягами капітальних інвестицій (далі – Кі). Тоді 
формула 1 набуває такого вигляду:

П = f (Зв, Т, І, Пнп, Кі).                  (2)

Що може цікавити нас передусім? Звичайно, що 
продуктивність кожного з наведених чинників (далі – 
Прі) – співвідношення економічного результату до 
вартості і-го вхідного ресурсу (далі – Врі). Інакше 
кажучи, ресурсовіддача:

Пр = П / Врі.                              (3)

Оскільки знайти бодай два абсолютно ідентич-
ні підприємства, навіть у межах одного виду еко-
номічної діяльності або регіону неможливо, то для 
кожного з них частка внеску і-го ресурсу у приріст 
економічного результату (ΔП, %) буде відрізнятися. 
Наприклад, частка виробничого капіталу становити-
ме 60%, а частка людського капіталу – 40%. З подаль-
шим розподілом за складниками (скажімо, Зв – 20%,  
Т – 30%, І – 10%; Пнп – 25% , Кі – 15%). Скористав-
шись отриманими результатами, переходимо до роз-
рахунку приросту результату економічної діяльності 
підприємства:

% П = 0,20 (% ΔЗв) + 0,30 (% ΔТ) + 0,10 (% ΔІ) +
+ 0,25 (% ΔПнп) + 0,15 (% ΔКі).            (4)

З того, що викладено вище, випливає: економічні 
результати господарських систем (від усієї країни до 
мікропідприємства) зумовлюються спільним впли-
вом чинників виробництва, які перебувають у постій-
ному русі та взаємодії.

Науковцям старшого та навіть середнього поко-
ління добре відоме їх ленінське трактування: «Перша 
продуктивна сила всього людства є робітник, трудя-
щий» [10, с. 359]. Але не впевнені, що воно дотепер 
залишається актуальним. І не з тієї лише причини, що 
основоположники вчення про диктатуру пролетаріа-
ту втратили статус фетиша, об’єкта беззаперечного 
поклоніння. Головне полягає в тому, що їхні уявлення 
з відповідного приводу формувалися на дослідженні 
виробничих відносин середини ІХ та початку ХХ ст. 
Вдаючись до образної поетичної мови: «Не той тепер 
Миргород й Хорол-річка не та» [11].

Для того, щоб переконатися в цьому, застосує-
мо історико-аналітичний метод, за його допомогою 
переглянемо ретроспективу переворотів, які від-
булися у виробничому та людському капіталах як 
невід’ємних складових частинах продуктивних сил.

Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. низка 
англійських учених і винахідників запропонува-
ли небачені на той час дива. Серед найвизначніших 
досягнень науки згадаємо механічний ткацький вер-
стат, доменний метод плавки чавуну, прядильний 
верстат, рухомий водяним колесом, першу бавовняну 
фабрика машинного виробництва, винайдення паро-
вого двигуна та токарного верстата. Результатом їх 
запровадження стала масова заміна ручної праці 
машинним виробництвом, перехід від мануфактур-
ного виробництва до фабрично-заводського, що, зре-
штою, спричинило першу промислову революцію, 
географічно пов’язану з Туманним Альбіоном.

Дослідження наших закордонних колег [12] свід-
чать про те, що трансформації виробничого капіталу 
відбилися на найманих працівниках. Апелюючи до 
тогочасної статистики, вони переконливо доводять, 
що технологічний прогрес під час промислової рево-
люції спонукав, якщо висловлюватись сучасною тер-
мінологією, до інвестицій у людський капітал [13]. 
Колишні ремісники відчули потребу підвищувати 
кваліфікацію. Інакше вони б втрачали перспекти-
ви подальшого працевлаштування. Природно при-
пустити, що водночас із поширенням нововведень 
збільшувалася кількість інженерів (проєктувальни-
ки, організатори виробництва, експлуатаційники), 
робітників-виготовлювачів верстатів та іншого тех-
нологічного обладнання, що не могло не спонукати 
до змін у загальному рівні освіченості нації. Особли-
во порівняно з попереднім періодом, коли головним 
критерієм оцінки працівника була його фізична сила, 
витривалість.

Друга промислова революція (її ще називають тех-
нологічною, віддаючи належне характеру основних 
перетворень) відбулася на перетині ХІХ–ХХ ст. та під-
била підсумок сторічному розвитку науки і техніки, 
змінам у виробничих відносинах, сформованих уже 
на новому індустріальному підґрунті. Їх осереддям 
став Новий Світ, який на очах зачарованого людства 
зробився «драйвером» економіки планети. І залишав-
ся таким, якби не феномен сьогочасного Китаю.

Найвеличніші розуми тогочасності запропонува-
ли нафту як енергоносій, як більш ефективну альтер-
нативу поширеному вугіллю, здійснили принципові 
зрушення у сталеливарній промисловості, у техно-
логіях електрифікації. Апофеозом цього злету був 
винахід безперервного конвеєрного виробництва 
автомобілів та засадничих принципів наукової орга-
нізації праці й менеджменту. Життя стало набагато 
динамічнішим: мандрівки (для власного задоволення 
або комерційні) здійснювалися велосипедами, авто-
мобілями, поїздами. Комунікації опосередковувалися 
газетами, радіо, телеграфом, телефоном. Порівняно 
з минулим прискорилася дифузія нових технологій.

Виникає суспільна страта, яку ми називаємо тепер 
«середнім класом», із відповідними споживчими  
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запитами якісних товарів, виготовлених на підприєм-
ствах із серійним типом виробництва, а тому доступ-
них за ціною. На цьому соціальному підґрунті зросли 
ті, хто вважали себе «володарями світу»: Д. Рокфел-
лер, Е. Карнегі, Д. Морган, К. Вандербільт та бага-
то інших. Кваліфіковані робітники на промислових 
ділянках, яким були підконтрольні немала частина 
механізованого виробничого процесу, отримували 
відносно високу заробітну плату. Вона виконувала 
роль головного мотиватора особистості до опануван-
ня нових компетентностей. Економічна незалежність 
опинилася в кореляції або з інвестиційним капіталом, 
або із професійною технічною майстерністю [14]. 
Є підстави для висновку, що разом з удосконаленням 
технологій зростає ґатунок людського капіталу.

А попереду на людство очікувала третя, або цифро-
ва промислова революція. Вона стала дітищем еконо-
мічної глобалізації, коріння якої живилося, окрім іншо-
го, інформаційно-комунікаційними інтернет-технологі-
ями та кібернетизацією виробництва, яке гнучко, швид-
ко та відносно дешево переналагоджується на випуск 
продукції, що задовольняє тепер вже не масові, а інди-
відуалізовані потреби споживачів. Досягти цієї мети 
допомагають нові матеріали, 3D-принтери та роботи-
зовані комплекси інтернет-речей. Серед новітніх тех-
нологій – хмарні обчислення, промислові мережі, схо-
вища даних, диспетчерське управління та збір інфор-
мації, системи управління виробничими процесами  
(MES/APS/APC) та ресурсами підприємства (ERP).

Якщо фахівці попередньої генерації послугову-
валися верстатами, токарними, револьверними, кару-
сельними тощо, штампувальними пресами та форму-
вальними машинами, покладалися в роботі на молот-
ки та гайкові ключі, то в сучасних цехах вже треба 
докласти зусиль, щоб відшукати техніку, яку догляда-
ють майстри в характерних спецівках. Сучасні техно-
логічні комплекси високоавтоматизовані, а їх опера-
тори уважно вдивляються не в супорти, а в монітори 
«бортових» комп’ютерів та сполучені з ними планше-
ти для дистанційного нагляду.

Значно вплинули на виробництво зрушення в еко-
логічній складовій частині третього промислового 
перевороту, відкривши еру використання альтерна-
тивних (поновлюваних) джерел енергії – вітру, сонця, 
хвиль, морських течій, геотермії, біомаси, теплових 
насосів тощо.

Після 2000 р. серед науковців, фахівців-практиків, 
політичних діячів набула популярності думка, що лан-
цюг технологічних революцій має продовження, оскіль-
ки світ постає перед новою сходинкою еволюційного 
розвитку із властивими їй нано- та біотехнологіями, 
альтернативними паливно-енергетичними системами, 
генною інженерією. Вони та багато інших формують 
новий технологічний уклад, що чинить потужний вплив 
на економіку та соціальну сферу загалом. Із 2010 р., 
відразу за проголошенням урядом Німеччини проєкту 

високотехнологічної стратегії комп’ютеризації вироб-
ництва [15], світом поширився узагальнюючий термін – 
«Індустрія 4.0» (далі – «І. 4.0»).

З того часу зроблено чималу кількість спроб адек-
ватно визначити явище, яке стало сьогочасною реалією. 
Фахівці Глобального інституту McKinsey, наприклад, 
уважають, що йдеться про епоху «кіберфізичних сис-
тем». Тобто таких, які інтегрують обчислення, мережу 
та фізичні процеси і включають низку технологій, що 
інтегрують мобільні пристрої, системи інтернет-речей 
(далі – IoT), штучний інтелект (далі – AI), робототехні-
ку, кібернетичну безпеку та 3D-друк [16].

Існує також пропозиція дивитися на нього крізь 
призму економічної ефективності. Отже, маємо спра-
ву з «новим рівнем організації та управління лан-
цюгами вартості впродовж усього життєвого циклу 
продукції» [17], або з «узагальнюючим терміном для 
характеристики технологій та концепцій організації 
ланцюжка вартості» [18].

Солідаризуючись із попередниками щодо окрес-
лення місця технологічної складової частини в будові 
нової ери, уважаємо, що запропонованим підходам 
бракує уточнення мети або візії її становлення. Цей 
недолік пояснюється, як на нас, виникненням наведе-
них і аналогічних думок на самому початку станов-
лення «І 4.0», коли наслідки поширення інноваційних 
технологій було важко спрогнозувати.

Після узагальнення першого набутого досвіду (орі-
єнтовно із 2015 р.) дефініції стають більш структуро-
ваними і демонструють рух від елементарного висвіт-
лення технологічних нововведень до з’ясування очіку-
ваного вдосконалення виробництва. Ось приклад [19]: 
«<…> основна концепція Industry 4.0 – використову-
вати передові інформаційні технології для розгортан-
ня служб IoT. Виробництво може працювати швидше 
і з мінімальним простоєм, інтегруючи технічні знання. 
Тому створений продукт буде кращої якості, виробничі 
системи – більш ефективними, простішими в обслуго-
вуванні та заощадливими».

Схожі погляди [15]: «<…> Ці кіберфізичні сис-
теми містять розумні машини, системи зберігання 
та виробничі засоби, які здатні самостійно обміню-
ватися інформацією, керувати діями та незалежно 
контролювати один одного. Вони сприяють фунда-
ментальним вдосконаленням промислових процесів, 
пов’язаних із виробництвом, використанням матері-
алів та ланцюгом поставок, управлінням життєвим 
циклом».

Економіст із світовим визнанням, засновник і пре-
зидент Всесвітнього економічного форуму в Давосі 
К. Шваб запропонував, на наш погляд, більш укла-
дисте трактування [20]: «Промисловість 4.0 відрізня-
ється кількома характеристиками нових технологій: 
фізичним, цифровим та біологічним світами. Удоско-
налення технологій чинить значний вплив на галузі 
розвитку, економіку та плани розвитку урядів».
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Звертає на себе увагу, що обидва останні визна-
чення ґрунтуються на тезі, за якою новітні технології 
створюються та використовуються заради підвищен-
ня ефективності бізнес-моделей, скорочення часу від 
виникнення ідеї до виробництва продукту, пролонга-
ції життєвий цикл товару.

Тішить, що належний внесок у визначення чет-
вертого індустріального перевороту зробили і наші 
співвітчизники. Його містить, зокрема, «Стратегія 
розвитку Індустрії 4.0» – програмний документ Асо-
ціації підприємств промислової автоматизації України 
(далі – АППАУ) [21]: «Індустрія 4.0 – наступний етап 
цифрової трансформації виробничих підприємств, що 
супроводжується прискореним упровадженням техно-
логій, таких як промисловий інтернет речей, аналіти-
ка великих даних, штучний інтелект, нове покоління 
роботів, доповнена реальність тощо. Разом це приве-
де до кращої синергії ІТ та ОТ, зміни бізнес-моделей 
і значного прискорення інноваційного розвитку».

Детально проаналізувавши ці й інші пропозиції, 
дозволимо собі висловитись щодо власного сприй-
няття: «Індустрія 4.0 – епоха панування кіберфізич-
них об’єктів, у підґрунтя яких закладені цифрові 
інформаційно-комунікаційні технології. Вони умож-
ливлюють з’явище бізнес-моделей із радикальним 
перетворенням виробничих процесів та модифікаці-
єю ролі людини під час створення вартості з одночас-
ним збереженням стійкості інтегрованих природних, 
природно-техногенних й техногенних систем».

Пояснимо його відмінність від інших. По-перше, 
окреслено унікальність нового технологічного укла-
ду порівняно з усіма попередніми, точно й одно-
значно визначені його засадничі елементи. По-друге, 
відображено першорядні очікування, пов’язані із 
черговим етапом індустріального розвитку людства. 
По-третє, запропоновані запобіжники для його ідео-
логів та втілювачів у життя: прагнення вдосконалю-
вати процеси виготовлення матеріальних об’єктивне 
повинно приводити до незворотньої трансформації 
природного середовища.

Візьмемо на себе сміливість стверджувати, що 
Індустрія 4.0 є розвитком своєї попередниці з позна-
чкою 3.0. Навіть більше, переконані, що ця остання 
стала «підмурівкою», на якій виникли нові «надбу-
дови» із притаманними їм особливостями. Відповід-
ну систематизацію можна бачити на рис. 2. Перша 
з них – компонування інтегрованих ланцюжків у вер-
тикальному та горизонтальному вимірах. Вертикаль-
на інтеграція означає технічне поєднання всіх сфер 
діяльності підприємства: науково-дослідні розроб-
ки – створення нового продукту – формування систе-
ми дистрибуції товару.

Її призначення – забезпечити вільний доступ заці-
кавлених сторін до актуальної інформації та нала-
годити комунікації між ними для полегшення ухва-
лення менеджментом оперативних та перспективних 

рішень, уможливити швидку реакцію на зміни в най-
ближчому оточенні. Благополучна реалізація верти-
кальної інтеграції забезпечує належний рівень конку-
рентоспроможності товаровиробника.

Горизонтальна інтеграція передбачає об’єднання 
корпоративних системи з кіберфізичними для забез-
печення гідної автоматизації, операційної ефектив-
ності та гнучкості виробництва, зорієнтованого, як 
уже підкреслювалося, здебільше на індивідуальні 
потреби споживачів.

На цьому тлі виникає природне запитання: чи 
має разом із виробничим капіталом трансформувати-
ся і людська складова частина виробничих сил? Чи 
залишиться людина не те що «наріжним каменем» 
індустрії, а бодай рівноправним партнером продуктів 
автоматизації та цифрoвізації? Які знання, навички, 
уміння необхідно опанувати учаснику руху 4.0? Щоб 
відшукати відповіді на них, спробуємо упевнитися, 
що «Індустрія 4.0» – не віртуальне поняття, а концеп-
ція, що набула у світі реальних обрисів.

На завершенні першої чверті ХХІ ст. такі поняття, 
як «інновація», «технологічний» або «технічний» про-
рив не викликають суспільного подиву. Людство звикло 
до цифрових пристроїв, не уявляє без них професійного 
й особистого життя – вони спрощують цілу низку про-
цесів, зберігають цінний час. Для масового користувача 
важлива не технічна складова частина, а можливості, 
які відкривають ґаджети та цифрові технології.

Інтерес та захоплення загалу викликають ком-
панії-гіганти (Amazon, Facebook, Mikrosoft, Google, 
Apple), чиї продукти дарують ці можливості. Саме 
для цих компаній виникнення, розробка інноваційних 
стартапів, особливо пов’язаних зі штучним інтелек-
том, інтернетом речей, автоматизацією та цифровіза-
цією, є базовою необхідністю для розвитку та збере-
ження позицій на світовому ринку.

Компанія “Pivotal” (виробник програмного 
забезпечення та послуг, що ґрунтуються на техно-
логіях IIoT та Big Data), уже згадувана Microsoft, 
виступають постачальниками хостингових послуг, 
розробниками у співпраці з партнерами важливих 
технологічних рішень для SCADA та MES. За дани-
ми звіту “Industry 4.0. Market Report Manufacturing  
2018–2023” [23], на планеті налічується понад 375 відо-
мих та цілком успішних компаній, прихильних до «І 4.0».  
До того ж за останні 10–15 років нові технології сут-
тєво подешевшали. Сенсори, дрони, сонячні та вітро-
ві електрогенератори доступні учасникам ринку, не 
залежно від країни його перебування. Треба лише 
змусити себе звернути на шлях інноваційного розви-
тку та зайняти лідерські позиції.

За даними Світового банку, планетарне промис-
лове виробництво (принаймні до подій, викликаних 
епідемією коронавірусу та рецесією), яке підштовху-
вало зростання споживчого попиту, з кожним роком 
набирало обертів (рис. 3).
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«НАДБУДОВА», НАРОДЖЕНА ЧЕТВЕРТИМ ПРОМИСЛОВИМ ПЕРЕВОРОТОМ 

Платформи 
IIoT Digital Twins Роботи 3D-друк Штучний 

інтелект 

Кібербезпека VR/AR Wearable Blockchain Дрони 

Рис. 2. Взаємозв’язки між технологічними нововведеннями Індустрії 3.0 та Індустрії 4.0 
(узагальнено за: [21, 22])

Карантинні заходи небачених масштабів, поси-
лення економічної кризи змусять власників та мене-
джерів із ще більшою енергією шукати технологій, 
які модифікують підходи до виробництва, демон-
тують сьогочасні бізнес-моделі заради підвищення 
ефективності виробництва, покращення якості про-
дукції і, зрештою, задоволення споживчого попиту, 
який теж, вочевидь, змінюватиметься.

За нашими спостереженнями, у тих чи інших 
землях обирають різні стратегії ініціації переходу до 
Індустрії 4.0:

– перша з них відображає ставлення самого біз-
несу до осмисленні своїх перспектив та самостійного 

обрання ними шляху до інтеграції у відповідні про-
цеси нововведень, здатних посилити позиції на опа-
нованих ринках;

– друга віддзеркалює позицію урядів кра-
їн – світових лідерів, яким вистачає і далекогляднос-
ті, і фінансової потужності державних бюджетів для 
розроблення та втілення в життя національних про-
грам підтримки технологічних перетворень і розпо-
всюдження їхніх результатів серед товаровиробників;

– третя демонструє стурбованість громадян-
ського суспільства щодо незадовільного (повільно-
го, без визначення чітких орієнтирів) руху в напря-
мі до бажаної мети. Ілюстрацією слугує діяльність  
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Асоціації промислових підприємств України, яка за 
власним почином розробила документ «Стратегія 
розвитку «Індустрія 4.0»»;

– четверта стратегія є симбіозом перших трьох 
у пропорціях, характерних для кожного окремого 
випадку.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ  
РЕЗУЛЬТАТІВ

Отже, Індустрія 4.0 – уже не захмарна перспектива, 
а реальність сьогодення. Програми уряду, розробки нау-
ковців, проникнення цифрових технологій у виробничі 
процеси – не демонстрація унікальних, але поодиноких 
зразків інновативності, престижу країни, а запорука її 
сталого розвитку в умовах технологічної трансформації 
світу. На цьому тлі, як констатують учені [25; 26; 27], 
погляди яких ми поділяємо, відбувається зміна струк-
тури та характеру людського капіталу, який усе більше 
концентрується на творчому вирішення складних про-
блем. Для адаптації в середовищі «І 4.0» людина потре-
буватиме особливих компетенцій, набуття міждисци-
плінарних навичок шляхом безперервного навчання, 
підвищення кваліфікації або перекваліфікації.

Їй мають бути притаманними мистецтво кому-
нікацій (під час ведення переговорів із партнерами, 
наприклад), когнітивна гнучкість, орієнтація на сер-
віс, розсудливість, критичне мислення, уміння неза-
лежно ухвалювати рішення щодо комплексних про-
блем, емоційний інтелект, менеджерські здібності. 
І все це, вочевидь, разом із набуттям залученим пер-
соналом цифрових навичок. У цьому контексті вини-
кають нові завдання перед навчальними закладами 
і найважливішими серед них щодо формування про-
фесійних здібностей – закладами вищої освіти.

ВИСНОВКИ
1. Доки існуватимуть люди з їхніми безмежними 

та різноманітними потребами, доти проявлятимуть 
ініціативу особистості, схильні до систематичної, 
здійснюваної на власний розсуд діяльності, що має 

на меті створення вартості. Успіх цих рушіїв прогре-
су залежить ще й від того, наскільки ретельно вони 
спостерігають за змінами у структурі та взаємодії 
чинників виробництва. Останні внаслідок інновацій 
безперервно прогресують і відкривають перед проду-
центами та споживачами все нові обрії задоволення 
омріяних бажань.

2. Результати аналізу характеристик Індустрії 4.0  
створюють підстави для висновку: щоб сягнути висо-
кого рівня конкурентоспроможності, явно недостат-
ньо скористатися, як це було донедавна, стратегією 
цінової переваги. Менеджмент має розширити спектр 
показників, які заслуговують на його увагу. Серед 
них, зокрема: продуктивність праці, якість продукції 
та послуг, інноваційна складова частина виробни-
цтва, час просування продукту до ринку, клієнтський 
досвід. Додаймо до цього ще низку базових цінностей 
нового етапу цифрової трансформації, які постають 
у формі [22]: енергоефективності, оптимізації бізнес-
процесів, управління активами, цифрового дизайну, 
віддаленого моніторингу та поліпшення ланцюгів 
поставок.

3. Інтелектуалізація та цифровізація економічно-
го життя остаточно та, мабуть, незворотно залишає 
в минулому умовиводи Марксової теорії додаткової 
вартості та засудження видатним економістом неспра-
ведливості експлуатації людини людиною. Саме при-
власнення частини знову створеної вартості власни-
ком засобів виробництва – капіталістом – визнава-
лося джерелом соціально-політичних суперечностей 
і обґрунтовувало потреби вдаватися до доступних 
методів заміщення одної соціально-економічної фор-
мацій іншою.

Тепер, виявляється, збільшення норми додаткової 
вартості обмежене суто астрономічною тривалістю 
доби. Штучний інтелект і підпорядковане йому тех-
нологічне обладнання вже не є об’єктом експлуатації. 
А здатність до праці та праця (принаймні фізична) не 
виглядають виключною властивістю людини.

 

76,639 80,677 83,3 86,007 89,366 91,041 93,244 97,235 100,229 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис. 3. Обсяг світового промислового виробництва, 2010–2018 рр., млрд дол. [24]
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