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Abstract. Purpose. Description of the methodology for medium term prediction of fleet composition. Methodology.
Methods of ship theory and design, as well as ship structural mechanics, analysis and statistics are applied. Results.
Forecast is given for the fleet composition and its structure until 2030, including ships built in XXI century, with taking
into account ships ordered in 2020–2022. Scientific novelty. For the first time, systematic studies of the technical
condition of river-sea dry-cargo vessels, including vessels built in the last twenty years, have been carried out. Practical
impact. Special studies were carried out with 1735 dry-cargo vessels built from 1956 to 2000. The analysis has shown,
as of April 2020, from all vessels 831 units are operating with an average age of 39.8 years. 766 vessels (44%) were
written off, of which 95 (12%) were lost in accidents with an average age of 31.2 years and 671 were scrapped with an
average age of delivery on metal 36.5 years. There are 138 vessels out of operation with an average age of 44.2 years.
Today, there are about 1052 dry-cargo vessels in operation, of which 79% are "old", remaining 21% were built in
XXI century. Since 2000, 221 river, river-sea and restricted area dry-cargo vessels have been built (or bought on the
market). It is shown that the main factor determining the parameters of cargo vessels in water transport is the cargo base.
Dry-cargo vessels of "Dnipro / Volgo-Don max" class were and remain the most in demand. It has been established
that it is possible to reduce lightweight of ship only due to modern materials. An innovation is the use of new Al-Mg
alloys with reduced scandium content. Due to the increase in strength, the mass of structures can be reduced compared
to conventional aluminum alloys by 25%. For river and river-sea cargo vessels use of composites for hatch covers (this
solution is used in US water transport), movable transverse bulkheads, fittings and superstructure elements are actual.
Key words: river-sea dry-cargo vessels; sailing area; condition; modeling; prognosis.
Анотація. Мета. Опис методики, яка дає змогу спрогнозувати склад флоту на середньострокову перспективу.
Методика. Застосовано методи теорії і проєктування корабля, а також будівельної механіки корабля, аналізу і
статистики. Результати. Поданий прогноз за складом флоту і його структурою до 2030 року, включаючи судна,
побудовані в XXI столітті, з урахуванням суден, що були замовлені в 2020–2022 роках. Наукова новизна. Вперше виконано системні дослідження технічного стану суховантажних суден змішаного обмеженого району плавання, включаючи судна, побудовані в останні двадцять років. Практична значимість. Проведено спеціальні
дослідження по 1735 побудованих із 1956 по 2000 роки суховантажних суден. Аналіз показав, що із цих суден
за станом на квітень 2020 року працює 831 одиниця середнім віком 39,8 років. Списано 766 суден (44%), із них
втрачено в катастрофах 95 (12%) середнім віком 31,2 роки і утилізовано 671 середнім віком здачі на металом
36,5 років. У відстої 138 суден із середнім віком 44,2 роки. Нині в роботі приблизно 1052 судна, з них «старих»
79%, решта 21% побудовані в XXI столітті. З 2000 року побудовано (або куплено з ринку) 221 суховантажне
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судно змішаного, внутрішнього і морського обмеженого району плавання. Показано, що головним фактором,
що визначає параметри вантажних суден водного транспорту, є вантажна база. Найбільш затребуваними були
і залишаються суховантажні судна «Дніпро / Волго-Дон макс» класу. Встановлено, що зменшити масу судна
в порожньому стані можна вже тільки за рахунок більш легких матеріалів. Нововведенням є застосування
нових Al-Mg сплавів зі зниженим вмістом скандію. Шляхом зростання міцності маса конструкцій може бути
знижена порівняно зі звичайними алюмінієвими сплавами приблизно на 25%. Для вантажних суден змішаного
ріка-море плавання і річкового плавання актуальним є застосування композитів для виготовлення люкових
закриттів (таке рішення застосовується на водному транспорті США), поперечних рухомих переділок, дільних
речей, елементів надбудови.
Ключові слова: суховантажне судно змішаного плавання; район плавання; стан; моделювання; прогноз.
Аннотация. Цель. Описание методики, позволяющей спрогнозировать состав флота на среднесрочную перспективу. Методика. Применены методы теории и проектирования корабля, а также строительной механики корабля,
анализа и статистики. Результаты. Дан прогноз по составу флота и его структуре до 2030 года, включая суда,
построенные в XXI веком, с учетом судов, заказанных в 2020–2022 годах. Научная новизна. Впервые выполнены системные исследования технического состояния сухогрузных судов смешанного ограниченного района
плавания, включая суда, построенные в последние двадцать лет. Практическое значение. Проведены специальные исследования по 1735 построенным с 1956 по 2000 год сухогрузным судам. Сегодня в работе примерно
1052 сухогрузов, из них «старых» 79%, остальные 21% построены в XXI веке. С 2000 года построено (или
куплено на рынке) 221 сухогрузное судно смешанного, внутреннего и морского ограниченного района плавания.
Показано, что главным фактором, определяющим параметры грузовых судов водного транспорта, является грузовая база. Наиболее востребованными были и остаются сухогрузные суда «Днепро / Волго-Дон макс» класса.
Установлено, что уменьшить массу судна порожнем можно уже только за счет более легких материалов.
Ключевые слова: сухогрузное судно смешанного плавания; район плавания; состояние; моделирование;
прогноз.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Значительную часть мирового торгового флота
составляют суда дедвейтом менее 5000 тонн. Они, как
правило, осуществляют перевозки между морскими,
устьевыми и речными портами. Их значительная часть
имеет ограничения по районам, сезонам, удаленности
от места убежища, условиям волнения и ветра, т.е. относится к судам ограниченного района плавания (СОРП).
Наличие таких ограничений позволило существенно
уменьшить строительную стоимость СОРП за счет обоснованного снижения требований к общей и местной
прочности, мореходным качествам корпусов, номенклатуре и параметрам судового оборудования и снабжения, мощности главных двигателей, что позволило
увеличить грузоподъемность судов при фиксированных
проходных осадках за счет уменьшения массы судна
порожнем и роста коэффициента общей полноты [1].
Особенностью отечественных СОРП является то,
что они были разработаны на основе судов внутреннего плавания (СВВП). К началу 60-х годов усилиями
советских конструкторов был создан новый архитектурно-конструктивный тип СВВП с «ящичными»
трюмами, широким раскрытием палубы, практически
без «карманов», с двойным дном и двойными бортами, с малой осадкой. Аналогичные суда на море появились позже. При этом реальный дедвейт (в море)
у таких судов вырос до 8000 тонн.
При проведении анализа такого флота следует
четко понимать, что главным его признаком являет-
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ся именно грузовая база, так как флаг у судна в данный конкретный момент может быть самым разным,
часто в зависимости от того грузопотока, на который
его нацеливает частный судовладелец, – надо будет
работать с речных портов, флаг будет российский или
украинский, с морских портов (включая Ростов-наДону, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань,
Херсон и другие де-факто по путевым условиям речные, но юридически – морские порты) возможны
самые различные варианты [7].
Реальный интерес отечественного судоходного
бизнеса сегодня сосредоточен в нескольких главных
направлениях:
– перевозка грузов из(в) мелководных и устьевых
портов на морские порты;
– работа на рейдовые перевалочные комплексы;
– перевозка по внутренним водным путям, в том
числе на морские порты, с выходом в море (классическая перевозка смешанного река-море плавания);
– «северный» завоз;
– транзит через внутренние водные пути в (из)
Каспийское море, а также мелкопартионные (от 2000 до
8000 тонн) перевозки между морскими портами.
Эти СОРП в силу особых путевых условий сильно отличаются от мирового флота. Парадокс состоит
в том, что на открытом морском рынке этим судам
делать нечего (они не смогут быть конкурентоспособными с судами существенно большего размера – хендисайзами, панамаксами, суэцмаксами, кэпсайзами) – это эффект размера (5000–7000 тонн про-
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тив 50 000–300 000 тонн груза). Но и, наоборот, на
мировом рынке нет морских судов, которые могли бы
«заместить» суда смешанного река-море флота.
Для сведений, и речные суда из Европы тоже
не могут быть конкурентоспособными на водном
рынке России, Украины и Азербайджана – опять же
из-за эффекта размера (типовая грузоподъемность
европейского судна смешанного река-море плавания – 1700–2500 тонн против наших 5000–7000 тонн),
а европейские СОРП плавания имеют дедвейты около
4500 тонн при осадке 5–6 м (предел портов на Азовском и Каспийском море – 4,5 м).
Именно в этом и состоит особенность флота большинства постсоветских компаний. Основу торгового
флота в исследуемом сегменте составляют, в первую
очередь, сухогрузные суда смешанного река-море плавания (ССП) и СОРП, а также морские суда с дедвейтом до 8000 тонн (называемые «коастерами»). Этот
флот состоит из двух больших групп: грузовых самоходных судов смешанного, внутреннего и ограниченного морского плавания самых известных «советских»
серий, построенных с 1956 по 2000 годы, и новых
судов новых проектов, построенных уже в XXI веке.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ И ВЫДЕЛЕНИЕ
НЕ РЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ
ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ
В литературе отсутствуют системные исследования технического состояния сухогрузных судов смешанного плавания, работающих на отечественном
рынке, с оценкой и прогнозом по составу на среднесрочную перспективу.
Суда речного, смешанного и ограниченного морского района плавания составляют основу флота
судов, работающего в отечественных портах, поэтому
крайне важным является получить прогноз по составу этого флота до 2030 года.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является описание методики, позволяющей спрогнозировать состав флота на
среднесрочную перспективу.
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Рис. 1. Количество списанных судов в % соотношении от
всех судов проекта 1557 типа «Сормовский»
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МЕТОДЫ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Применялись методы теории и проектирования
корабля, а также строительной механики корабля, анализа и статистики. Объект – сухогрузные суда ограниченного района плавания. Предмет – состояние корпуса, устройств и механизмов сухогрузных судов, характеристики существующих и перспективных сухогрузных судов.
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Авторами были проведены специальные исследования (начатые еще в 2017 году [4]) по 1735 построенным с 1956 по 2000 годы сухогрузным судам
(см. таблицу 1). Анализ показал, что из этих судов по
состоянию на апрель 2020 года работает 831 единица
средним возрастом 39,8 года. Списано 766 судов (44%),
из них потеряно в катастрофах 95 (12%) средним возрастом 31,2 года и утилизировано 671 средним возрастом сдачи на металлом 36,5 года. В отстое 138 судов со
средним возрастом 44,2 года.
Например, из 121 «Сормовских» проекта 1557 типа (строились в 1967–1986 годах) списаны
54,4% – 66 (17% – 11 судов потеряны в катастрофах,
утилизировано 55 судов). В эксплуатации 47 судов
средним возрастом 41,2 года. Средний возраст утилизации – 39,4 года. Основной график списания судов
(см. рис. 1 и 2) имеет после 2008 года ярко выраженный экспоненциальный характер (в 2011 году было
утилизировано 10 судов), утилизация продолжается,
например, в 2017–2019 годах было списано 21 судно. В отстое находится 8 судов средним возрастом
45,1 года – они, вероятнее всего, также будут сданы на
металлолом.
Из 152 других не менее известных «трехтысячников» «Волго-Балтов» проектов 2-95 и 2-95A/R
постройки ЧССР (строились в 1967–1984 годах) списаны 45,4% – 69 (16% – 11 судов потеряны в катастрофах, утилизировано 58 судов). В эксплуатации
79 судов средним возрастом 43,1 года, в отстое 4 судна
средним возрастом 46 лет. Средний возраст утилизации – 41,1 год. Основной график списания судов имеет
после 2008 года (см. рис. 3 и 4) ярко выраженный экспоненциальный характер – это отражение морального
12
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Рис. 2. Количество утилизированных судов проекта 1557 с
распределением по годам
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6
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Фин1000
Итого по разделу
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791
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1557
488
1743, 1743.1
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«Волго-Дон максы»
4
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13
53
45,64
5
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70
42,43
2
7
4
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0
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4
43
27,05
11
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37
216
37,40
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44
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4
2
4
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7
30
0
3
53,67
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69
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58
4
79
43,16
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66
11
55
8
47
41,21
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0
0
0
0
34
35,62
138
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8
10
5
115
36,11
10
0
0
0
0
10
24,70
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2
0
2
1
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38,90
8
0
0
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8
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41
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37,64
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118
58
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55,51
252
180
5
175
22
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58,98
20
5
0
5
1
14
57,07
390
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17
226
36
111
57,27
Морские ограниченного района плавания
24
21
3
18
0
3
32,67
3
0
0
0
0
3
22,00
35
24
1
23
8
3
43,67
62
45
4
41
8
9
32,78
«Двухтысячники»
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7
0
7
1
8
41,25
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7
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2
4
55,50
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0
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4
3
34,67
22
20
1
19
2
0
-141
117
8
109
9
15
43,73
СТ и СТК (в Укрречфлоте типа «Днепровец» и «Таврия»)
9
8
2
6
0
1
38,00
67
24
2
22
8
35
35,09
87
31
7
24
15
41
32,02
163
63
11
52
23
77
33,49
Площадки и бункерные без крышек
22
12
1
11
3
7
32,29
40
4
2
2
0
36
37,50
62
16
3
13
3
43
36,65
1735
766
95
671
138
831
39,80
119
108
63
47
337

Средний возраст
судов в отстое

507А, Б
1565
05074
19610, 19611
Итого по разделу

Всего списано,
ед.
Всего списано ед.

Проект

Всего построено, ед.

Таблица 1. Сводная информация по составу флота сухогрузных судов смешанного плавания
основных «классических» проектов

46,00
44,50
29,75
25,50
41,38

33,50
28,40
18,50
28,45

37,04
37,65
19,71
35,52

32,50
46,00
45,13
39,00
38,00
41,27

29,00
32,57
34,64
35,82
27,88
-32,73

30,00
34,73
41,05
39,35
31,50
23,00
38,27

54,54
58,77
55,00
57,14

36,00
43,80
-38,29

37,50
38,71
42,40
38,54

--43,88
43,88

22,67
-37,00
26,25

30,56
-36,78
34,05

39,00
54,50
31,50
51,50
41,89

-31,14
-38,00
32,00

34,14
37,21
34,15
40,63
37,05

-37,00
32,20
33,87

28,50
20,00
21,29
22,36

29,17
30,00
25,71
27,92

30,00
-30,00
44,15

23,00
14,50
17,33
31,21

22,55
21,50
22,38
36,50
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старения по экономическим причинам (в 2011 году
было утилизировано 9 судов, в 2010 году – 8 судов).
Утилизация продолжается, например, в 2017–
2020 годах было списано 16 судов.
Из 87 относительно новых судов – «овощевозов» проектов 19620, Р-168, 191 типа «СТ / Днепровец» (строились в 1983–1994 годах) списаны 35,6% –
31 (23% – 7 судов потеряны в катастрофах, утилизировано – 24 судов, причем 20 имели флаг, отличный
от России). В эксплуатации 41 судно средним возрастом 32 года. Средний возраст утилизации – 25,7 года.
Основной график списания судов (см. рис. 5 и 6) также
имеет после 2003 года ярко выраженный экспоненциальный характер, утилизация продолжается. В отстое
находится 14 судов средним возрастом 30 лет – они,
скорее всего, также будут сданы на металлолом, причем именно по не востребованности на рынке.
Похожая ситуация с 67 тоже относительно «свежими» судами постройки ГДР проектов 326 и 326.1 типа
«СТК / Таврия» (строились в 1978–1989 годах). Из них
списаны 35,8% – 24 (8,6% – 2 судов потеряны в катастрофах, утилизировано 22 судна). В эксплуатации
35 судов средним возрастом 35,1 года. Средний возраст утилизации – 30 лет. Основной график списания
судов (см. рис. 7 и 8) имеет после 2009 года ярко выраженный экспоненциальный характер, пик пришелся
на 2013 год, когда было списано сразу 5 судов, утилизация продолжается. В отстое находится 8 судов средним возрастом 37 лет – они, скорее всего, также будут
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сданы на металлолом, причем именно по не востребованности на рынке.
Прямо противоположная тенденция наблюдается по
сухогрузным судам типа «Омский / Орель» (строились
в России и в Румынии в 1972–1995 годах), особенностью
которых является возможность перевезти 3000 тонн
груза при осадке в реке 3,20 м, что крайне важно для
маловодных годов. Из 138 сухогрузов этого типа списано всего 13% – 18, причем 8 были потеряны в катастрофах, а сданы на металлолом всего 10 (см. рис. 9 и 10).
В эксплуатации сейчас находятся 115 судов со средним
возрастом 36,1 года, в отстое – 5 средним возрастом
39 лет (в основном, из-за банкротства операторов).
Безусловно, суда «Волго-Дон макс» класса востребованы еще больше, чем суда типа «Омский / Орель».
Например, по сухогрузным судам типа «Волжский»
проекта 05074 (строились в 1981–1999 годах). Из
63 сухогрузов этого типа 2 были потеряны в катастрофах, а 7 были переделаны в танкера. В эксплуатации сейчас находятся 50 судов средним возрастом
30,5 года, в отстое – 4 средним возрастом 29,8 года
(в основном, из-за банкротства операторов).
По сухогрузным судам типа «Волго-Дон» проекта 1565 (строились в 1968–1990 годах). Из 108 сухогрузов этого типа списано 20% – 22, причем 5 были потеряны в катастрофах, а сданы на металлолом 17 средним возрастом 37,6 года. В эксплуатации сейчас находятся 70 судов средним возрастом 42,4 года, в отстое –
16 средним возрастом 44,5 года (см. рис. 11 и 12).
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Рис. 3. Количество списанных судов в % соотношении
от всех судов типа «Волго-Балт»
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Рис. 4. Количество утилизированных судов проектов 2-95
и 2-95A/R с распределением по годам
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Рис. 5. Количество списанных судов в % соотношении от
всех судов проектов 19620, Р-168, 191 типа «СТ / Днепровец»
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Рис. 6. Количество утилизированных судов проектов 19620,
Р-168, 191 типа «СТ / Днепровец» с распределением по годам
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Рис. 7. Количество списанных судов в % соотношении
от всех судов проектов 326 и 326.1 типа «СТК / Таврия»
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Рис. 9. Количество списанных судов в % соотношении
от всех судов типа «Омский / Орель»
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Рис. 10. Количество утилизированных судов
«Омский / Орель» с распределением по годам
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Рис. 8. Количество утилизированных судов проектов 326
и 326.1 типа «СТК / Таврия» с распределением по годам
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Рис. 11. Количество списанных судов в % соотношении
от всех судов проекта 1565 типа «Волго-Дон»
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Рис. 12. Количество утилизированных судов проекта 1565
типа «Волго-Дон» с распределением по годам
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Рис. 13. Количество списанных судов в % соотношении
от всех судов проектов 507, 507А, 507Б типа «Волго-Дон»
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Рис. 14. Количество утилизированных судов проектов 507,
507А, 507Б типа «Волго-Дон» с распределением по годам
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Из 119 сухогрузных суден типа «Волго-Дон» проекта 507, 507А, 507Б (строились в 1960–1980 годах) списано
45% – 53, причем 4 были потеряны в катастрофах, а сданы
на металлолом 49 средним возрастом 37 лет. В эксплуатации сейчас находятся 53 судна со средним возрастом
45,6 года, в отстое – 13 средним возрастом 46 лет.
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Основной график списания судов типа «ВолгоДон» имеет линейный характер (см. рис. 13 и 14).
Суда сейчас работают, как правило, на реке, что, собственно, видно из графика списания, характерного
для судов внутреннего плавания.
Прогнозировать выбытие судов смешанного рекаморе плавания можно в целом для всего флота, но это

Таблица 2. Прогноз выбытия сухогрузных судов смешанного река-море плавания «классических» проектов
на апрель 2020 года
Проект

Прогноз
выбытия, год

507А, Б
2031
1565
2034
05074*
2036
19610, 19611
2036
Итого по разделу
92-040
2033
791
2022
2-95
2030
1557
2029
488
2033
1743, 1743.1
2032
16290, 16291
2034
292, 0225
2031
17310
2038
Итого по разделу
21-88, 21-89
2031
576
2028
Фин1000
2030
Итого по разделу
1588
2022
16510
2035
1572
2023
Итого по разделу
613, 620
2027
781, 781Э
2023
285, 289, 787
2025
Итого по разделу
037
2022
326, 326.1
2029
191, Р-168, 19620,
2030
19621
Итого по разделу

Кол-во судов
Кол-во судов
Прогноз кол-ва
2019 г., ед.
2020 г., ед.
судов на 2025 г., ед.
«Волго-Дон максы»
53
53
34
81
70
61
46
50
40
43
43
35
223
216
170
«Трехтысячники»
32
34
25
3
3
0
86
79
55
50
47
18
33
34
25
116
115
86
10
10
7
30
30
25
8
8
8
368
360
249
«Первые» серии
53
47
29
51
50
20
14
14
10
118
111
59
Морские ограниченного района плавания
3
3
0
3
3
3
3
3
0
9
9
3
«Двухтысячники»
8
8
2
5
4
0
8
3
1
21
15
3
СТ и СТК
1
1
0
38
35
16
42

41

81
77
Площадки и бункерные без крышек
7
7

Прогноз кол-ва
судов на 2030 г., ед.
8
31
27
27
93
5
0
4
0
17
40
4
7
7
84
4
0
4
8
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0

19

3

35

3

Д-080, Д-080МК
2025
3
0
Р-32, Р-32А,
2035
36
36
30
18
Р-32К
Итого по разделу
43
43
33
18
Итого по сухогрузным судам
863
831
552
208
* – в статистике 2019 года учтены 3 переоборудованных в сухогрузы по проекту RSD22 танкера проекта 05074Т.
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будет очень грубой оценкой, так как закономерности
выбытия для судов различных проектов значительно
отличаются друг от друга.
Для каждого проекта, базируясь на данных, полученных выше, и опираясь на выбранную модель утилизации, были получены сроки списания (без учета
влияния конвенции BWM 2004), которые указаны
в таблице 2.
Прогноз Морского Инженерного Бюро, основанный на полученных законах списания, – 552 судов из

«советских» серий останется в 2025 году, 208 судов –
в 2030 году.
Только в 2017 году было списано 30 сухогрузов, в 2018 году – 23, в 2019 году – 26, в 2020 году –
5 (неполные данные). Среди списанных судов продолжают превалировать «трехтысячники» – 21 судно проекта 1557 типа «Сормовский», 18 судов проектов 2-95,
2-95A/R и 791 типа «Волго-Балт», 3 судна проекта 92-040 типа «Амур / Днепр», а также 9 судов типа
«СТ / Днепровец» и «СТК / Таврия» (см. таблицу 3).

Таблица 3. Динамика состояния флота сухогрузных судов за 2018–2019 годы
Проект

на
2018

507А, Б
1565
05074*
19610, 19611
Итого по разделу

49
19
12
0
80

92-040
791
2-95
1557
488
1743, 1743.1
16290, 16291
292, 0225
17310
Итого по разделу

5
37
64
60
0
18
0
2
0
186

21-88, 21-89
576
Фин1000
Итого по разделу

57
178
5
240

1588
16510
1572
Итого по разделу

21
0
23
44

613, 620
781, 781Э
285, 289, 787
1810двт, 1814двт
Итого по разделу

6
70
17
20
113

037
326, 326.1
191, Р-168, 19620, 19621
Итого по разделу

8
23
28
59

Всего списано
на
ед.
2019

ISSN 2311–3405

Всего в отстое
на
на
%
ед.
%
2018 2019
«Волго-Дон максы»
53
4
8,2
17
13
-4
-23,5
22
3
15,8
8
16
8
100,0
9
-3
-25,0
5
4
-1
-20,0
0
0
0,0
4
4
0
0,0
4
5
34
37
3
8,82
84
«Трехтысячники»
6
1
20,0
7
4
-3
-42,9
37
0
0,0
0
0
0
0,0
69
5
7,8
2
4
2
100,0
66
6
10,0
11
8
-3
-27,3
0
0
0,0
1
0
-1
-100,0
18
0
0,0
4
5
1
25,0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
2
0
0,0
1
1
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
198
12
6,45
26
22
-4
-15,38
«Первые» серии
58
1
1,8
8
13
5
62,5
180
2
1,1
23
22
-1
-4,3
5
0
0,0
1
1
0
0,0
243
3
1,25
32
36
4
12,5
Морские ограниченного района плавания
21
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
24
1
4,3
9
8
-1
-11,1
45
1
2,27
9
8
-1
-11,11
«Двухтысячники»
7
1
16,7
2
1
-1
-50,0
70
0
0,0
1
2
1
100,0
20
3
17,6
2
4
2
100,0
20
0
0,0
2
2
0
0,0
117
4
3,54
7
9
3
42,86
СТ и СТК
8
0
0,0
0
0
0
0,0
24
1
4,3
6
8
2
33,3
31
3
10,7
17
15
-2
-11,8
63
4
6,78
23
23
0
0
Площадки и бункерные без крышек
12
0
0,0
3
3
0
0,0
4
0
0,0
0
0
0
0,0
16
0
0
3
3
0
0

Всего в эксплуатации
на
на
ед.
%
2018 2019
53
81
46
43
223

53
70
50
43
216

0
-11
4
0
-7

0,0
-13,6
8,7
0,0
-3,14

32
3
86
50
33
116
10
30
8
368

34
3
79
47
34
115
10
30
8
360

2
0
-7
-3
1
-1
0
0
0
-8

6,3
0,0
-8,1
-6,0
3,0
-0,9
0,0
0,0
0,0
-2,17

53
51
14
118

47
50
14
111

-6
-1
0
-7

-11,3
-2,0
0,0
-5,93

3
3
3
9

3
3
3
9

0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0

8
5
8
0
21

8
4
3
0
15

0
-1
-5
0
-6

0,0
-20,0
-62,5
0,0
-28,57

1
38
42
81

1
35
41
77

0
-3
-1
-4

0,0
-7,9
-2,4
-4,94

Д-080, Д-080МК
12
7
7
0
0,0
Р-32, Р-32А, Р-32К
4
36
36
0
0,0
Итого по разделу
16
43
43
0
0
Итого по сухогрузным
738
766
28
3,8%
134
138
4
3,0%
863
831
-32 -3,7%
судам
* – в статистике 2019 года учтены 3 переоборудованных в сухогрузы по проекту RSD22 танкера проекта 05074Т
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Также за последние три года списаны 12 судов
проектов 507 и 1565 типа «Волго-Дон» (и поставлены
на утилизацию еще 17 единиц) и три судна проекта
1743 типа «Омский / Орель», по более ранним оценкам, относящиеся к объектам, которые будут ремонтировать «до последнего», что является признаком
физического старения корпуса и механизмов, так как
сам тип таких судов востребован на рынке.
Сегодня в работе примерно 1052 сухогрузов,
из них «старых» 79%, остальные 21% построены
в XXI веке. При этом действующий грузовой флот –
это не только «советские» серии судов. С 2000 года
построены (или куплены на рынке) 221 сухогрузное
судно смешанного, внутреннего и морского ограниченного района плавания (поступало в среднем
по 10 новых сухогрузов в год – см. таблицу 4).
Интересно, что 15 судов приобретены, а не специально заказаны под российские путевые условия.
Причем китайской постройки три судна, голландской – пять, болгарской – четыре, немецкой – два,
польской – один. Данные приведены без учета специально построенных в Китае для СЗП коастеров концепта DCV36 (10 судов) и ряда подобных проектов.
С 2000 года в России было построено 113 сухогрузных судов (51%), в Китае – 32, в Украине и Турции –
по 21, в Румынии – 14, во Вьетнаме – 8 (см. рис. 15).
С 2017 года количество поступавших от промышлен-
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ности новых сухогрузных судов превысило соответствующие поставки танкеров. Сейчас в постройке на
разных стадиях находятся еще 59 сухогрузов. В России – 48 или 81% от общего заказа, в Китае и Украине – соответственно, по 4, в Турции – 3.
Сейчас наиболее востребованными являются
суда «Волго-Дон / Днепро макс» класса [2] – суда,
отвечающие габаритам Волго-Донского судоходного канала (ВДСК) и Днепра и предназначенные для
замены известных советских серий «Волго-Донов»,
т.е. универсальные по своим размерам суда для работы на европейской части внутренних водных путей –
с дедвейтом в реке от 4600 до 5400 тонн, в море – до
8000 тонн.
Их построено с 2000 года 71 единиц (32%), но при
этом среди заказанных их уже 55, или 93%.
Британское Королевское общество корабельных
инженеров RINA в число лучших судов года в мире
в 2018 году включило судно «Волго-Дон макс» класса
«Пола Макария» проекта RSD59 – первое сухогрузное судно со «сверхполными» обводами [6; 7]. На
начало августа 2020 года в эксплуатации находятся
уже 22 таких судна, еще 28 строится, а всего заказано
60 судов этого проекта. Проработана версия проекта RSD59 на газомоторном топливе (см. рис. 16).
Сопоставление
технико-эксплуатационных
характеристик проекта RSD59 с соответствующими

Таблица 4. Сводная статистика по новым сухогрузным судам за период 2000–2019 годы с прогнозом
до 2022 года. Получено 221 судно и строится еще 59 судов

Сухогрузные
суда «ВолгоДон макс»
/ «Днепро
макс» класса

2

1

1

Сухогрузные
суда других
классов

4

3

5

Всего
сухогрузных
судов

6

4

6

2

3

4

6

4

3

1

9

5

6

3

8

6

9

15 17

9

6

6

7

11

4

2

1

8

8

12 19 23 13

9

7

16 16 10

5

1

2

2

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Прогноз
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Проект

2000

Количество построенных судов

Построено +
в постройке

71 + 55
Россия 54 + 47,
3 6 10 18 26 11
Украина 11 + 4
Китай 4 + 3,
Турция 2 + 1
150 + 4
Россия 59 + 1,
Китай 28 + 1,
Турция 19 + 2,
Румыния 14,
15 12 9 2 2
Украина 10,
Вьетнам 8,
Нидерланды 5,
Болгария 4,
Германия 2, Польша 1
221 + 59
Россия 113 + 48,
Китай 32 + 4,
Украина 21 + 4,
Турция 21 + 3,
18 18 19 20 28 11
Румыния 14,
Вьетнам 8,
Нидерланды 5,
Болгария 4,
Германия 2, Польша 1

Источник: Морское Инженерное Бюро
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Рис. 15. График постройки новых сухогрузных судов

Рис. 16. Общий вид сухогрузного судна проекта RSD59 на газомоторном топливе

характеристиками судов класса «Волго-Дон/ Днепро
макс» показывает, что новый концепт по энергозатратам на единицу транспортной производительности
лучше, чем проекты RSD49 и 006RSD05, выполненные на основе популярных в начале XXI века обводов «Армад», и заметно лучше, чем сухогрузные суда
типа «Волга» и «Русич».
Если к этому добавить и существенный рост абсолютного значения дедвейта (и с ним коэффициента
утилизации дедвейта по водоизмещению), причем как
на полной осадке, так, что еще более весомо, в реке

12

(прибавка от 800 тонн в сравнении с «Невой-Лидером»
и до 1495 тонн в сравнении с «Волгой»), при примерно
одинаковых массе порожнем и пакете оборудования,
то преимущество нового концепта RSD59 типа «Пола
Макария» становится подавляющим.
Однако следует понимать, что речь идет именно
о философии «сверхполного» судна, а не о деталях,
так как вряд ли стоит всем строить только двухтрюмные суда с длинным 80-метровым трюмом, классом
РС, который необходим для работы вокруг Европы. Вероятно, зерновая грузовая база требует суда

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
СУДНОБУДУВАННЯ
в таких же «сверхполных» обводах и с сохранением наиболее сложных частей судна (корма, машинное отделение, надстройка, новая оконечность),
но с более легкими корпусами и меньшей высотой
борта в средней части. Это даст добавку примерно
200 тонн груза на осадках от 3,60 до 4,00 м (развитие проекта RSD59 – концепт RSD62), с привычным
количеством трюмов – 3–4, как сделано, например,
на RSD79, возможно с люковыми закрытиями иного
типа (фолдинг, пиги-бег).
Кроме того, отмечается значительный интерес
средних и малых судовладельцев к судам взамен
«Омских» проекта RSD34, но для «запуска» таких
серий требуется следующий шаг, а именно операционный лизинг.
Наконец, Волжское пароходство уже практически
десять лет успешно эксплуатирует десять новых сухогрузных судов проекта RSD44 типа «Герои Сталинграда», в том числе на РПК рейда морского порта Кавказ
в классе «М-ПР». Дедвейт судна проекта RSD44 при
осадке 3,60 м в реке выше примерно на 100 тонн, чем
у RSD59, а стоимость в постройке меньше (они легче
по массе и проще по требованиям класса).
Надводный габарит в балласте RSD44 составляет
всего 5,4 м (в грузу еще меньше), что позволит ему,
в отличие от всех остальных, проходить под мостами
через реку Неву, под Ростовским железнодорожным
мостом без их разводки. В результате судно будет
экономить время на ожидание очереди в разводку
мостов, которое составляет до 20 суток за навигацию.
В целом востребованные на современном рынке
транспортных услуг классы сухогрузных судов смешанного и ограниченного района плавания приведены в таблице 5.
Совершенно иная ситуация в Сибири, на севере
европейской части. Причем рассматривать вопрос о
пополнении флота северных рек необходимо, исходя
из имеющихся в наличии и перспективных грузопотоков конкретного региона, его народнохозяйственных
потребностей. Соответственно, проекты судов нового поколения будут для Дальнего Востока и Сибири
отличаться от концептов европейской части.
При ограниченных габаритах судов и глубинах
увеличение грузоподъемности возможно только за
счет увеличения общей полноты и снижения массы
судна порожнем.
«Сверхполные» обводы, которыми сегодня оперирует на RSD59, RSD62, RSD79 Морское Инженерное Бюро, являются вполне окончательным ответом
на первый вопрос, а по снижению массы корпуса из
стали все попытки улучшить решения МИБ другими
коллегами привели на чужих проектах лишь к обратному результату – росту металлоемкости – на какихто на 200 тонн, на каких-то на 300 тонн, а на некоторых проектах и более и соответствующему снижению
грузоподъемности.
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Таким образом, практически установлено, что
уменьшить массу судна можно уже только за счет
более легких материалов [3].
Алюминиевые сплавы, безусловно, широко
известны в отечественном судостроении многие годы
и применяются, в первую очередь, для корпусов скоростных судов (для увеличения полезной нагрузки за
счет снижения массы корпуса), надстроек и рубок пассажирских судов, паромов и служебно-вспомогательных судов (для решения вопросов по остойчивости за
счет снижения положения ЦТ по высоте). Примером
могут служить надстройки круизных судов нового
поколения проектов PV08, PV09, PV300, PV300VD.
Новшеством является применение новых Al-Mg
сплавов с пониженным содержанием скандия, разработанных Русалом.
Основные
преимущества
деформируемых
Sc-содержащих сплавов RUSAL (с 0,1% Sc): низкая
стоимость (в 2–3 раза) по сравнению с традиционными Sc-содержащими сплавами; по уровню прочностных свойств превосходит традиционные сплавы
минимум на 40%; высокий уровень свойств достигается без использования операции закалки в воду.
Достигнуто снижение стоимости Sc сплавов (в виде
слитков) до 5000 долларов США за тонну (при содержании до 0,1% Sc).
За счет роста прочности масса конструкций
может быть снижена по сравнению с обычными алюминиевыми сплавами примерно на 25%.
Поэтому особое внимание должно быть уделено
применению алюминиевых сплавов для изготовления
люковых закрытий речных сухогрузных судов. Для
перспективного судна внутреннего плавания грузоподъемностью около 2500 тонн длиной 110 м и шириной 12 м масса такого люкового закрытия составит
всего около 25 тонн.
НИЦ «Курчатовский институт – ЦНИИ КМ «Прометей» разработал технологию производства сварных крупногабаритных облегченных панелей (СКОпанелей) с использованием катаных и прессованных
полуфабрикатов из коррозионностойких алюминиево-магниевых сплавов 1561, 1565ч толщиной от
2,5 мм методом сварки трением с перемешиванием.
Для грузовых судов смешанного река-море плавания и речного плавания актуальными является
применение композитов для изготовления люковых
закрытий (такое решение применяется повсеместно
на водном транспорте США), перемещаемых поперечных переборок, дельных вещей, элементов надстройки.
Собственно говоря, именно то, что утилизация
сухогрузных судов шла более быстрыми темпами,
чем поступление новых и нехватка тоннажа для
вывоза зерна на Юге, привело к резкому росту (на
сегодня) заказов на новые сухогрузы. Однако в этом
вопросе есть много важных нюансов.
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Таблица 5. Основные типоразмеры современных сухогрузных СОРП, востребованных
на отечественном рынке
Отличительная
Габаритные
особенность
длина х
класса судна,
ширина х
номер проекта
высота
Морского Инжеборта, м
нерного Бюро
RSD59

141,00ґ

RSD49

139,95ґ

RSD44

Дедвейт при
максимальной осадке, т

Дедвейт при
осадке 3,60 м,
т (в реке)

«Волго-Дон / Днепро макс» класс
8142
5320
77,35ґ
(4,70 м)
7154
(4,70 м)

4518

Вместимость
трюмов,
м3

Класс Регистра

12

11200

КМ Ice2 R2
АUT1-ICS

12

10920

КМ Ice2 R2
AUT1-C

Размеры
трюмов, м p, т/м2
(lхbхh)

51,72ґ

5562
М-ПР 2,5
5543
49,8ґ
5,1
7090
(3,53 м)
(лед 20) А
Грузоподъемность около 5000 тонн при осадках 4,2–4,5 м, «Азовский пятитысячник»
139,99ґ

КМ Ice1 R2
АUT1-ICS
Грузоподъемность около 3000 тонн при осадке 3,6 м, взамен «Омский» / «Волго-Балтов» / «Сормовских»
3600
КМ Ice1R2RSRSD34
109,10ґ
3600
20,35ґ
7,5
6446
(3,53 м)
N4,5АUT1-ICS
5499
КМ ЛУ2 II
005RSD03
108,33ґ
3340
21,45ґ
7,5
7833
(4,792 м)
СП А3
4505
RSD10
99,90ґ
2690
32,5ґ
10
6000
М
(4,80 м)
Грузоподъемность около 3000 тонн при осадках 4,2–4,5 м, «Азовский трехтысячник»
003RSD04
89,73ґ
3756(4,461 м)
2584
59,15ґ
7
4832
КМ ЛУ1 II А3
RSD32M

123,17ґ

6328 (4,745 м)

3940

27,30ґ

10

8804

003RSD04/
ALB03

89,17ґ

4416(5,286 м)

2243

59,00ґ

7

5486

RSD16

89,73ґ

3152 (4,50 м)

2106

58,5ґ

10

4300

КМ
КМ

Европейские «коастеры», грузоподъемность около 5000–6000 тонн при осадке 5,5 м

DCV46

DCV36

119,67ґ

7443
(6,11 м)

4674
(4,50 м)

56,0ґ

12

10111

Европейские «коастеры» с конвенционной длиной до 85 м
5026
2748
89,96ґ
60,0ґ
14
6228
(6,40 м)
(4,50 м)

Ice3 R1
AUT3

ЛУ1 II А3
(ОВНМ)

Hull:
100 A5 E1
G Multi-Purpose
Dry Cargo Ship,
SOLAS-II-2,
Reg.19, Equipped
for Carriage of
Containers, DBC
Machinery: MC
E1 AUT
КМ

Ice3 АUT1

Hull:
100 A5
E2, G, DBC, SOLAS II-2, Reg.19,
3019
General Cargo
DCV33
89,99ґ
4509 (5,812 м)
60,0ґ
12
5611
(4,50 м)
Ship, Equipped for
Carriage of Containers Machinery:
MC E2 AUT
Малое накатное судно снабжения с возможностью высадки на необорудованный берег
DCV47

42,60ґ

264 (2,175 м)

-

25,2ґ

15

* – размеры грузовой палубы с учетом участков для размещения судовых устройств;
** – чистая площадь грузовой части палубы, м2

14

140**

КМ
Ice2
R1
AUT3 OMBO

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
СУДНОБУДУВАННЯ
Во-первых, списание идет в основном судов грузоподъемностью 2000–3000 тонн, а вовсе не «Волго-Дон
максов». А постройка происходит как раз в основном
«Волго-Дон максов», грузоподъемность которых на
осадках 3,60–4,20 м в 2–3 раза превышает грузоподъемность судов, которые они, по сути, меняют.
Во-вторых, ставки на перевозки сухих высокомаржинальных грузов очень изменчивы (особенно,
если посмотреть достаточно длинный период). Ведь
не случайно в 2010–2016 годах сухогрузные суда
строились не столь активно, как танкеры, – просто
ставки не позволяли.
Главной бедой воднотранспортной отрасли является проблема маловодности, которая, в свою очередь, приводит к недостаточным глубинам.
Следует понимать, что недогруз сухогруза
«Волго-Дон / Днепро макс» класса на 60 см (т.е. вместо осадки 3,60 м – 3,00 м) приводит к потере грузоподъемности в 1180–1320 тонн.
А ведь именно с падения фактических загрузок
танкеров при недостаточных глубинах началось снижение подачи нефтегрузов на реку с передачей этих
объемов (заводы же продолжают работать) на железную дорогу.
Второй (по порядку, но не по значению) проблемой
является неустойчивая грузовая база. Опять же ярким
примером является резкое сокращение подачи нефтепродуктов к перевозке по реке – в 2015–2019 годах
в два раза меньше, чем, например, в 2013 году. И все
это происходило на фоне крайне незначительного
списания старых танкеров и активного поступления
новых судов. В результате заказ новых танкеров был
вынужденно приостановлен (и это несмотря на средний возраст конкурирующих с новыми танкера типа
«Волгонефть» в 43 года).
Вообще отдельный вопрос – существующий
грузовой флот, который был построен с конца
1950-х годов до 2000 года по проектам «советского» типа. Это вполне хорошие и надежные суда, тем
более они уже столько лет находятся в эксплуатации.
Но когда было построено новых танкеров в 1,6 раза
больше, чем списали старых, и это совпало с кризисом грузовой базы, то результатом было резкое падение доходности работы танкеров и их простоям.

№ 3   2020

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
Сегодня в работе примерно 1052 сухогрузов,
из них «старых» 79%, остальные 21% построены
в XXI веке. С 2000 года построено (или куплено на
рынке) 221 сухогрузное судно смешанного, внутреннего и морского ограниченного района плавания. По
состоянию на апрель 2020 года, работает 831 сухогруз
«советских» серий средним возрастом 39,8 года. Списано 766 судов (44%), из них потеряно в катастрофах
95 (12%) средним возрастом 31,2 года и утилизировано
671 средним возрастом сдачи на металлом 36,5 года.
В отстое 138 судов со средним возрастом 44,2 года.
С 2017 года количество поступавших от промышленности новых сухогрузных судов превысило соответствующие поставки танкеров. Сейчас в постройке
на разных стадиях находятся еще 59 сухогрузов.
Главным фактором, определяющим параметры
грузовых судов водного транспорта, безусловно,
является грузовая база. Именно грузопотоки определяют количество и тип требуемых судов.
Темпы постройки новых судов следует согласовывать с реальной грузовой базой и фактическим
списанием старых судов-конкурентов.
Наиболее востребованными были и остаются сухогрузные суда «Волго-Дон / Днепро макс» класса – суда,
отвечающие габаритам ВДСК и предназначенные для
замены известных советских серий «Волго-Донов»,
т.е. универсальные по своим размерам суда для работы
на европейской части внутренних водных путей.
При ограниченных габаритах судов и глубинах
увеличение грузоподъемности возможно только за
счет увеличения общей полноты и снижения массы
судна порожнем.
«Сверхполные» обводы, которыми сегодня оперирует на RSD59, RSD62, RSD79 Морское Инженерное Бюро, являются вполне окончательным ответом
на первый вопрос, а по снижению массы корпуса из
стали все попытки улучшить решения МИБ другими
коллегами привели на чужих проектах лишь к обратному результату – росту металлоемкости и соответствующему снижению грузоподъемности.
Таким образом, практически установлено, что
уменьшить массу судна порожнем можно уже только
за счет более легких материалов.
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Abstract. In the contemporary practice of engineering evaluations, the assessment of the buckling of the plate elements is
preferably recommended to be performed separately from each operating load. Failure to take into account the factor of the
combined action of a set of simple loads leads to a significant mistake of calculations in the dangerous direction due to a
significant overestimation of the Euler critical stresses. The possible arrangement of a cutout in the plate element significantly
affects its stress-strain state and leads to decreasing of coefficients of stability of the plate under separate and simultaneous
action of simple loads in its plane. Such a cutout requires the installation of reinforcement, which makes it possible to increase
the coefficient of stability of the plate to the value of the coefficient of solid or even exceed it. The choice of optimal parameters
of reinforcing elements, both geometric and structural, is an urgent task, especially in conditions of complex load. The history
of the problem of estimating the buckling of a plate element under a complex load in its plane, from its delivery in the 30s of
the last century, to the present and the degree of its solution were analyzed. Contemporary results of researches of buckling of
plates at two-component loading are shown. The concept of the boundary surface and, for a two-component load, the boundary
curve are described and a number of them are shown. Also in the work the methods and results of calculation of buckling of case
designs which structure includes rectangular plate elements, including with cutouts of various forms and the sizes with complex
loading in their plane are analyzed. The unsolved problems in estimating the stability of lamellar elements under complex loads
are identified and described, and the direction for future research is outlined.
The current methods of the hull constructions buckling estimation including rectangular plate elements with cutouts
of various shapes and sizes, under complex loading in their planes are considered. The scope of contemporary hull
constructions design methods to determine the buckling of plates under complex loading has been reviewed to highlight
a variety of their advantages and disadvantages.
Key words: rectangular plates; plates with cutouts; complex load; buckling; boundary surface.
Анотація. У сучасній практиці інженерних розрахунків оцінку стійкості пластинчатого елементу переважно
рекомендується виконувати окремо від кожного діючого навантаження. Неврахування фактора сумісної дії деякої
сукупності простих навантажень призводить до значної похибки в розрахунках у небезпечний бік через суттєве завищення ейлеревих критичних напружень. Можливе влаштування вирізу в пластинчатому елементі суттєво впливає
на його напружено-деформований стан і призводить до зниження коефіцієнтів стійкості пластини при окремій
і одночасній дії простих навантажень в її площині. Такий виріз потребує установки підкріплення, що дає змогу
підвищити коефіцієнт стійкості пластини до величини коефіцієнта суцільної або навіть перевищити його. Вибір
оптимальних параметрів підкріплюючих елементів, як геометричних, так і конструктивних, є актуальною задачею,
особливо в умовах складного навантаження. Було проаналізовано історію розвитку проблеми оцінки стійкості пластинчатого елементу при складному навантаженні у його площині, починаючи з її поставки у 30-х роках минулого
століття, до сьогодення і ступінь її вирішення. Показано сучасні результати досліджень стійкості пластин при двокомпонентних навантаженнях. Описано поняття граничної поверхні і для двокомпонентного навантаження граничної
кривої та зображено деяку кількість із них. Також у роботі проаналізовано методи і результати розрахунку стійкості
корпусних конструкцій, до складу яких входять прямокутні пластинчаті елементи, в тому числі з вирізами різних форм
та розмірів, при складному навантаженні в їх площині. Визначені і описані невирішені проблемі в оцінці стійкості
пластинчатих елементів при складному навантаженні та окреслено напрям для майбутніх досліджень.
Ключові слова: прямокутні пластини; пластини з вирізами; складне навантаження; стійкість; гранична
поверхня.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Корпус суден здебільшого являє собою сукупність конструкцій, що можуть включати у себе тонкостінні пластинчаті елементи, в тому числі з вирізами.
З моменту використання сталей підвищеної міцності, товщини корпусних конструкцій суден почали
різко зменшуватись, що призвело до зниження їх критичних навантажень, тобто тих, у разі перевищення
яких пластина втрачає стійкість. Ця проблема стала
однією з вирішальних у проєктуванні корпусних конструкцій.
У більшості конструкцій для зменшення ваги або
з метою забезпечення проведення експлуатаційних
та ремонтних робіт влаштовуються вирізи. Ці вирізи
мають суттєвий вплив на напружено-деформований
стан пластин і призводять до суттєвого зниження їх
стійкості та в деяких випадках потребують підкріплень. Вибір типу геометричних характеристик і способу розташування таких підкріплень також має велике значення для підвищення рівня стійкості пластини.
Складне навантаження, при якому одночасно
діють кілька простих навантажень, значно ускладнює
розрахунок стійкості таких конструкцій, особливо
якщо в них влаштовані вирізи. Тому отримання практичних формул для оцінки стійкості прямокутних
пластинчатих елементів, в яких можуть бути влаштовані вирізи різних форм та розмірів, є актуальною
задачею.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Великий внесок у дослідження стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій із наявними
або відсутніми в них підкріпленнями зробили І. Г. Бубнов, С. П. Тимошенко, П. Ф. Папкович, А. С. Вольмір,
Я. І. Короткін, О. З. Локшин, М. Л. Сіверс, М. С. Соломенко, К. Г. Абрамян, В. В. Сорокін, Я. Г. Пановко,
В. П. Бєлкін, Е. І. Григолюк, Л. І. Коростильов, Г. Брайєн, Ф. Блейх та ін. Результати численних досліджень
були викладені в монографіях [1–11], довідковій літературі [12–15] та в статтях [16–19].
Вирішення задачі стійкості для пластин із вирізами вимагає розв’язку двох послідовних задач: визначення докритичного напруженого стану, а потім безпосередньо задачі стійкості. Публікації з дослідженням стійкості пластин із вирізами у пружній області
виконані у порівняно невеликій кількості, більшість
із них стосуються часткових випадків навантаження
і не охоплюють усіх можливих на практиці. Експериментальне дослідження стійкості прямокутної пластини з круглим вирізом при одночасній дії зсувного
та стискаючого напруження було виконано тільки
Л. І. Коростильовим [17].
Теоретичні методи дослідження стійкості можна
умовно розділити на три групи:
1) варіаційні методи;
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2) методи, що базуються на математичній дискретизації;
3) методи, що базуються на фізичній дискретизації.
Характерними для першої групи є методи Рітца
та Бубнова-Гальоркіна. Функція прогину пластини
при втраті стійкості в цих методах апроксимується
у вигляді ряду, а процедури розрахунку базуються на
енергетичних теоремах і принципах [20; 21].
Методи математичної дискретизації використовують заміну диференційних операторів рівнянь стійкості на різницеві оператори [20]. Використовується
варіаційно-різницевий метод (ВРМ), що базується
на заміні варіаційної задачі непереривної функції на
варіаційну задачу дискретної функції прогину [22].
З розвитком засобів для виконання обчислень
у сучасних дослідженнях став домінувати метод
фізичної дискретизації, а саме метод скінченних
елементів (МСЕ). Дослідження нині виконуються
за допомогою спеціальних програмних комплексів
Ansys, SolidWorks та ін., що базуються на зазначеному вище методі.
Теоретичне дослідження втрати стійкості суцільних прямокутних пластин при одночасній дії зсувних
τ і стискаючих σ напружень із використанням МСЕ
викладено в роботі [23]. У разі аналогічних навантажень стійкість прямокутних пластин із круглим
вирізом досліджено в роботі [24]. При одночасній дії
згинальних σ0 і зсувних τ напружень у площині пластини та одноосьового стискання σ і зсуву стійкість τ
квадратних пластин із квадратним вирізом було виконано в роботі [25].
Особливості впливу на стійкість суцільної пластини підкріплюючого елемента у вигляді суцільної
полоси під час одночасної дії згинального σ0 і зсувного τ напружень досліджено в роботах [26; 27].
Нині відсутні роботи, пов’язані з оцінкою впливу
підкріплень та їх розташуванням на стійкість пластин
із вирізами при дії складного навантаження. Огляд
публікацій показав, що відсутня достатня експериментальна база для досліджень стійкості пластин при
складному навантаженні.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є аналіз методів і результатів розрахунку стійкості пластинчатих елементів корпусних
конструкцій, в яких можуть бути влаштовані вирізи
різних форм та розмірів, в умовах одночасної дії кількох простих навантажень, тобто складного навантаження в їх площині.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Стінки балок, настили і обшивки суднових корпусних конструкцій діляться здебільшого на прямокутні поля. Такі поля утворюються за допомогою
вертикальних ребер жорсткості, що підкріплюють
балку, або за допомогою балок іншого напряму.
Разом з обшивкою, настилом або вільним пояском
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вони утворюють опорний контур для цього поля. ВідТоді, спираючись на результати досліджень
ношення сторін цього опорного контуру, як правило, П. Ф. Папковича, при трикомпонентному навантарідко перевищує 2–3.
женні по контуру пластинчатого елементу напруженТак, стінки повздовжніх балок (вертикального нями σ, σ0 і τ (див. рис. 1) істинну граничну поверхкіля, днищевих та бортових стрингерів тощо) одно- ню і її наближену плоску форму, які представлені на
часно знаходяться під дією загального повздовжньо- рисунку 2, можна описати залежністю
го згину корпусу (стискаючі напруження σ), а також
b
a
c
  0 ,å * 
під дією згинальних σ0 та зсувних τ напружень, що
 å * 
 å * 







  1,
σ (1) σ0
τ
 
спричинені місцевими навантаженнями.σ0 Стінкиσ
 å 
 å 
 0 ,å 
поперечних балок (флорів, бімсів тощо) знаходяться
2
під одночасною дією згинальних σ0 і зсувних τ напру- де σ * , σ * , τ * – ейлереві критичні напруження при
0,å
å
å
жень у своїй площині, від місцевих навантажень (гід- одночасній дії стискаючих
σ, згинальних σ0 і зсувних
1
ростатичного тиску, вантажу тощо).
τ напруженнях відповідно;
У загальному випадку можна вважати, що таке
σе, σ0,е, τе – ейлереві критичні напруження при
н. в.
прямокутне поле пластини знаходиться під дією окремо діючих σ, σ і τ напруженнях
відповідно;
0
стискаючих σ, згинальних σ0 і зсувних τ напружень
a, b, c – показник ступеню впливу на стійкість
в її площині. Розрахункову схему такої прямокутної елементу одночасної дії простих навантажень.
s
пластини наведено на рисунку 1.
Наближена оцінка стійкостіl пластинчатих елеНа практиці розрахунок стійкості плоских еле- ментів товщиною s із вирізами, що знаходяться під
ментів, що знаходяться в умовах складного наван- впливом одночасної дії стискаючого σ, зсувного τ
таження, переважно виконується при дії кожного і згинального σ напружень виконана, згідно з тео0
окремого типу простого навантаження [28–30]. Тобто ремами П. Ф. Папковича [4], Л. І. Коростильовим
складні навантаження поділяють на сукупність проі 1представлена
галузевих
нормативних
Рисунок
– Розрахунковав схема
прямокутної
пластинидокуменз вирізом при
стих, у процесі окремої дії яких використовують відо- тах [32; 33].складному
За цими документами,
навантаженні: істинна гранична
мі розрахункові формули для ейлеревих критичних поверхня
граничною площиною,
тобто
1 – виріз взамінюється
пластині; 2 – підкріплення
вирізу ребрами
напружень. Очевидно, що неврахування фактора їх показники степені a, b, c приймаються рівними одиодночасної дії призводить до похибки в оцінці стій- ниці (див. рис. 2).
кості і завищення коефіцієнта стійкості [31].
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1 – Розрахунковасхема
схема прямокутної
пластинипластини
з вирізом при з
Рис. Рисунок
1. Розрахункова
прямокутної
складному
навантаженні:1 – виріз у пластині;
вирізом при складному
навантаженні:
1 – виріз в пластині; 2 – підкріплення вирізу ребрами
2 – підкріплення
вирізу ребрами

Принципове вирішення цієї складної проблеτ
ми для пружних систем отримано
професором
П. Ф. Папковичем на початку 30-х років минулого
2
1
століття. Користуючись
енергетичними
теоремами
і принципами, він ввів поняття граничної поверхні
для зображення силового простору з довільним чис0
σ
лом простих навантажень,
якою цей σпростір
поділяється на області стійкості і нестійкості, а також
дослідив її характер. На основі доказу низки теорем
встановлено, що гранична поверхня є випуклою і ця
випуклість спрямована в бік області нестійкості силового простору.

Рис. 2. Гранична поверхня при трикомпонентному навантаженні: 1 – істинна
гранична поверхня; 2 – гранична площина
при a = b = c = 1

Стійкість пластинчатого елементу буде забезпечена, якщо виконуватиметься умова
   ,

де η – фактичний коефіцієнт запасу стійкості, який
визначається за формулою


*
 å *  0 ,å
*

 å ;

0


� – нормативне значення коефіцієнту запасу
стійкості за рекомендаціями галузевих нормативних
документів.
Ейлереві критичні напруження в пластинчатих
елементах стінок балок із вирізами σе, σ0,е, τе при
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окремо діючих навантажень за рекомендаціями галузевого нормативного документа [33] визначаються за
формулами
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За умови пропорційного зростання навантажень
0  1 ейлереві критичні напруження
в пластинчатих елементах із вирізами σå * , σ0,å * , τå * ,
що характеризують одночасну дію трьох навантажень, можуть бути представлені у вигляді формул:
1
,
1  0, 2  1, 251
0, 2
,
1  0, 2  1, 251

å *  1å * 

1, 251
.
1  0, 2  1, 251

2

– при одночасній дії стискаючих та зсувних
напружень


 ,� ÌÏà.


0,å *  å * 

но формули граничної кривої для різних типів навантаження:
– при одночасній дії згинаючих та зсувних
напружень
  0 ,å * 
 *

   å   1;
 å 
  0 ,å 
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å * 
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Аналіз сучасних публікацій показав, що майже
всі роботи присвячені теоретичному дослідженню
стійкості пластинчатих елементів при двокомпонентному навантаженні (стискання і зсув, зсув і згинання,
двоосьове стискання). Для таких типів навантажень
гранична поверхня трансформується у граничну криву. Теоретичне дослідження стійкості при двокомпонентному навантаженні виконано для таких типів
пластинчатих елементів:
– прямокутні суцільні;
– прямокутні з круглим або квадратним вирізами.
Стійкість суцільних прямокутних пластин при
двокомпонентному навантаженні. Розрахунок стійкості суцільних прямокутних пластин було виконано
для різних комбінацій навантажень, а саме згин і зсув
та стискання і зсув.
На основі теоретичних розрахунків у 60-х роках
минулого століття А. С. Вольміром в [5] запропонова-

å *  å * 

  1.
å  å 

Сучасні дослідження стійкості таких пластин
проводяться за допомогою програмних комплексів на
базі метода скінченних елементів.
У статті [26] представлені граничні криві при
одночасній дії зсувних τ і згинальних σ0 напружень за
методом скінченних елементів для суцільної пластини із співвідношенням сторін γ = l / H, рівними 1, 2,
4. Результати для різних співвідношень γ виявились
близькими між собою.
Аналіз стійкості пластини з різними відношеннями сторін γ та різними співвідношеннями між стискаючими σ та зсувними τ напруженнями ±  �  /  було
виконано в роботі [23] та наведено в таблиці 1.

Рис. 3. Форма граничної кривої при
одночасній дії зсувних τ і згинальних σ0 напружень у площині суцільних пластин із
різним співвідношенням сторін γ [26]

Таблиця 1. Коефіцієнт стійкості пластини при одночасній дії зсувних τ і стискаючих σ напружень
при різних величин γ та α
γ
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
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-1,0
102
26,8
8,17
4,83
3,80
3,45
3,39
3,46
3,37
3,19
3,10
3,09
3,00
2,98
2,96

-0,80
127
33,4
10,05
5,86
4,54
4,06
3,92
3,94
3,87
3,66
3,54
3,48
3,40
3,35
3,33

-0,60
169
44,1
12,98
7,38
5,56
4,86
4,60
4,53
4,51
4,24
4,08
3,95
3,88
3,80
3,79

α

-0,40
252
64,4
17,97
9,72
7,04
5,94
5,46
5,26
5,19
4,97
4,75
4,52
4,46
4,34
4,31

-0,20
396
101,5
26,98
13,43
9,16
7,39
6,57
6,17
5,96
5,85
5,57
5,21
5,11
4,98
4,91

Зсув та стискання
γ
-0,10
465
2,0
119,2
2,5
33,03
3,0
15,96
3,5
10,52
4,0
8,29
2,0
7,23
2,5
6,70
3,0
6,41
3,5
6,25
4,0
6,04
5,0
5,60
6,0
5,46
7,0
5,34
8,0
5,25
∞

-1,0
3,10
3,09
3,00
2,98
2,96
3,10
3,09
3,00
2,98
2,96
2,93
2,92
2,92
2,90
2,88

-0,80
3,54
3,48
3,40
3,35
3,33
3,54
3,48
3,40
3,35
3,33
3,30
3,28
3,26
3,25
3,21

-0,60
4,08
3,95
3,88
3,80
3,79
4,08
3,95
3,88
3,80
3,79
3,73
3,70
3,68
3,67
3,67

α

-0,40
4,75
4,52
4,46
4,34
4,31
4,75
4,52
4,46
4,34
4,31
4,24
4,20
4,18
4,17
4,12

-0,20
5,57
5,21
5,11
4,98
4,91
5,57
5,21
5,11
4,98
4,91
4,83
4,79
4,76
4,75
4,73

-0,10
6,04
5,60
5,46
5,34
5,25
6,04
5,60
5,46
5,34
5,25
5,16
5,12
5,09
5,07
5,01
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У роботі [24] було проведено аналіз стійкості
прямокутної пластини зі співвідношенням сторін
γ = 3 при рівномірному стисканні вздовж висоти Н
і довжини l пластини. Автор виконував розрахунок за
допомогою методу скінченних елементів і описував
форму граничної кривої за формулою
  * l ,å

 l ,å

2


  * H ,å
  

  H ,å

2


  1,


(2)

де σ l ,å , σ H ,å , – ейлереві критичні напруження, при
одночасному стисканні за довжиною та висотою
пластини відповідно;
σl,е, σH,е, – розрахункові критичні ейлереві напруження за довжиною та висотою пластини відповідно.
Результати його досліджень наведені на рисунку 4.
*

*

Рис. 4. Гранична крива при двоосьовому стисканні суцільної прямокутної
пластини при γ = 3 [24]: • – розрахунок
методом скінченних елементів;
1 – гранична крива за формулою (2)

Прямокутні пластини з круглим або квадратним вирізами. Вирізи мають значний вплив на стійкість пластинчатих елементів корпусних конструкцій. У деяких випадках вони призводять до значного
зниження стійкості таких конструкцій і є причиною
багатьох аварійних ситуацій. Це підтверджується
аналізом пошкоджень, що був виконаний Н. В. Барабановим, а також В. В. Козляковим, О. І. Максимаджи
та Л. М. Бєленьким в їхніх працях [34–39].
У роботі [25] автори запропонованим ними теоретичним методом досліджували стійкість квадратної
пластини з квадратним вирізом із різними співвідношеннями висоти вирізу до висоти пластини h / H
при одночасній дії зсувних τ і стискаючих σ напружень та зсувних τ і згинальних σ0 напружень. Граничні криві представлені на рисунках 5 та 6.
Отримані результати показують, що в разі збільшення розмірів вирізу стійкість пластини зменшується. Найбільш інтенсивно пластина втрачає стійкість
під дією стискаючих напружень. У комбінації зсувних τ і згинальних σ0 напружень у разі збільшення
розміру вирізу пластина суттєво втрачає стійкість від
дії зсувних напружень.

Рис. 5. Граничні криві квадратної пластини
з квадратним вирізом при одночасній дії
зсувних τ і стискаючих σ напружень [25]:
0 – суцільна квадратна пластина;
1 – з вирізом h / H = 0,24;
2 – з вирізом h / H = 0,43;
3 – з вирізом h / H = 0,62

Рис. 6. Граничні криві квадратної
пластини з квадратним вирізом при
одночасній дії зсувних τ і згинальних σ0
напружень [25]:
0 – суцільна квадратна пластина;
1 – із квадратним вирізом h / H = 0,24;
2 – із квадратним вирізом h / H = 0,43;
3 – із квадратним вирізом h / H = 0,62

Теоретичні дослідження стійкості прямокутних
пластин із круглим вирізом при одночасній дії напружень σ і τ представлені в роботі [24]. Розміри пластини 2400х800 мм, а співвідношення висоти вирізу до
висоти пластини h / H = 0,4. Автор також досліджував
вплив товщини s пластини на її стійкість. Результати
наведені на рисунку 7.

Рис. 7. Граничні криві пластини з круглим
вирізом при одночасній дії зсувних τ
і стискаючих σ напружень [24]
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ВИСНОВКИ
Аналіз сучасних досліджень показав, що більшість із них було виконано за допомогою теоретичних
чисельних методів. Практично відсутні експериментальні дані для підтвердження отриманих результатів.
Результати теоретичних розрахунків є частковими і не
охоплюють важливі практичні випадки оцінки стійкості
пластинчатих елементів корпусних конструкцій, а саме:
– трикомпонентне навантаження як суцільних
пластинчатих елементів, так і з вирізами;

ISSN 2311–3405

– вплив вирізів для проходу в стінках балок
ребер жорсткості і комунікацій, а також великих
овальних вирізів тощо на стійкість пластинчатих
елементів при дво- та трикомпонентному навантаженнях;
– оцінка різних типів підкріплюючих елементів
при дво- та трикомпонентному навантаженнях на підвищення стійкості пластинчатих елементів.
Подальші дослідження будуть проводитись
у напрямі вирішення зазначених вище задач.
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Abstract. The mathematical model and method for the thermal expansion coefficient of solids study using the structural
units method is presented: theoretical and experimental approach based on the use of potentials of interatomic interaction
and micro- and macrostructural data: atomic or molecular configuration of the structural unit, known parameters
( D , ± , r ) of the modified Morse potential for metals (Al, Cu, Fe) and physical parameters of the whole object. This
method involves the use of mathematical modeling in conjunction with experimental data: in the process of model
equations computing using empirical data. Purposed method allows theoretical calculation of the microstructural
dynamic linear (CLTE) and volumetric coefficient of thermal expansion taking into account the pro-cess time in the
range between structural transitions in a wide temperature range with a known structural unit configuration, taking into
account the energy characteristics of the polyatomic interaction of the microstructure. Calculations of the theoretical
dynamic microstructural coefficient of linear expansion for Al, Cu and Fe in a wide temperature range (0–1 500 С)
according to known initial parameters of the interatomic potential are obtained and compared to experimental data
of macrostructural coefficient of thermal expansion. The graphs of microstructural coefficient of thermal expansion
values was obtained with the help of computer modeling compared to macrostructural coefficient of thermal expansion
varies in range 5–12%. Presented method can also be used in the case of alloys and solid solutions with a known
microstructural configuration necessary for calculating the parameters of structural unit. The use of this model for
calculating the parameters of anisotropic materials is possible only with regard to the use of the experimental structural
unit density dependence on temperature, allows not only to obtain adequate results of calculations for the processes
occurring in a particular material at the micro level, but also to understand the physical basis of these processes.
Key words: structural unit; thermal expansion; SU method; CLTE; modified Morse potential.
Анотація. Наведено математичну модель і метод визначення коефіцієнта теплового розширення твердих тіл методом структурних одиниць: теоретико-експериментальний підхід, заснований на використанні потенціалів міжатомної
взаємодії і мікро- та макроструктурних даних: атомної або молекулярної конфігурації структурної одиниці, відомих
парамерів ( D , ± , r ), модифікованого потенціалу Морзе для металів (Al, Cu, Fe), фізичних параметрів всього об’єкта.
Даний метод передбачає використання математичного моделювання в сукупності з експериментальними даними: у
процесі вирішення модельних рівнянь використовуються емпіричні дані. Запропонований метод дозволяє теоретично
розрахувати мікроструктурні динамічні лінійні (CLTE) і об’ємні коефіцієнти теплового розширення з урахуванням
часу процесу в діапазоні між структурними переходами в широкому діапазоні температур із відомою конфігурацією
структурної одиниці з урахуванням енергетичних характеристик багатоатомної взаємодії мікроструктури. За допомогою комп’ютерних розрахунків отримано криві значень теоретичного динамічного мікроструктурного коефіцієнта
лінійного розширення дляAl, Cu і Fe в широкому діапазоні температур (0–1 500 С) за відомими початковими параметрами
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міжатомного потенціалу, порівняно їх із даними експериментального макроструктурного коефіцієнта теплового розширення. Розрахований мікроструктурний коефіцієнт теплового розширення порівняно з макроструктурним CLTE є
більш точним, ніж наявні теоретичні моделі та методи, та коливається в діапазоні 5–12%. Представлений метод також
може бути використаний щодо сплавів та твердих розчинів із відомою мікроструктурною конфігурацією, що необхідно
для розрахунку параметрів структурної одиниці. Використання цієї моделі для розрахунку параметрів анізотропних
матеріалів можливе лише з урахуванням використання експериментальної залежності густини структурної одиниці
від температури, дозволяє не тільки отримати адекватні з погляду експерименту результати розрахунків для процесів
у тому чи іншому матеріалі на мікрорівні, але й зрозуміти фізичні основи даних явищ.
Ключові слова: структурна одиниця; теплове розширення; метод структурних одиниць; коефіцієнт лінійного
теплового розширення; модифікований потенціал Морзе.
FORMULATION OF THE PROBLEM
Studying the processes in crystalline materials in
a wide range of temperatures, close to absolute zero
and structural transitions, changes the state, in particular
is a very non-trivial task, even with the current development of the measurement methodology. Theoretical
studying heating or deformation processes` mechanical
and thermal characteristics in microstructures, taking into
account the speed of these changes is of practical interest
nowadays.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS
The method of structural units (SU) [1; 2] presented
by us in previous works is based on the following principles and assumptions: crystalline solids are composed
of structural units, close to an absolute zero temperature
T0 = 0K � these structural units volume is V0 = r03 , where
r0� – interatomic distance at T0 = 0K ; the additivity principle is the correspondence of the physical properties
of the structural unit to the physical properties of the macrostructure – the whole solid, consisting of these structural units; scaling – equations describing physical processes retain when all scales and time intervals change by
the same; the existence of interatomic forces: attraction


and repulsion, at a temperature T0 = 0K � : � F T  F T  0 ;
The SU method makes it possible theoretical calculation
of mechanical and thermodynamic processes parameters
occurring in cubic crystal system (cP (sc), cI (bcc), cF
(fcc)) in certain temperature ranges.
PURPOSE OF THE STUDY
The purpose of this work is to create a method that
allows theoretical calculation of the dynamic linear
(CLTE) and volumetric coefficient of thermal expansion
taking into account the process time in the range between
structural transitions in a wide temperature range, and this
method allows to calculate the microstructural CLTE
and volumetric coefficient of thermal expansion for both
isotropic and anisotropic solids, with a known SU configuration, taking into account the energy characteristics
of the polyatomic interaction of the microstructure.
THE MAIN MATERIAL
Generally, the CLTE of the cubic structure can be
represented as:
0
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0

L 

1  dV  ,


3r 3  dT 

(1)

where r – the lattice parameter of the material.
As a potential describing the interaction of atoms in
a structural unit (elementary structure) it is possible to
use a modified Morse potential of the form:
Ï  r   D e 2 ±r  2e  ±r  ,

(2)

where D – dissociation energy, the well depth,
± – substance dependent constant that controls the width
of the potential.
We assume that the relative values of the energy
of a structural unit at each point of the volume is a superposition of all the potentials of the atoms in the structural
unit, or a cluster consisting of several structural units. In
more detail, this technique is described in [3], here we
present only the final equations for calculating the relative
integral energy density of a structural unit with regard to
its volume distribution.
N

Ï





,

(3)

 1

where   1, 2  N – the number of particles (atoms)
of SU or microstructure taken into account (fig. 1)
Accordingly, using given value of the elementary
step of deformation ´ r  ´  � and the time of the elementary deformation event, it is possible to calculate the relative change in energy:
  ´ r , ´   

N

Ï  ´ r , ´  
 1



.

(4)

Consequently, the increment of the thermodynamic temperature δT corresponding to the elementary act of thermal
expansion ´ r  ´   of the isotropic structural unit is:
T  ´ r , ´   

1
kÁ

D e
N

 1

2 ±´ r  ´  

 2e

 ±´ r  ´  





.

(5)

This allows to calculate the sample temperature heating dependence on time (fig. 2), which makes it possible to calculate the dynamic microstructural coefficient
of linear thermal expansion.
From (2–5), we obtain the expression for the microstructural coefficients of linear and volumetric thermal
expansion, respectively:
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Fig. 1. The distribution of the relative integral energy density on the edge of a cubic, bcc and fcc structure, and on the edge of a microstructure
(cluster) consisting of 4 cubic and bcc structural units
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3
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 1
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,
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r

3



´ rkÁ

D e 2 ±´ r  2e  ±´ r 
 1

.

N

(7)



Fig. 2. Temperature dependence of the heating time for 8 structural units with a difference in temperature
of the sample and the external environment of 100 K

27

№ 3   2020

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК		

DISCUSSION OF THE OBTAINED RESULTS
As a result of the calculation using this method,
the values of the dynamic coefficient of linear expansion for pure metals were obtained in a wide temperature range with known initial parameters of the modified
Morse potential. Table 1 presents the known parameters
of the modified potential that were used in the calculations, the results of the computational experiment α L
and the comparison with known experimental data α L � EXP�

ISSN 2311–3405

[7]. Figures 3–4 presents the dependences of the calculated microstructural and experimental macrostructural
linear expansion coefficient (CLTE) of Al, Cu, Fe in
the temperature range 0–1 500 C.
Since the parameters of the interatomic Morse potential are known for a wide range of solids, the proposed
method for calculating the dynamic coefficient of thermal
expansion, being rather difficult for analytical calculation,
makes it possible accurate theoretical calculation of the lin-

Table 1. Parameters of the modified Morse potential (D, α, r), calculation results of microstructural ± L
in comparison with knows experimental data of ± L � EXP
Ï parameters
D, eV
α

Al

Cu

Fe

0,2703

0,3429

0,4174

1,1646

1,3588

1,3885

r

3,253

2,866

2,845

Т, С
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000

αL
10 K
20,25
27,23
28,23
28,55
29,10
29,66
30,27
24,06
18,52
14,58
11,51
−6

−1

α L � EXP

αL

10 K
22,8
23,7
24,5
25,4
26,2
27,1
27,9
–
–
–
–

10 K
14,02
18,05
18,83
19,05
19,45
19,63
20,05
20,36
20,55
20,86
20,15

−6

−1

−6

−1

α L � EXP

αL

10 K
16,70
17,06
17,42
–
18,14
–
18,86
–
19,58
–
20,30

10 K
10,57
14,53
14,81
15,13
15,45
15,51
15,86
16,05
16,19
16,35
16,56

−6

−1

−6

α L � EXP
−1

Fig. 3. Calculated dynamic microstructural CLTE ± L and its known experimental values ± L EXP
in the temperature range 0–1 500 C for Al
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10−6K−1
11,30
12,15
12,70
–
13,80
–
14,50
–
14,80
–
–
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ear coefficient of thermal expansion, and in the case of isotropy, the volumetric coefficient of thermal expansion using
(7). It can also be used in the case of alloys and solid solutions with a known microstructural configuration necessary for calculating the parameters of SU.
CONCLUSIONS
Analysis of the calculated results allows us to conclude some discrepancy of calculated micostructural

№ 3   2020

CLTE with the known experimental data of macrostructural CLTE (about 5–12%), this is due to the need for
some correction of the interatomic potential parameters
and imperfect empirical measurement techniques, which
can also have significant error. The presented method
allows to calculate the coefficient of temperature expansion in the temperature range from 0C to the melting
point in the case of Cu and Al, however, in the case

Fig. 4. Calculated dynamic microstructural CLTE ± L and its known experimental values ± L EXP in
the temperature range 0–1 500 C for Cu

Fig. 5. Calculated dynamic microstructural CLTE ± L and its known experimental values ± L EXP in
the temperature range 0–1 500 C for Fe
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of Fe, the model can be correctly used only up to 906 C,
since it needs to be modernized, by taking into account
the adjustment from bcc to fcc. The use of this model for

ISSN 2311–3405

calculating the parameters of anisotropic materials is possible only with regard to the use of the experimental SU
density dependence on temperature.
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INFLUENCE OF MICROARC OXIDATION MODES ON THE STRUCTURE,
GROWTH KINETICS, PHASE COMPOSITION AND HARDNESS OF OXIDE
COATINGS FORMED ON THE AK6 ALUMINUM ALLOY
ВПЛИВ РЕЖИМІВ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ НА СТРУКТУРУ,
КІНЕТИКУ ЗРОСТАННЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД І ТВЕРДІСТЬ ОКСИДНИХ
ПОКРИТТІВ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ НА АЛЮМІНІЄВОМУ СПЛАВІ АК6
Valeriia V. Subbotina
subbotina.valeri@gmail.com
ORCІD: 0000-0002-3882-0368

В. В. Субботіна,
канд. техн. наук

National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”, Kharkiv
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Abstract. In recent years, the industrial use of the micro-arc oxidation method has been actively developing to obtain
hard and wear-resistant layers on the surface of products made of aluminum alloys. The formation of oxide coatings
by the microarc method takes place under conditions of ultrafast thermalization and is determined by a set of various
processes associated with different elemental composition of alloys and electrolysis conditions. Therefore, the aim of
the study was to study the effect of the technological conditions of oxidation (electrolyte composition, current density,
process duration) of the AK6 alloy (Al-Cu-Si-Mg system) on the structure, growth kinetics, phase composition, and
hardness of the formed oxide coatings. To solve this goal were carried out: metallographic, X-ray diffraction analysis,
measurement of coating thickness and microhardness. It was found that the coatings formed on the AK6 alloy as a
result of microarc oxidation have a two-layer structure of a surface technological layer and an inner base layer. The
technological layer thickness is 30–40% of the total coating thickness. The main phase of the technological layer is a
phase with a relatively low hardness – mullite (3Al2O3 • 2SiO2). The main phases of the base layer are oxide phases
of high hardness γ-Al2O3 and α-Al2O3 (corundum). It was determined that the current density affects both the growth
rate of the coating and the phase composition in it. At low current density and short process times (up to 30 min),
microarc oxidation of the AK6 alloy does not provide the formation of the α-Al2O3 phase, and the main phase is
γ-Al2O3. This does not allow reaching a high hardness of the coating, which is less than 15 000 MPa. An increase
in the current density from 10 to 25 A/dm2 leads to an almost twofold increase in the coating growth rate, while the
phase composition of the coatings changes from a two-phase composition based on γ-Al2O3 and mullite to a two-phase
composition based on α-Al2O3 and γ-Al2O3 phases. The composition of the alkali-silicate electrolyte affects the growth
rate and phase composition: with an increase in the content of the silicate (Na2SiO3) component in the alkali-silicate
electrolyte, the growth rate of the coating increases, but the phase composition is enriched with a mullite phase with
low hardness. The highest hardness of 18200 MPa is achieved in the KOH – 1 g/L + Na2SiO3 – 6 g/L electrolyte with the
longest electrolysis process duration of 300 min, when a coating is formed with a base layer thickness of about 150 µm
in which the content of the α-Al2O3 phase reaches 87%.
Key words: microarc oxidation; electrolyte composition; AK6 alloy; coating; thickness; phase composition; hardness.
Анотація. В останні роки активно розвивається промислове використання методу мікродугового оксидування для отримання твердих і зносостійких шарів на поверхні виробів з алюмінієвих сплавів. Формування
оксидних покриттів мікродуговим методом проходить в умовах надшвидкого термалізування і визначається
сукупністю різноманітних процесів, пов’язаних із різним елементним складом сплавів і умовами електролізу.
Тому метою дослідження було вивчення впливу технологічних умов оксидування (склад електроліту, щільність
струму, тривалість процесу) сплаву АК6 (система Al-Cu-Si-Mg) на структуру, кінетику зростання, фазовий склад і твердість сформованих оксидних покриттів. Для досягнення поставленої мети були проведені
металографічний, рентгеноструктурний аналіз, вимірювання товщини покриття та мікротвердості. Встановлено, що покриття, сформовані на сплаві АК6 у результаті мікродугового оксидування, мають двошарову структуру, яка складається з поверхневого технологічного шару і внутрішнього базового шару. Товщина
технологічного шару становить 30–40% від загальної товщини покриття. Основною фазою технологічного
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шару є фаза з відносно низькою твердістю – муліт (3Al2O3 • 2SiO2). Основними фазами базового шару є оксидні
фази високої твердості γ-Al2O3 і α-Al2O3 (корунд). Визначено, що щільність струму впливає на швидкість зростання покриття і на фазовий склад у ньому. За низької щільності струму і тривалості процесу (до 30 хвилин)
мікродугове оксидування сплаву АК6 не забезпечує утворювання фази α-Al2O3, а основною фазою є γ-Al2O3.
Це не дозволяє досягнути великої твердості покриття, яка становить менше 15 000 МПа. Збільшення щільності
струму від 10 до 25 А/дм2 призводить до підвищення швидкості зростання покриття майже удвічі, водночас
фазовий склад покриттів змінюється від двофазного на основі γ-Al2O3 і муліту на двофазний на основі α-Al2O3
і γ-Al2O3 фаз. Склад лужно-силікатного електроліту впливає на швидкість зростання і фазовий склад: у разі
збільшення вмісту силікатної (Na2SiO3) складової частини в лужно-силікатному електроліті підвищується
швидкість зростання покриття, проте фазовий склад збагачується мулітною фазою з невисокою твердістю.
Найбільш висока твердість 18 200 МПа досягається в електроліті KOH – 1 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л за максимальної
тривалості процесу електролізу 300 хвилин, коли формується покриття з товщиною базового шару приблизно
150 мкм, у якому вміст α-Al2O3 фази досягає 87%.
Ключові слова: мікродугове оксидування; склад електроліту; сплав АК6; покриття; товщина; фазовий склад;
твердість.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метод мікродугового оксидування (далі – МДО)
дозволяє формувати на поверхні алюмінієвих сплавів
покриття із широким спектром фізико-механічних
властивостей та структур. МДО знаходить все більш
широке застосування для формування на вентильних
металах захисних, декоративних і функціональних
покриттів.
Можливість одночасного отримання високих
значень зносостійкості, корозійної тривкості, адгезії й інших експлуатаційних характеристик під час
створення нових функціональних покриттів визначає
актуальність вирішення задач, пов’язаних із вивченням закономірностей формування МДО-покриттів із
заданими властивостями на алюмінієвих сплавах.
Робота присвячена вивченню закономірності
формування зміцнених поверхневих шарів методом
саме мікродугового оксидування на алюмінієвому
сплаві АК6.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Успішне вирішення технічних завдань вимагає
впровадження прогресивних технологій, що забезпечують якість випущених машин, обладнання та приладів, підвищення їхнього технічного рівня. Одним
з істотних чинників підвищення якості та надійності виробів машинобудування стає зниження зносу
і збільшення довговічності вузлів тертя.
У зв’язку із цим в останні роки активно розвивається зміцнення поверхні деталей методом мікродугового
оксидування [1–3]. За своєю зносостійкістю оксидні
покриття, отримані методом мікродугового оксидування (МДО) на алюмінієвих сплавах, у 10–15 разів перевершують анодні [4], вони набагато міцніше інших
типів покриттів за корозійною тривкістю [5]. Нанесенням МДО покриттів на поверхні деталей, що труться,
вдається значно знизити коефіцієнт тертя [6].
Для алюмінієвих сплавів такі покриття є основою
багатьох технологій [7; 8]. До числа таких алюмініє-
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вих сплавів, деталі з яких доцільно обробляти мікродуговим оксидуванням, належить сплав АК6, який
схильний до корозії під напругою і чутливий до міжкристалітної корозії [9].
Необхідно відзначити, що формування оксидних
покриттів мікродуговим методом визначається сукупністю різноманітних процесів, тому якість покриттів
залежить від багатьох чинників [10; 11]. Серед цих чинників найбільше впливають хімічний склад оксидуємого сплаву, склад електроліту і режим МДО [12–14].
Отже, розроблення технології зміцнення конкретного алюмінієвого сплаву АК6, із властивим йому
складом легуючих елементів, потребує комплексу
дослідницьких робіт.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Нині недостатньо даних для уявлення про характер впливу умов електролізу (складу електроліту,
часу оброблення) на механізм і кінетику утворювання покриттів на сплаві АК6 методом мікродугового
оксидування. А без розуміння цього спрямована зміна структурного стану і властивостей МДО покриттів
неможлива.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи було вивчення впливу технологічних умов формування (щільність струму, тривалість
оксидування) у лужно-силікатних електролітах різного складу оксидного покриття на алюмінієвому сплаві
АК6 на його структуру, кінетику зростання, фазовий
склад і твердість.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріалом досліджень служив алюмінієвий
сплав АК6. Його хімічний склад наведено в таблиці 1.
Для мікродугового оксидування використовувалися зразки зі сплаву АК6 у вигляді шайб, діаметром
50 мм і товщиною 10 мм. Електроконтакт зі зразком
під час МДО-процесу забезпечувався за допомогою
нарізного з’єднання.
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Таблиця 1. Хімічний склад (у мас. %) сплаву АК6 (ГОСТ 4784-97)
Fe
до 0,7

Si
0,7–1,2

Mn
0,4–0,8

Ni
до 0,1

Ti
до 0,1

Мікродугове оксидування проводилося у ванні
об’ємом 100 літрів, в анодно-катодному режимі [15].
Під час МДО-процесу забезпечувалися охолоджування і барботування електроліту. Середнє значення
напруги становило 380 В. Щільність струму становила 10, 15, 20, 25, 40 і 60 А/дм2. У процесі оксидування
температура електроліту не перевищувала 40 °С, яка
підтримувалося інтенсивним перемішуванням електроліту стисненим повітрям і охолоджуванням ванни
проточною водою. Тривалість оксидування варіювалася від 30 до 300 хвилин.
Процес мікродугового оксидування здійснювався
в лужно-силікатних електролітах за початкових рН =
10,0–13,0 і ρ = 100–350 Ом/см. Типи і характеристики електролітів, що застосовуються для оптимізації
технології нанесення МДО-покриттів на сплаві АК6,
наведені в табл. 2.
Визначення фазового складу МДО-покриттів
здійснювалося за результатами рентгенофазового аналізу. Дослідження проводилися на установці ДРОН3 (Буревісник, Росія) у монохроматизованому випромінюванні Kα-Cr. Випромінювання з великою довжиною хвилі (Kα-Cr) використовувалося для зменшення
товщини інформативного шару. Дифракційні спектри
знімалися за схемою Брегга-Брентано на відображення [16]. Знімання здійснювалася як у безперервному,
так і в поточковому режимах, із кроком 2θ = 0,1°.
Таблиця 2. Типи та характеристики електролітів,
використаних під час мікродугового оксидування
№
1
2
3

Склад електроліту, г/л
КОН
Na2SiО3
1
6
2
6
2
12

рН

ρ, Ом/см

11,60
12,14
11,9

254
130
150

Для проведення кількісного фазового аналізу використовувався метод еталонних сумішей [17]. Для цього були побудовані градуювальні графіки залежності
інтенсивностей ліній порівняння від складу суміші. Як
базові складники складу покриттів використовувалися
α-Al2O3 (ASTM Card File 10–173), γ-Al2O3 (ASTM Card
File 10–425) і муліт (3Al2O3 • 2SiO2, ASTM Card File
15–776). У разі появи на дифракційних спектрах піків
від алюмінієвої підкладки під час розрахунку складу
покриття вони не враховувалися.
Дослідження морфології поверхні і бічного перетину покриттів проводилося методом растрової електронної мікроскопії на установці РЕМ МА 101 (ВАТ
“SELMI”, Україна). Для аналізу шорсткості поверхні
використовувався топографічний контраст, заснований

Al
93,3–96,7

Cu
1,8–2,6

Mg
0,4–0,8

Zn
до 0,3

на тому, що відображення електронів і вторинна електронна емісія залежать від кута падіння пучка на зразок.
Кут падіння змінювався через нерівності (топографії)
зразка, спричиняв утворювання контрасту, пов’язаного
з формою об’єкта.
Визначення мікротвердості проводили на приладі
ПМТ-3.
Випробування на мікротвердість проводилося за
методом відновленого відбитка за навантаження 0,98–
1,96 Н.
Товщину оксидного шару на зразках вимірювали
на поперечних шліфах металографічно і за допомогою
вихрового товщиноміра ВТ-10НЦ.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Під час візуального спостереження за процесом оксидування у використовуваних електролітах було виявлено,
що область мікродугових розрядів є перехідною, з підвищенням напруги між електродом і зразком переходить
у дугову. Цей процес можна трактувати так: характерною
особливістю мікродугових розрядів є поділ основного
токопровідного каналу на безліч мікроканалів, які безперервно переміщаються поверхнею оксидної плівки. За
високої температури в мікродугових каналах відбувається інтенсивне окиснення металу й ущільнення в результаті такого процесу пористих ділянок оксидного покриття.
Подальше ущільнення і збільшення товщини оксидного
покриття призводить до припинення мікророзрядів на
цій ділянці і переміщення плазмового розряду до інших
(більш тонких і пористих) ділянок покриття. Отже,
мікродугові розряди переміщаються по всій поверхні
(ніби заліковують тонкі та пористі ділянки покриття), що
в результаті призводить до підвищення його електричних
і механічних характеристик. Установлено, що в разі малої
рухливості розряду на ділянці та посилення його потужності (виявлялося за збільшенням інтенсивності світіння)
відбувалося плавлення покриття й утворювання кратерів
аж до металу.
Вивчення структуроутворювання оксидних шарів
у процесі їх зростання на сплаві АК6 проводилося за
різних режимів мікродугового оксидування.
Однією з мікроструктурних особливостей оксидних
покриттів, що формуються в режимі анодно-катодного
мікродугового оксидування, є їхня двошарова будова.
Верхній шар покриття (пористий, з великою шорсткістю,
з низькою адгезією, незносостійкий) легко видаляється
шляхом зачищання на абразивному папері. Основу цього шару, за даними рентгеноструктурного аналізу, становить кристалічна фаза муліт – 3Al2O3 • 2SiO2 (рис 1 а).
Внутрішній шар покриття є базовим шаром, що визначає властивості покриття. За рентгеноструктурними
даними цей шар також кристалічний, проте його фазо-
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оксидування за найменшої щільності струму (j = 10 A/дм2)
становить 0,46 мкм/хв, а базового шару – 0,24 мкм/хв.
У разі збільшення щільності струму до j = 15 A/дм2
швидкість зростання загальної товщини покриття збільшилася до 0,5 мкм/хв, а базового шару – 0,35 мкм/хв.
Значне збільшення швидкості зростання спостерігалося
в разі збільшення щільності струму до j = 25 A/дм2. Для
такого технологічного режиму загальна швидкість зростання покриття збільшилася до 0,68 мкм/хв, а швидкість
зростання базового шару становила 0,43 мкм/хв.
За більшої щільності струму 40 і 60 A/дм2 швидкість зростання збільшувалася тільки на початковій
стадії процесу окиснення (до 120 хв). Для цієї стадії
окиснення швидкість становила 0,91 мкм /хв (базового
шару – 0,58 мкм/хв) за j = 40 A/дм2, 1,04 мкм/хв (базового шару – 0,50 мкм/хв) за j = 60 A/дм2.
Однак за великої тривалості (180–300 хв) велика щільність струму не є оптимальною з погляду швидкості зростання, імовірно, через вплив процесу розтравлювання,
а також можливий перехід у дуговий режим. За j = 40A/дм2
швидкість зростання зменшується до 0,71 мкм/хв
(базового шару – 0,40 мкм/хв), а за j = 60 A/дм2
швидкість зростання зменшилася до 0,72 мкм/хв (базового шару – 0,35 мкм/ хв).
Хоча зі збільшенням щільності струму кінетичні параметри процесу зростають, важливим чинником є формований водночас фазовий склад. На рисунку 4 представлені залежності фазового складу від часу оксидування для
різної щільності струму за МДО-процесу.

I, arb.un

I, arb.un

вий склад зовсім інший: це найбільш тверді оксидні
фази алюмінію α-Al2O3 (корунд) і γ-Al2O3 (рис. 1 б).
Двошарова будова оксидного покриття добре проявляється металографічно на поперечних шліфах. Товщина технологічного шару становить 30–40% від товщини
базового (робочого) шару. Вид границі розділу «сплав
АК6-оксид» (відсутність пор, включень, відшарувань)
свідчить про хорошу адгезію покриття з основою (рис. 2).
Оскільки одним з основних технологічних параметрів за мікродугового оксидування є щільність струму,
то в роботі для електролізу в розчині 1 г/л КОН + 6 г/л
Na2SiО3 було досліджено вплив щільності струму на
кінетику зростання і фазовий склад оксидного покриття, яке формувалося.
На рисунку 3 наведені результати впливу щільності струму на товщину оксидних покриттів, отриманих
в електроліті KOH – 1 г/л + Na2SiО3 – 6 г/л. Відзначимо,
як показали попередні візуальні дослідження, за малих
щільностей струму (менше 5 А/дм2) процес протікає на
сплаві АК6 у режимі іскріння. базовий шар не формується. За великої щільності струму (понад 50 А/дм2) процес більш швидкий (менш ніж за 10 хвилин), переходить
у режим дугових розрядів, такі покриття втрачають свою
суцільність у результаті формування пробоїв до основного металу.
Із представлених на рисунку 3 результатів видно, що
збільшення щільності струму призводить до більшої товщині покриттів за однакового часу оксидування. Оцінка
швидкості зростання загальної товщини покриття від часу

Х

60

70

ISSN 2311–3405

350
300
250
200
150
100
50
0
30

Х

- 3Al2O3*2SiO2
- α-Al2O3
- g-Al2O3

Х
Х
Х

40

50
2θ, deg

60

70

а
б
а
б в електроліті 1 г/л
Рис. 1. Ділянки дифракційних
спектрів МДО-покриття, отриманого
КОН + 6 г/л Na2SiО3 (180 хв): а – верхній технічний шар; б – базовий шар покриття
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б
Рис. 2. Мікроструктура сплаву АК6 з оксидним покриттям: а – електроліт 1 г/л КОН +
6 г/л Na2SiO3 (τ = 180 мин, j = 25 А/дм2); б – 2 г/л КОН + 12 г/л Na2SiO3 (τ = 180 мин,
j = 25 А/дм2)
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Рис. 3. Вплив щільності струму і тривалості оксидування на загальну товщину покриттів (а) і товщина базового шару (б)
на алюмінієвому сплаві АК6 (електроліт KOH – 1 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л)
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Рис. 4. Залежність фазового складу від часу оброблення оксидування за різної щільності струму: а – 10 А/дм2;
б – 15 А/дм2; в – 20 А/дм2; г – 25 А/дм2; д – 40 А/дм2. 1 – γ-Al2O3; 2 – α-Al2O3; 3 – муліт (3Al2O3 • 2SiO2)
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Також залежно від щільності струму був вивчений фазовий склад покриттів.
Результати, наведені на рис. 4, показують, що збільшення щільності струму за малої тривалості МДОпроцесу (до 60 хв) призводять до збільшення відносного вмісту в покритті фаз α-Al2O3 і γ-Al2O3 і зменшення мулітної складової частини. Однак у разі тривалого процесу оксидування (більше 180 хв) велика
щільність струму (40 А/дм2) призводить до появи
у складі покриття мулітної складової частини, імовірно, через процеси перегрівання під час переходу
в дуговий режим.
Отримані результати свідчать, що найбільш ефективні режими оксидування сплаву АК6 за використання
щільності струму 25 А/дм2, коли формується двофазний
стан із найбільш твердих оксидних фаз α-Al2O3 і γ-Al2O3.
Крім того, збільшення щільності потоку вище 25 А/дм2
недоцільно, оскільки відносне збільшення водночас
товщини базового шару невелике, а енерговитрати зростають, що знижує ефективність процесу.
Тому подальші дослідження були проведені під
час електролізу зі струмовим режимом, що забезпечує щільності струму 25 А/дм2.
Кінетика зростання покриття і зміна розміру зразка для покриттів, отриманих за j = 25 A/дм2 за різного

складу електроліту, наведена на рисунку 5. Видно, що
зі збільшенням відносного вмісту силікатної складової частини (Na2SiО3) збільшується швидкість зростання покриття, проте зменшується відносне відношення базового шару до загальної товщині покриття.
За абсолютним значенням швидкість зміни
загальної товщини покриття, за даними рисунка 5а,
змінюється на лінійній залежності (яка спостерігається до 150 хв процесу) від 0,9 мкм/хв (для покриттів,
отриманих в електроліті KOH – 1 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л)
і 0,72 мкм/хв (для покриттів, отриманих в електроліті
KOH – 2 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л) до 1,33 мкм/хв (для
покриттів, отриманих в електроліті KOH – 2 г/л +
Na2SiO3 – 12 г/л).
Зміна товщини базового шару має меншу швидкість. За абсолютним значенням така зміна, за даними рисунка 5б, становить 0,55 мкм/хв (для покриттів, отриманих в електроліті KOH – 1 г/л + Na2SiO3 –
6 г/л), 0,50 мкм/хв (для покриттів, отриманих в електроліті KOH – 2 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л) і 0,75 мкм/хв
(для покриттів, отриманих в електроліті KOH – 2 г/л
+ Na2SiO3 – 12 г/л).
На рисунку 5в показана залежність прирощування загальної товщини зразка (визначалася шляхом
мікрометричних змін зразка до і після оксидування)
150

3

200

2

150

1

100

1
2

90
60
30

50
0

3

120
h, мкм

h, мкм

300
250

ISSN 2311–3405

0

50

100
τ, мин.

0

150

0

50

а

100
τ, мин.

150

б
20
3

∆h, мкм

15

2
1

10
5
0

0

50

100
τ, мин.

150

г
Рис. 5. Залежність (а) загальної товщини, (б) базової товщини і (в) прирощування
товщини покриття від тривалості оброблення сплаву АК6 (щільність струму – 25 А/дм2):
1 – електроліт KOH – 1 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л; 2 – електроліт KOH – 2 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л;
3 – електроліт KOH – 2 г/л + Na2SiO3 – 12 г/л
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за постійної щільності струму для різних електролітів.
Видно, що за абсолютними значеннями прирощування
не перевищує 15 мкм, проте характер зміни прирощування зі збільшенням часу процесу дещо відрізняється. Така відмінність проявляється у зменшенні кінетики прирощування для процесу в електроліті 3-го типу
(рис. 5в, залежність 3) у разі тривалого оксидування.
Напевно, зазначений ефект для оксидування в електроліті з найбільшим вмістом силікатної складової частини пов’язаний зі збільшенням водночас здатності розтравлювання електроліту під час оксидування.
Оскільки оксидування сплаву АК6 проводилося з метою створення зносостійкого покриття, то
подальші результати вивчення фазово-структурних
змін, морфології перетину покриття і вимірювання
твердості відповідають базовому шару.
Результати рентгенодифрактометричних досліджень фазового складу покриттів, отриманих електролізом в електролітах 2-х складів (табл. 2), наведені
на рисунку 6 (для електроліту складу KOH – 1 г/л +
Na2SiO3 – 6 г/л, фазовий склад наведено на рис. 4 г).
Як видно з даних на рисунках 4 г і 6, фазовий
склад МДО-покриттів, сформованих у лужно-силікатних електролітах, включає три основні фази: γ-Al2O3,
α-Al2O3 і муліт (3Al2O3 • 2SiO2). Співвідношення фаз
визначається режимом оксидування і тривалістю
процесу. У разі малої тривалості процесу (до 120 хв)
основною фазою в базовому шарі покриття є γ-Al2O3.
Зі збільшенням тривалості процесу відбувається зміна фазового складу покриттів у результаті збільшення
відносного вмісту α-Al2O3 і появи мулітної фази. Водночас співвідношення фаз за тривалого оксидування
залежить від складу електроліту. За малого вмісту
лужної складової частини (електроліт 1 у таблиці 2)
основною фазою покриття в разі тривалого оксидування стає фаза α-Al2O3 (рис. 4г). За великого вмісту
силікатної складової частини (Na2SiO3) в електроліті
(рис. 6) переважно формується муліт.
Універсальною характеристикою механічних
властивостей оксидного покриття є вимірювання

H, MПa

а складу відачасу оксидування за електролізу в електролітах різних
б складів: ба – KOH –
Рис 6. Залежність фазового
2 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л; б – KOH – 2 г/л + Na2SiO3 – 12 г/л, 1 – γ-Al2O3; 2 – α-Al2O3; 3 – муліт (3Al2O3 • 2SiO2)
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Рис. 7. Залежність твердості МДО-покриттів від тривалості
процесу: 1 – електроліт 1 г/л КОН + 6 г/л Na2SiO3;
2 – електроліт 2 г/л КОН + 6 г/л Na2SiO3; 3 – електроліт
2 г/л КОН + 12 г/л Na2SiO3

мікротвердості. Отримані результати вимірювання
мікротвердості покриттів, сформованих за щільності
струму j = 25 А/дм2 у різних електролітах, наведені
на рисунку 7.
Як видно з рисунка, зі збільшенням тривалості
оксидування (отже, і товщини МДО-покриттів) твердість збільшується приблизно на 30% щодо первинно сформованого покриття (протягом 30 хв). Варто
зазначити, що час 30 хв для порівняння обрано через
те, що за меншого часу покриття має товщину приблизно 10–15 мкм, водночас досить велику неоднорідність поверхні, що призводить до непридатності
його для використання в парах тертя.
У разі зіставлення твердості покриттів (рис. 7)
з їхнім фазовим складом (рис. 4 і 6) виявляється кореляція підвищення твердості зі збільшенням відносного вмісту в покритті фази α-Al2O3.
За середнього часового діапазону оксидування
найбільша твердість досягається в електроліті складу
2 г/л КОН + 6 г/л Na2SiO3, у якому через найменшу
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швидкості зростання (рис. 5) висока потужність розряду дозволяє формувати фазу α-Al2O3 з вмістом,
який перевищує 40%. За найбільшого часу процесу
найбільша твердість досягається в електроліті 1 г/л
КОН + 6 г/л Na2SiO3. В електролітах із великим вмістом Na2SiO3, а також у разі використання технології
з високою щільністю струму, збільшення відносного
вмісту фази α-Al2O3, імовірно, відбувається в результаті зміни процесу оксидування і переходу від мікродугових до дугових розрядів, у результаті чого не
забезпечується найбільша твердість. Також водночас
зростає і відносний вміст муліту (рис. 4), покриття
формується більш пористе [4], що також призводить
до зниження твердості покриття.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що покриття, сформовані на
сплаві АК6 у результаті мікродугового оксидування, мають двошарову структуру, які складаються
з поверхневого технологічного шару і внутрішнього
базового шару. Товщина технологічного шару становить 30–40% від товщини базового шару.
2. Основною фазою технологічного шару є фаза
з відносно низькою твердістю – муліт (3Al2O3 • 2SiO2).
Основними фазами базового шару є оксидні фази
високої твердості γ-Al2O3 і α-Al2O3 (корунд).
3. Визначено, що щільність струму впливає на
швидкість зростання покриття і на фазовий склад
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у ньому. За низької щільності струму і малої тривалості процесу оксидування (до 30 хв) сплаву АК6 не
забезпечується утворювання α-Al2O3 фази, а основною фазою є γ-Al2O3. Це не дозволяє досягнути
великої твердості покриття.
4. Збільшення щільності струму від 10 до 25 А/дм2
призводить до підвищення швидкості зростання покриття майже удвічі, водночас фазовий склад
покриттів змінюється від двофазного на основі γ-Al2O3 і муліту на двофазний на основі фаз
α-Al2O3 і γ-Al2O3.
5. За великої щільності струму (40–60) А/дм2 збільшення відносного вмісту фази α-Al2O3 відбувається
в результаті зміни процесу оксидування і переходу
від мікродугових до дугових розрядів, у результаті
чого також збільшується і відносний вміст муліту,
а покриття формується більш пористе.
6. Склад лужно-силікатного електроліту впливає
на швидкість зростання і фазовий склад: у разі збільшення вмісту силікатної (Na2SiO3) складової частини
в лужно-силікатному електроліті підвищується швидкість зростання покриття, проте фазовий склад збагачується мулітною фазою з невисокою твердістю.
7. Найбільш висока твердість 18 200 МПа досягається в електроліті KOH – 1 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л за максимальної тривалості процесу електролізу 300 хв, коли формується покриття товщиною базового шару приблизно
150 мкм із вмістом фази α-Al2O3, яка досягає 87%.
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Abstract. Purpose. Evaluate the efficiency of using a new design rotary piston engine as a utilizer of natural gas excess
pressure energy during its reduction in gas transportation and gas distribution systems.
Method. To study the processes of energy utilization of excess pressure of natural gas during its reduction in gas
transportation and gas distribution systems using rotary piston expansion machines of a new design, it is advisable
to use the method of mathematical modeling. The mathematical model takes into account the main features of the
new design of the expansion machine and is adequate, since it accurately reflects the main processes occurring in the
working cylinder.
Results. A study of the efficiency of utilization of the energy potential of compressed natural gas is carried out for an
automated gas distribution station designed to power one consumer of GDS-5 frame size (nominal consumption of
natural gas is 5 000 Nm3/h, inlet pressure is 1,2...5,5 MPa, outlet pressure is 0,003...1,2 MPa).
A schematic diagram of an automated gas distribution station using utilization expander generators of electric current
is proposed. 20 RPD-7.5/5.89 rotary piston engine is used as an expansion machine, which, due to its design, combines
the advantages of volumetric and kinetic expanders and, accordingly, effectively operates at various parameters of the
working fluid. This allows to expand the scope of the expander application and unify the equipment.
Expander-generators are placed in the reduction point parallel to the main and reserve natural gas reduction lines,
which allows to optimize the operation of the gas distribution station in all operating modes (pressure and consumption
rates of natural gas). So, depending on pressure (1,2...5,5 MPa) and flow (5 500...2 200 Nm3/h) of natural gas, the
effective power of the rotary piston engine is 132...29 kW. Due to its design features (no dead volume, the ability
to adjust the valve timing and engine operating modes due to the degree of cylinder filling) 20 RPD-7.5/5.89 rotary
piston engine provides high specific effective consumption of natural gas. So, depending on the operating mode of the
expander generator, the consumption of natural gas varies between 34,4...56,7 kg/kW∙h.
Scientific novelty. Indicator diagrams are given for different values of pressure of natural gas at the inlet to the rotary
piston engine. The dependences of changes in the effective and operational parameters of the expander-generator
power plant are given.
Practical importance. The volumes of utilized energy of compressed natural gas for an automated gas distribution
station with an average monthly flow rate of 0,6...3,3 million m3 were estimated. The monthly energy generation,
depending on the consumption, ranges from 9 to 89 MW.
Key words: expander generator; natural gas; gas distribution station; rotary piston engine; gas reduction; effective and
operational parameters.
Анотація. Мета. Оцінка ефективності застосування роторно-поршневих двигунів нової конструкції як
утилізатора енергії надлишкового тиску природного газу під час його редукування в газотранспортних та
газорозподільних системах.
Методика. Для дослідження процесів утилізації енергії надлишкового тиску природного газу під час його
редукування в газотранспортних та газорозподільних системах із використанням роторно-поршневих
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розширювальних машин нової конструкції доцільно використовувати метод математичного моделювання.
Математична модель ураховує основні особливості нової конструкції розширювальної машини та є адекватною, оскільки досить точно відображає основні процеси в робочому циліндрі.
Результати. Дослідження ефективності утилізації енергетичного потенціалу стиснутого природного
газу виконано для автоматизованої газорозподільної станції, розрахованої на живлення одного споживача
типорозміру ГРС-5 (номінальна витрата природного газу становить 5 000 Нм3/ч, тиск на вході – 1,2…5,5 МПа,
на виході – 0,003…1,2 МПа).
Запропоновано принципову схему автоматизованої газорозподільної станції з використанням утилізаційних
детандер-генераторів електричного струму. Як розширювальна машина використовується роторно-поршневий
двигун 20 РПД-7,5/5,89, який завдяки своїй конструкції об’єднує переваги детандерів об’ємної й кінетичної дії,
ефективно працює за різних параметрів робочого тіла. Це дозволяє розширити межі застосування детандерів і
уніфікувати обладнання.
Детандер-генератори розміщуються в пункті редукування паралельно основній та резервній нитці редукування природного газу, що дає змогу оптимізувати роботу газорозподільної станції на всіх експлуатаційних
режимах (значення тиску та витрати природного газу). Так, залежно від тиску (1,2…5,5 МПа) та витрати
(5 500…2 200 Нм3/год) природного газу ефективна потужність роторно-поршневого двигуна становить
132…29 кВт. Завдяки своїм конструктивним особливостям (відсутність мертвого об’єму, можливість регулювання фаз газорозподілу та режимів роботи двигуна завдяки ступеню наповнення циліндра) роторно-поршневий
двигун 20 РПД-7,5/5,89 забезпечує високі показники питомої ефективної витрати природного газу. Так, залежно
від режиму роботи детандер-генератора витрати природного газу змінюються і межах 34,4…56,7 кг/кВт∙год.
Наукова новизна. Індикаторні діаграми за різних значень тиску природного газу на вході в роторно-поршневий двигун. Подано залежності зміни ефективних і експлуатаційних показників детандер-генераторної
енергетичної установки.
Практична значимість. Проведена оцінка об’ємів утилізованої енергії стиснутого природного газу для
автоматизованої газорозподільної станції із середньою місячною витратою 0,6…3,3 мільйони м3. Щомісячна
генерація енергії залежно від витрати становить від 9 до 89 МВт.
Ключові слова: детандер-генератор; природний газ; газорозподільна станція; роторно-поршневий двигун;
редукування газу; ефективні й експлуатаційні показники.
FORMULATION OF THE PROBLEM
Currently, in fuel and energy balance of the world
developed countries, there is a redistribution of the use
of the main types of extracting energy resources, namely
oil, coal and natural gas [1–3]. So, the share of using natural gas in various industries and in everyday life is growing more and more. The use of natural gas as a fuel in
transport power plants (road, rail and ship) has been especially intensively developed. The increase in the share
of natural gas in the energy balance is primarily due to its
consumer properties (ease of maintenance of gas equipment, high temperature, full combustion, more accurate
temperature control during combustion), lower price
(due to very significant world reserves and low production costs) and environmental friendliness (the lowest
CO2 carbon dioxide emissions from combustion compared to petroleum products and coal).
The final cost of natural gas is determined by many
factors, from the degree of complexity of gas production
technology to preparation and transportation. So, natural gas is transported using pipelines and gas tankers in
which gas is transported in a liquefied state (LNG). Transportation of natural gas by sea (for example, to the Japanese market) is more expensive, since it is necessary to
spend additional energy to liquefy natural gas. Therefore, the direction of research in the field of regeneration
of the energy expended for the compression of natural gas

is very relevant and is gaining more and more intensive
development.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS
Reducing the final cost of natural gas directly
depends on the efficiency of the preparation and transportation systems, and the utilization of the energy of excess
gas pressure during its reduction is a promising area
of research. Compressed natural gas contains significant
potential of useful energy, which in most cases is not
used. However, if expander generators are used instead
of conventional throttling devices, this will partially
recover the energy spent on natural gas compression [4].
Thus, using expander generators, it is possible to generate environmentally friendly electricity and use the effect
of gas cooling during expansion in refrigeration plants.
Recently, the use of expander generators of electrical
energy for the utilization of compressed natural gas energy
has received comprehensive development. So, the expander
generators have found their application in heat power engineering, namely at thermal power plants and urban boiler
houses [5–7]. Expanders are widely used in gas distribution
stations, gas supply systems and industry [8–10]. In connection with rather intensive development of the LNG market
[11; 12], a promising direction for the use of expander generators is also their use in power plants for the utilization
of cold during regasification [13; 14].
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SEPARATION OF PREVIOUSLY UNSOLVED
PARTS OF THE OVERALL PROBLEM
Expanders are used to reduce the pressure in the adiabatic process, while at the end we get mechanical energy
and cooling of the working fluid. Like pumps, expanders can be divided according to the principle of operation
into volumetric and kinetic expansion machines. So, in
the volumetric expanders, the expansion of the working fluid (that is, a change in the working volume) takes
place, and in the engines of kinetic action (Turboexpanders), energy is converted due to the interaction of the flow
of the working fluid with the blades of the impeller. It
is generally accepted that piston (volumetric) expanders
are used at low costs of the working fluid and high inlet
pressures, and turboexpanders are used at low pressures
and high flow rates of the working fluid. This separation
is clearly influenced by the expander design and, accordingly, the energy conversion efficiency.
The unification and expansion of the boundaries
of the use of expanders in power plants for the preparation, transportation and distribution of natural gas is
a very promising and demanded area of research.
THE AIM OF THE STUDY
The aim of the research is to evaluate the efficiency
of using a new design rotary piston engine as a utilizer
of natural gas excess pressure energy during its reduction
in gas transportation and gas distribution systems.
METHODS, OBJECT AND SUBJECT
OF THE RESEARCH
To study the processes of energy utilization of excess
pressure of natural gas during its reduction in gas transportation and gas distribution systems using rotary piston
expansion machines of a new design, it is advisable to use
the method of mathematical modeling. So mathematical
modeling of a complex technical system will allow to
get a preliminary assessment of its effectiveness without
large financial, resource and time costs. To achieve this
goal, a developed and software-implemented mathematical model of the working cycle of a rotary piston engine
is used, based on the fundamental equations of thermodynamics, gas dynamics, heat and mass transfer. The
mathematical model takes into account the main features of the new design of the expansion machine and is
adequate, since it accurately reflects the main processes
occurring in the working cylinder.
The object of the research is the processes of converting the energy of excess pressure of natural gas during expansion in a rotary piston expander. The subject
of the study is the laws and parameters of the processes
of energy conversion of compressed natural gas in a rotary piston engine.
THE MAIN MATERIAL
From the places of production or storage and to
the final consumer, natural gas is transported under high
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pressure using the main pipelines of the gas supply system. Gas distribution stations (GDS) and points (GDP)
are components of a general gas supply system and are
a complex technical system with increased requirements
for reliability and safety. The main task of GDS is
to reduce gas pressure in accordance with the needs
of consumer. Typically, for gas distribution stations,
the initial pressure is 7,5...5,5 MPa, the final pressure
is 1,2...0,6 MPa, and for GDP, respectively, 1,2 MPa
and 0,3...0,1 MPa [5; 15]. Commonly, pressure decrease
occurs due to the reduction by one or two stages, while
the energy potential of the high gas pressure is lost without loss of physical heat of combustion. In modern gas
transportation systems, the energy potential of compressed natural gas is used in utilizers (turboexpanders
or piston expanders). Operational characteristics that
directly depend on the design of the utilizer determine
its use for the corresponding parameters of natural gas
(pressure and flow), which makes unification difficult.
The rotary piston engine developed by Motor-Plus LLC,
the machine-building enterprise (Ukraine, Mykolaiv),
constructively combines the advantages of both types
of expansion machines, and can be used quite effectively
for various parameters of the working fluid (inlet pressure
and flow rate).
Fig. 1 shows a generalized scheme of an automated
gas distribution station with the utilization of excess natural gas pressure through the use of new design rotary
piston engines. Expander generators are placed in a natural gas reduction point parallel to the main and reserve
reduction lines. This allows to optimize the operation
of GDS in all operating modes.
To conduct researches on the efficiency of using
a rotary piston engine as a utilizer of natural gas excess
pressure, an automated gas distribution station was
designed as a basis for supplying a single consumer
of GDS-5 frame size [15]. The basic GDS-5 is designed
to reduce and maintain a given gas pressure at the outlet at the required flow rate for household and industrial
consumers. GDS also provides pre-treatment of natural
gas (purification and odorization) and measurement of its
consumption. The main technical characteristics of the gas
distribution station GDS-5 are shown in Table 1 [15].
The 20 RPD-7.5/5.89 rotary piston engine (Fig. 2)
is used as part of an electric current expander generator,
the main parameters of which are presented in table 2.
The rotary piston engine has 20 cylinders placed evenly at an angle of 18° towards the central control cam. This
arrangement of the cylinders is guaranteed to start the engine
in any position. The ratio of the piston stroke S to the cylinder
diameter D is S/D = 0,78, which makes it possible to ensure
low values of the average piston speed, thereby reducing
gas-dynamic losses at the intake and exhaust strokes, as well
as reducing the dimensions of the engine.
Depending on the operating mode of the gas distribution system (parameters of natural gas at the inlet),
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Fig. 1. General scheme of an automated gas distribution station with utilization of excess natural gas pressure: 1 – natural gas
supply pipeline from the main pipeline; 2 – odorization unit; 3 – gas purification unit; 4 – condensate collection unit; 5 – shutdown
unit; 6 – gas flow rate measuring device; 7, 8, 9 – through-plug cork valve made of carbon steel with ends for welding; 10 – ball
valve made of carbon steel with ends for welding and manual mechanical drive; 11 – point for reduction and utilization of excess
pressure of natural gas; 12 – rotary piston expander generator; 13 – spark plug; 14 – low pressure outlet pipeline

Table 1. Main technical and operational characteristics of GDS-5 gas distribution station
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parameter
Working body
Nominal consumption
Inlet gas pressure
Outlet gas pressure
Ambient temperature
Deviation from the set outlet pressure
GDS implementation
Overall dimensions:
– length;
– width;
– height.

Unit
–
Nm3/h
MPa
MPa
о
С
–
–
m

Value
Natural gas
5 000
1,2…5,5
0,003…1,2
−50…+45
± 2,5%
block-box (block-container)
3,000
2,990
2,375

Table 2. The main parameters of the 20 RPD-7.5/5.89
rotary piston engine
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parameter
Diameter of working cylinder
Piston stroke
S/D ratio
Number of cylinders
Engine displacement
Relative dead volume
(technological)

Unit
mm
mm
–
–
cm3

Value
75
58,9
0,78
20
5207

–

0,013

Fig. 2. 20 RPD-7.5/5.89 rotary piston engine
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Fig. 3. Indicator diagrams of various operating modes of the 20 RPD-7.5/5.89 rotary piston
expander: a – detailed; b – minimized; 1 – Ne = 132 kW; 2 – Ne = 108 kW; 3 – Ne = 84 kW;
4 – Ne = 60 kW; 5 – Ne = 36 kW

the control of the rotary piston engine was ensured
by changing the degree of cylinder filling (the ratio
of the volume of the working cylinder of the engine
at the time of filling to the full volume), which made it
possible to achieve the maximum efficiency of utilization
of the energy of compressed natural gas. Fig. 3 shows
the detailed and minimized indicator charts, and Fig. 4 –
the change in the effective expander generator performance in various operating modes. The rotary piston
engine worked according to the load characteristic when
the gas pressure in the pressure line changed between
1,2...5,5 MPa, while the effective power of the rotary piston engine varied within 132...29 kW. The average piston
speed of the engine was Cm = 1,178 m/s, which significantly reduces the pressure loss of natural gas during filling and reduces the resistance during release.
The greatest influence on the effective performance
of the engine is the absence of dead volume (the value
of the relative dead volume of the engine, which is due
only to the technological gaps during manufacture, is
only 0,013) and the possibility of regulating the degree
of filling of the working cylinder within a fairly wide
range (0,13...0,5). So, at the nominal operating mode,
the specific consumption of the working fluid is
34,4 kg/kW‧h, which is much lower than similar analogue engines.
Due to its design features, the rotary piston engine
allows for low values of the specific effective energy
consumption of compressed natural gas (i.e. maximum
utilization).
For the possible use of rotary piston engines as
part of the expander generator utilization power plants
of automated gas distribution stations, it is necessary
to ensure coordination of the technical and operational parameters of expander and gas distribution system. Moreover, the expander generator must ensure
the maximum utilization of compressed natural gas
energy in all operating modes of the gas distribution
station without reducing its efficiency. Fig. 5 shows
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the dependences of the change in the main technical
and operational parameters of the 20 RPD-7.5/5.89 rotary piston expander, depending on the pressure of natural gas in the supply main pipeline (1,2...5,5 MPa).
From the presented dependences it can be seen that
the expander generator provides the required values
of pressure and flow rate of natural gas at the outlet
(5 500...2 200 Nm3/h).
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Fig. 4. Change in effective indicators of the
20 RPD-7,5/5,89 rotary piston expander

Depending on the consumer category (household,
utilities, industrial, etc.), the annual consumption of natural gas can be millions of m3. Moreover, any consumption group uses a different amount of gas every month.
This is primarily due to climatic conditions, production
workload and operating hours of industrial enterprises,
etc. Accordingly, the amount of utilized energy potential of compressed natural gas will vary depending on
the consumer and the month of the year. Fig. 6 shows
the possible amount of utilized energy during gas reduction for various categories of consumers, depending on
the monthly load (statistical data on natural gas consumption in accordance with [15]).
Thus, in accordance with Fig. 6, the use of rotary piston expanders for utilization during reduction at an automated gas distribution station with a monthly natural
gas consumption of 0,6...3 300 000 m3/month allows to
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Fig. 5. The operational characteristics of the expander generator depending on the inlet natural gas
pressure: a – specific effective consumption of natural gas; b – torque; c – normal time consumption
of natural gas; d – outlet natural gas pressure of the expander generator (after disposal)

regenerate from 9 to 89 MW of energy every month. The
generated energy can be used both to provide services for
the GDS own needs, and for other industrial or household
consumers.
DISCUSSION OF THE OBTAINED RESULTS
The proposed scheme of an automated gas distribution station using new-design rotary piston engines for
reducing expander generators allows not only to provide
the necessary parameters of natural gas at the outlet (pressure and flow rate), but also to utilize the energy potential
of the compressed gas flow. Thus, the material costs for
the modernization of existing ones or design and creation of new gas distribution stations with utilization system will quickly pay off due to received environmentally
friendly energy.
The amount of utilized energy (i.e. specific effective consumption of natural gas) directly depends on
the excellence of the expander. Therefore, increasing
the effective indicators of a rotary piston engine and studying their changes from the parameters of the working
process and the design features of the engine is a further
promising direction of research.
As a result of sharp expansion of natural gas in
the working cylinder, not only the pressure but also
the temperature decreases. A decrease in gas temperature
also occurs during inlet and outlet. Low temperatures can
adversely affect the operation of the expander (especially
for the lubrication system), so this issue also requires separate consideration and research. A solution to this problem may be, for example, preheating the working fluid
before expansion in the expander or deeper utilization
of the cold in the refrigeration complex.
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Fig. 6. Annual utilization of energy of compressed natural gas
during reduction: 1 – household use; 2 – melting furnaces;
3 – industrial ovens

CONCLUSIONS
1. A schematic diagram of an automated gas distribution station with the utilization of compressed natural gas
energy is proposed. 20 RPD-7.5/5.89 new design rotarypiston engine is used as a gas excess pressure utilizer.
The dependences of changes in the effective and technical and operational indicators of the expander generator
plant, as well as indicator diagrams of the engine at different values of the natural gas pressure at the inlet, are
presented and analyzed.
2. It is defined that, depending on the parameters
of natural gas (gas pressure is 1,2...5,5 MPa and flow rate
is 5 500...2 200 Nm3/h), the effective power at the inlet
to the rotary piston engine is 132...29 kW, and specific
effective fuel consumption is 34,4...56,7 kg/kW∙h.
3. It was determined that with an average
monthly use of natural gas in the range
of 0.6...3300000 m3/month, an expander generator plant
based on the 20 RPD-7.5/5.89 rotary piston engine allows
to get 9...89 MW of energy each month.
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Abstract. Shell-and-tube heat exchangers, along with other types of heat exchangers for liquid heat carriers, remain
in demand at the present time. Their compactness, especially with the perception of relatively large heat fluxes, ease
of maintenance and manufacturability during manufacture, allow the use of such heat exchangers along with others.
Currently, the most common shell-and-tube heat exchangers with segmented diaphragms. However, with the same
thermal efficiency, shell-and-tube heat exchangers can have different core weights with other similar parameters. It
depends on the choice of the initial design parameters during the design. The calculation of such heat exchangers is
very complicated and has a number of specific features. The difficulties in optimizing such heat exchangers are mainly
due to the fact that both velocities of their heat carriers cannot be selected from the condition of smooth changes in
the latter. One of the speeds of the heat carriers usually changes depending on the other speed in a jump, considering
what is the speed of the other heat carrier, what is the distance between the diaphragms and what is the number of heat
exchanger strokes for each of the heat carriers.
When such heat exchangers are included in the cooling system of internal combustion engines, and the system is
optimized based on the choice of a rational system layout and rational flow rates of heat carriers through all heat
exchangers, it is necessary to solve the problem of achieving the specified efficiency of these heat exchangers at the
lowest possible mass of their cores under these conditions. If the masses of the cores of shell-and-tube heat exchangers
change irregularly, including increase when their decrease is possible, the optimization of the cooling system due to the
above factors will be unsuccessful due to irrationally designed shell-and-tube coolers.
To determine the sought regularities, we used a method for calculating shell-and-tube heat exchangers, based on the
use of a system of corrections developed at the University of Delaware (USA) by Kenneth Bell. The system considers
the deviations of the real flow around the heat transfer agent bundles of heat exchangers from the ideal flow. As follows
from the performed analysis of the calculations of such heat exchangers, the value of the mass of their beams is strongly
influenced by the choice of the distance to the honey by the diaphragms and the choice of the possible velocities of both
heat carriers, all other things being equal.
The article discusses the changes in the masses of beams of such coolers depending on the choice of distances
between the diaphragms and the choice of the speeds of both heat carriers. The established patterns are explained and
recommendations for the selection of the appropriate distances and speeds are given.
Key words: heat carrier; oil cooler; resistance; segmented diaphragms; shell-and-tube; water-to-water heat exchanger.
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Анотація. Кожухотрубні теплообмінні апарати, поряд із теплообмінниками інших типів для рідких теплоносіїв, залишаються затребуваними і натепер. Їхня компактність, особливо під час сприйняття порівняно великих
теплових потоків, простота в обслуговуванні і технологічність у виготовленні дозволяють використовувати
такі теплообмінники поряд з іншими. Нині найбільш поширені кожухотрубні теплообмінники із сегментними
діафрагмами. Однак за однакового теплового коефіцієнта корисної дії кожухотрубні теплообмінники можуть
мати різну масу серцевини за інших близьких параметрів. Це залежить від вибору вихідних конструктивних
параметрів під час проєктування. Розрахунок таких теплообмінників вельми складний і має низку специфічних
особливостей. Складнощі оптимізації таких теплообмінників в основному зумовлені тим, що обидві швидкості їхніх теплоносіїв не можуть підбиратися з умови плавної зміни останніх. Одна зі швидкостей теплоносіїв
зазвичай змінюється залежно від іншої швидкості стрибком з урахуванням того, яка швидкість іншого теплоносія, яка відстань між діафрагмами, яке число ходів теплообмінника за кожним із теплоносіїв.
Коли такі теплообмінники входять у систему охолодження двигунів внутрішнього згоряння, система оптимізується
на основі вибору раціональної схеми системи і раціональних витрат теплоносіїв через усі теплообмінники, необхідно вирішувати завдання досягнення заданих показників коефіцієнта корисної дії цих теплообмінників за мінімально
можливих у цих умовах мас їхніх серцевин. Якщо ж маси серцевин кожухотрубних теплообмінників будуть змінюватися незакономірно, зокрема зростати тоді, коли можливе їх зниження, оптимізація системи охолодження завдяки
зазначеним вище чинникам виявиться невдалою через нераціонально спроєктовані кожухотрубні охолоджувачі.
Для визначення шуканих закономірностей у роботі використовувалася методика розрахунку кожухотрубних
теплообмінників, заснована на використанні системи поправок, розроблених в Делаверському університеті
(Сполучені Штати Америки) Кеннетом Беллом. Система враховує відхилення реального обтікання теплоносієм пучків теплообмінників від обтікання ідеального. Як випливає з виконаного аналізу розрахунків таких
теплообмінників, на величину маси їхніх пучків істотно впливають вибір відстані між діафрагмами і вибір
можливих швидкостей обох теплоносіїв, за інших рівних умов.
У статті розглянуті зміни мас пучків таких охолоджувачів залежно від вибору відстаней між діафрагмами і
вибору швидкостей обох теплоносіїв. Пояснені встановлені закономірності та надано рекомендації щодо вибору відповідних відстаней і швидкостей.
Ключові слова: водо-водяний теплообмінник; кожухотрубний; охолоджувач масла; сегментні діафрагми; опір;
теплоносій.
Аннотация. Кожухотрубные теплообменные аппараты, наряду с теплообменниками иных типов для жидких
теплоносителей, остаются востребованными и в настоящее время. Их компактность, особенно при восприятии сравнительно больших тепловых потоков, простота в обслуживании и технологичность при изготовлении позволяют использовать такие теплообменники наряду с прочими. В настоящее время наиболее распространены кожухотрубные теплообменники с сегментными диафрагмами. Однако при одинаковом тепловом
коэффициенте полезного действия кожухотрубные теплообменники могут иметь различную массу сердцевины
при прочих близких параметрах. Это зависит от выбора исходных конструктивных параметров при проектировании. Расчёт таких теплообменников весьма сложен и имеет ряд специфических особенностей. Сложности оптимизации таких теплообменников в основном обусловлены тем, что обе скорости их теплоносителей
не могут подбираться из условия плавного изменения последних. Одна из скоростей теплоносителей обычно
изменяется в зависимости от другой скорости скачком с учетом того, какова скорость другого теплоносителя,
каково расстояние между диафрагмами и каково число ходов теплообменника по каждому из теплоносителей.
Когда такие теплообменники входят в систему охлаждения двигателей внутреннего сгорания, система оптимизируется на основе выбора рациональной схемы системы и рациональных расходов теплоносителей через
все теплообменники, необходимо решать задачу достижения заданных показателей коэффициента полезного
действия этих теплообменников при минимально возможных в этих условиях массах их сердцевин. Если же
массы сердцевин кожухотрубных теплообменников будут изменяться незакономерно, в том числе возрастать
тогда, когда возможно их убывание, оптимизация системы охлаждения за счет указанных выше факторов окажется неудачной из-за нерационально спроектированных кожухотрубных охладителей.
Для определения искомых закономерностей в работе использовалась методика расчёта кожухотрубных теплообменников, основанная на использовании системы поправок, разработанных в Делаверском университете
(Соединенные Штаты Америки) Кеннетом Беллом. Система учитывает отклонения реального обтекания теплоносителем пучков теплообменников от обтекания идеального. Как следует из выполненного анализа расчётов
таких теплообменников, на величину массы их пучков сильно влияют выбор расстояния меду диафрагмами и
выбор возможных скоростей обоих теплоносителей, при прочих равных условиях.
В статье рассмотрены изменения масс пучков таких охладителей в зависимости от выбора расстояний между
диафрагмами и выбора скоростей обоих теплоносителей. Объяснены установленные закономерности и даны
рекомендации по выбору соответствующих расстояний и скоростей.
Ключевые слова: водо-водяной теплообменник; кожухотрубный; охладитель масла; сегментные диафрагмы;
сопротивление; теплоноситель.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Кожухотрубные теплообменные аппараты, наряду
с иными теплообменниками для жидких теплоносителей, остаются востребованными и в настоящее время.
Их компактность, особенно для восприятия сравнительно больших тепловых потоков, простота в обслуживании и технологичность при изготовлении позволяют
использовать такие теплообменники наряду с прочими
[1–3]. Конструкция кожухотрубных теплообменников
имеет ряд особенностей, в связи с которыми их расчет
весьма сложен. Следует иметь в виду, что такие теплообменники могут обеспечивать одинаковый тепловой
коэффициент полезного действия (далее – КПД) (η), но
иметь различную массу сердцевины при прочих близких параметрах. Для кожухотрубных теплообменников
получение заданного теплового КПД при точных значениях максимально допустимых скоростей теплоносителей или при максимально допустимых сопротивлениях
по обоим теплоносителям практически невозможно.
Конструктивные особенности этих теплообменников
таковы, что скорости проходящих через них теплоносителей не могут подбираться из условий плавного
изменения последних. Одна из скоростей теплоносителей обычно изменяется скачком с учетом того, какова
скорость другого теплоносителя и каково число ходов
теплообменника по каждому из теплоносителей.
Когда такие теплообменники входят в систему
охлаждения (далее – СО) двигателей внутреннего

3

сгорания, а система оптимизируется на основе выбора рациональной схемы системы и рациональных
расходов теплоносителей через все теплообменники, необходимо решать задачу достижения заданных
КПД этих теплообменников при минимально возможных в этих условиях массах их сердцевин. Если
же массы сердцевин кожухотрубных теплообменников будут изменяться незакономерно, в том числе возрастать тогда, когда возможно их убывание, оптимизация системы охлаждения за счет указанных выше
факторов окажется неверной из-за неудачно спроектированных кожухотрубных охладителей.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Схема конструкции современного кожухотрубного охладителя приведена на рис. 1.
В ней применены диафрагмы с сегментным вырезом, которые признаны наиболее эффективными. На
схеме указаны основные конструктивные размеры
теплообменника.
Для определения искомых закономерностей необходимо опираться на проверенную и эффективную
методику расчета рассматриваемых теплообменников. В данном случае это методика прямого расчета,
в которой заданы основные параметры теплоносителей до и после теплообменника, определяются все его
конструктивные данные [4]. Прямые расчеты кожухотрубных теплообменников могут быть основаны на
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Рис. 1. Конструктивная схема кожухотрубного водо-водяного охладителя с сегментными диафрагмами:
1 – подвижная трубная доска; 2, 5 – водяные крышки; 3 – уплотнение между корпусом и подвижной трубной доской;
4 – неподвижная трубная доска; 6 – диафрагмы; 7 – трубки трубного пучка; 8 – корпус (кожух); Lт – действительная
длина трубок; Dт – внутренний диаметр корпуса; L1 – расстояние между диафрагмами; L2, 3 – расстояния между
диафрагмами и трубными досками
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разных методах и методиках. В методах одно из главных мест занимают зависимости для определения
теплового и механического взаимодействия теплоносителей и поверхностей теплообмена. Эти зависимости обычно называют граничными условиями
(далее – ГУ) третьего рода. До настоящего времени
зависимости такого рода являются эмпирическими,
их представляют в виде критериальных уравнений,
полученных на основе экспериментальных проливок
различных поверхностей теплообмена различными
теплоносителями. При всем том течение теплоносителей снаружи пучков кожухотрубных теплообменников является весьма сложным и отличается от идеального обтекания параллелепипедоподобных пучков, которые используются при экспериментальных
проливках. Чтобы считать кожухотрубные теплообменники на основе ГУ, полученных указанным способом, используются поправки, учитывающие отклонения реального обтекания пучков от идеального.
Такие поправки разработаны в Делаверском университете Кеннетом Беллом [5; 6]. Эти поправки были
оцифрованы и формализованы [3]. В методике расчета кожухотрубных теплообменников, разработанной
Кеннетом Беллом, используются средние параметры
потоков. В то же время существуют модели расчетов, основанные на использовании местных параметров. Следует сказать, что при очевидной логичности
использования последних для них нет достоверных
значений ГУ в выделяемых точках, как нет и достоверной, подробной системы поправок. В связи с этим
методы, основанные на использовании местных
параметров потоков, не получили распространения
в инженерных расчетах.
При расчетах теплообменников задаются геометрическими параметрами единичных элементов пучков, а также конструктивными параметрами, определяющими его компоновку. Это зазоры между трубками и диафрагмами, зазор между корпусом (кожухом)
и диафрагмой, зазоры между пучком и корпусом,
а также величина расстояния между средними диафрагмами L1. Размеры L2 и L3 коррелируются с L1. Размер L1 определяется выбором коэффициента kD.
kD =

L1
,
Dò

где Dт – внутренний диаметр корпуса, м.
Коэффициент kD обычно выбирается в пределах
0,1...1,0. Чем меньше kD, тем теплообменник «короче» и «толще» и наоборот. Выбор kD сильно влияет на
особенности конструкции проектируемого теплообменника, в том числе на массу его сердцевины, пучка
труб.
Сопротивление теплообменника по обоим теплоносителям в основном зависит от начальных условий, от вида теплоносителей и их параметров, в частности, от средних температур, от выбранных зазоров,
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геометрии пучка, от kD, от скоростей теплоносителей.
Предельные значения сопротивлений определяются
действующими ГОСТами.
ВЫДЕЛЕНИЕ РАНЕЕ НЕ РЕШЕННЫХ
ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ
О том, как при проектировании выбирать kD и скорости теплоносителей, какие при этом необходимо
выдерживать взаимные соотношения между ними,
чтобы иметь, при прочих равных условиях, минимальную массу пучка, в известных авторам источниках ничего не сказано.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном исследовании определяются закономерности, при которых можно получить минимально
возможную массу сердцевины кожухотрубного охладителя в зависимости от расстояния между диафрагмами для заданных начальных условий.
МЕТОДЫ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
При исследовании используется методика прямого расчета кожухотрубных охладителей, которая
является дальнейшим развитием предложенного в
[5; 7; 8]. В этой методике прямого расчета задаются
расходами и начальными параметрами теплоносителей, а также их конечными параметрами, за исключением значений давлений теплоносителей за теплообменником. Вместо последних предлагается задаться
скоростями обоих теплоносителей (в трубках и в сжатом сечении пучка, на среднем диаметре кожуха).
При использовании данной методики сопротивления теплообменника по обоим теплоносителям получаются в конце расчета. Если полученные значения
сопротивлений не удовлетворяют расчетчика, следует изменять kD и скорости теплоносителей при прочих неизменных параметрах. Такая методика была
принята в связи с тем, что алгоритм прямого расчета в классической постановке, когда должны быть
заданы конечные давления теплоносителей, оказался
бы неоправданно сложным из-за использования громоздкой системы поправок.
Следует отметить, что в данном исследовании
ищется ответ на поставленные вопросы исключительно в рамках уже разработанных моделей расчетов.
Установленные в данном исследовании закономерности отражают физическую сущность явлений настолько, насколько она в них отражена, и не более того.
Расчетным путем исследовались различные
кожухотрубные теплообменники – охладители масла (далее – МО) и водо-водяные охладители (далее –
ВВО), включенные в различные схемы систем охлаждения: с одним и несколькими ВВО. Для всех них
задавался ряд значений kD в диапазоне возможного
применения. Все теплообменники рассчитывались
при постоянных начальных условиях. В результате
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расчетов получались практически постоянные для
каждого теплообменника тепловые КПД. Сопротивления по обоим теплоносителям для каждого
теплообменника выдерживались возможно близкими
к максимальным пределам по действующим ГОСТам
(250 кПа для масла в МО, 60 кПа для теплоносителя
внутреннего контура (далее – ТВК) и забортной воды
у всех теплообменников). При расчетах использовался следующий алгоритм. Для заданного kD скорость
теплоносителя, проходящего снаружи пучка, подбиралась такой, чтобы сопротивление по этому теплоносителю было возможно близким к максимальному
пределу по ГОСТу. Затем скорость второго теплоносителя подбиралась из тех же соображений. При этом,
учитывая специфику конструкции, первую скорость
можно было изменять плавно, а вторую скорость
можно было изменять скачком за счет изменения числа ходов по данному теплоносителю, поскольку задание первой скорости определяло внутренний диаметр
кожуха. Если при этом сопротивление по второму
теплоносителю (который проходит внутри трубок)
не входило в пределы ГОСТа при скорости второго
теплоносителя не менее 0,9 м/с, то первая скорость
снижалась.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате таких расчетов были получены пучки с различными kD, с различными скоростями обоих
теплоносителей, с различными сопротивлениями по
обоим теплоносителям и с различными массами.
На рис. 2 видно, что массы пучков МО с ростом kD
возрастают. При этом рост масс описывается сравнительно плавными кривыми, без существенных колебаний относительно возможных средних значений.

Рис. 2. Зависимости массы пучков охладителей масла
от коэффициента kD
для СО с одним ВВО
для СО с тремя ВВО

Массы пучков ВВО изменяются иначе. Если провести линию тренда для зависимости, которая проходит через точки полученных масс пучка ВВО1, то
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наблюдается незначительное снижение массы пучка
с изменением kD. Если рассматривать эту зависимость
в обычном масштабе, отклонения значения массы
пучка от линии тренда (пунктирная линия) представляются небольшими (рис. 3).
Если же изменение массы пучков в зависимости
от kD рассматривать в большом масштабе, то кривые
зависимостей масс имеют весьма отличающийся вид
для различных теплообменников (рис. 4–6).
Как видно, одинаковые значения масс пучков
можно получать при различных kD, а минимальные
значения масс могут быть получены при самых различных значениях этого коэффициента у различных
теплообменников. При этом амплитуда колебания
значений масс пучков для всего диапазона kD весьма
значительна. Для объяснения полученных зависимостей изменения масс пучков следует рассмотреть, как
изменяются скорости теплоносителей и сопротивления по ним для этих охладителей с изменением kD.
Снаружи пучков трубок в МО течет масло,
а в ВВО – теплоноситель внутреннего контура –
обычно это антифриз, ТОСОЛ, ингибированная пресная вода, т. п. Сопротивления по этим теплоносителям в зависимости от значений kD изменяются в соответствии с рис. 7 и 8.
Для обоих видов теплообменников эти изменения
протекают, в общем, идентично. В то же время величины Δрм для различных пучков ближе к назначенному максимуму и их максимальные относительные
отклонения от этого максимума меньше, чем у ВВО1.
Колебания же сопротивлений ВВО по ТВК, Δрw,
больше, их наибольшие относительные отклонения
от максимального значения составляют значительные
величины. Объясняется это в основном тем, что максимум Δрм, установленный ГОСТом, равен 250 кПа,
а соответствующий максимум Δрw значительно меньше, он равен 60 кПа. Таким образом, численно одинаковые абсолютные отклонения этих сопротивлений
будут иметь совершенно различные значения относительных отклонений от установленных максимумов.
Кроме того, физические свойства масла и ТВК весьма
различны.
Внутри трубок пучков в МО течет ТВК, а в
ВВО – забортная вода. Сопротивления по этим теплоносителям показаны на рис. 9.
Можно сказать, что и характер, и величины колебаний сопротивлений относительно возможного
среднего значения в этом случае близки. Это можно
объяснить близостью геометрических условий течений, относительной близостью физических параметров ТВК и забортной воды и одинаковым максимально допустимым сопротивлением по этим теплоносителям.
Скорости теплоносителей в сжатых сечениях
пучков, текущих снаружи пучков и внутри трубок для
МО и ВВО изменяются в соответствии с рис. 10, 11.
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Рис. 3. Зависимость массы пучка
охладителя воды ВВО1 от
коэффициента kD в СО с тремя ВВО
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Рис. 4. Зависимость массы пучка
охладителя воды ВВО1 от
коэффициента kD, в СО с тремя
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Рис. 7. Влияние kD на сопротивление МО по маслу

Рис. 8. Влияние kD на сопротивление ВВО1 по ТВК

Для обоих теплообменников скорости теплоносителей, протекающих снаружи трубок, с ростом kD
падают, причем характер изменения данных кривых
близок (пунктирные линии, см. рис. 10, 11).
Скорости теплоносителей, протекающих внутри трубок, для обоих теплообменников изменяются
скачкообразно, причем амплитуда изменения скоростей забортной воды для ВВО большая, чем у ТВК

для МО. Характер изменения скоростей в данном
случае для обоих теплообменников похож и является
синусоидальным.
Из рассмотрения полученных зависимостей для
различных теплообменников следует, что минимальные массы пучков могут быть получены при условии, когда сумма сопротивлений по обоим теплоносителям близка к максимальной. Обнаруженная

D

коэффициента kD, в СО с тремя
Рис. 5. Зависимость
ВВО массы пучка
охладителя воды ВВО2 от
коэффициента kD, в СО с тремя
ВВО

D

коэффициента kD, в СО с одним
Рис. 6. Зависимость
ВВО массы пучка
охладителя воды ВВО от
коэффициента kD, в СО с одним
ВВО
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Рис. 9. Влияние kD на сопротивления теплоносителей:
забортной воды в ВВО,
ТВК в охладителе масла

Рис. 11. Влияние kD на изменение скоростей теплоносителей,
протекающих в МО
пресная вода
масло

закономерность, тем не менее, не дает возможности
просто выбрать рациональное значение коэффициента
kD при проектировании. В то же время она удобна для
предварительной оценки получаемых результатов.
Для МО плавный характер изменения масс пучков
от kD можно объяснить тем, что сумма сопротивлений
по теплоносителям в основном зависит от сопротивления по маслу. Его предельное значение намного выше,
чем сопротивление по воде. Величину сопротивления
по маслу можно выдерживать близкой к предельному
значению с меньшими, чем для ВВО, относительными
отклонениями этой величины. Теплопередача в МО
в основном определяется скоростью масла. С ростом
kD эта скорость уменьшается. Соответственно минимум масс пучков для МО имеет смысл искать при
малых значениях kD, что и соответствует закономерностям зависимостей на рис. 2. При этом желательно,
чтобы скорость ТВК не снижалась ниже 0,95 м/с.
Для ВВО сравнительно большую амплитуду
отклонения масс пучков от среднего значения можно
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Рис. 10. Влияние kD на изменение скоростей теплоносителей,
протекающих в ВВО1
пресная вода
забортная вода

объяснить близостью свойств обоих теплоносителей,
а также одинаковостью их допустимых сопротивлений. Кроме того, выдерживание относительного
постоянства обоих сопротивлений в данном случае
сложнее выполнить, чем для МО. С изменением kD
имеют место значительные синусоидальные колебания скорости теплоносителя, который протекает внутри трубок, при более плавных, но весьма значительных изменениях скорости второго теплоносителя,
протекающего снаружи пучка (см. рис. 10). Скорости
обоих теплоносителей оказывают близкое влияние на
теплопередачу. Соответственно большие колебания
скорости любого теплоносителя будут сопровождаться существенными колебаниями массы пучка при
заданном КПД, что и имеет место для масс пучков
ВВО при изменениях kD (рис. 3–6).
При расчетах ВВО, особенно при проектировании системы охлаждения ДВС, отмеченные колебания величин масс пучков относительно среднего значения представляются достаточно существенными.
Соответственно выбор значения kD, при котором можно получить минимум искомой массы, следует считать вполне оправданной процедурой. Очевидно, что
процедура получения минимальной массы пучка, при
прочих равных условиях, имеет больший смысл для
тех теплообменников, масса пучков которых составляет значительную часть суммарной массы сердцевин
всех теплообменников в системе. Чтобы получить
минимально возможную массу пучка, необходимо
иметь зависимость его массы от изменения коэффициента kD. Такая зависимость подобна кривым, представленным на рис. 4–6. Ее можно построить предварительно для рассматриваемого теплообменника по
приблизительно установленным параметрам теплоносителей. Ориентируясь на такую кривую, следует
подбирать возможные значения коэффициента kD,
при которых масса пучка может быть минимальной.
Конечно, с изменением начальных параметров теплообменника в ходе оптимизации системы охлаждения
полученная зависимость будет изменяться. В то же

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
время ее общий характер будет оставаться прежним,
если изменения начальных параметров сравнительно невелики. Это позволяет использовать названную кривую для выбора коэффициента kD, близкого
к рациональным значениям.
Тем не менее, учитывая приближенный характер
построенной кривой, рекомендуется проверять массы
пучка при уменьшенном и увеличенном примерно на
0,1 значении kD по сравнению с выбранным значением. При выбранном коэффициенте kD скорости обоих
теплоносителей подбираются в соответствии с описанным ранее алгоритмом. Если скорость теплоносителя, проходящего внутри трубок, оказывается менее
0,95 м/с, то скорость второго теплоносителя следует
тоже снижать.
Следует также отметить, что указанные ГОСТами пределы сопротивлений по маслу, забортной воде
и ТВК трудно считать вполне научно обоснованными
величинами, и их выдерживание (притом неизбежно
неточное) не может приводить к монотонным изменениям контролируемых величин. Соответственно,
в данном исследовании обоснованы только те закономерности, которые имеют место для данных условий.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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ВЫВОДЫ
Таким образом, при проектировании охладителя
масла минимум его массы обеспечивается при минимально возможных значениях kD для прочих равных
условий.
При проектировании ВВО минимальное значение
его массы достигается при тех значениях kD, которые
можно выбрать из рассмотрения зависимости массы
пучка от данного коэффициента. При выбранном значении kD скорости по обоим теплоносителям определяются по приведенному алгоритму.
После получения значения масс теплообменников указанными способами рекомендуется для МО
и ВВО вновь вычислить массы при уменьшенном
и увеличенном примерно на 0,1 значении kD по сравнению с выбранным.
Чем выше масса рассматриваемого теплообменника относительно суммы масс пучков всех теплообменников в системе охлаждения, тем тщательнее
следует проводить выбор коэффициента kD для этого
теплообменника при оптимизации системы охлаждения.
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Abstract. The development of modern high-tech and competitively capable production is not possible without the
introduction of the Industry 4.0 concept and the Industrial Internet of Things (IIoT) technologies. On the basis of the
concept and technologies at this point in time, research related to the development and implementation of CyberPhysical Production Systems (CPPS), which are based on the principle of “Digital Twins” (DT). The synthesis of these
concepts, technologies and principles allows to implement the approach to “Smart Manufacturing” (SM), which in turn
makes it possible to achieve the indicators of “Lean Production” (LP).
The CPPS development is a physical parameters complex synthesis that are obtained directly from sensors and
actuators and, on the other hand, the cybernetic component, which implements the received for the user information
visualization, provides control mechanisms and decision-making depending on received data. A critical analysis of
CPPS development publications showed that at this point in time there is no methodology, models, methods and
technologies that made it possible to automate the development CPPS process, and the existing architectural models
for 5C, 8C, RAMI 4.0 development are descriptive and recommendatory.
As a result, a complex scientific and applied problem arises: the development of new approaches to automate the
CPPS additive cyber-design creation at the early stages of CPPS development. This article presents an automated
control system structural diagram for complex CPPS development, which is based on an alternative approach the HMI
additive cyber design for CPPS development automation using the concepts of applying the parameters properties
and an object-oriented programming language graphic elements (GUI) events. For the implementation of the tasks,
the authors developed a logical database scheme, based on large amounts of information necessary to provide all the
functions of the system being developed, it was divided into separate blocks depending on the information that is stored
and processed in them.
For each main block, an information model was developed for the reference and cumulative databases “entities”
relationship. The results of these studies were implemented in the form of physical database models for the “Automation
of CPPS Development Management Processes” system, which makes it possible to synthesize the user’s HMI based
on a “rigidly” structured tabular data presentation for parsing and generating additive cyber design. This approach will
reduce the HMI development time, considering the technical task (TOR) requirements with the customer involvement,
which will provide the most attractive and informatively understandable HMI for the CPPS end user.
Key words: Industry 4.0; Industrial Internet of Things; Smart Manufacturing; Сyber-Physical Production Systems,
Additive Cyber Design, HMI, GUI.
Анотація. Розвиток сучасного високотехнологічного і конкурентноздатного виробництва не можливий без впровадження концепції Industry 4.0 і технологій Industrial Internet of Things (IIoT). На базі даних концепції і технологій
були проведені дослідження, пов’язані із розробкою і впровадження Сyber-Physical Production Systems (CPPS),
які базуються на принципі “Digital Twins” (DT). Синтез цих концепцій, технологій і принципів дозволяють
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реалізувати підхід до “Smart Manufacturing” (SM), що дає можливість досягти показників “Lean Production” (LP).
Розробка CPPS є складним синтезом фізичних параметрів, які виходять безпосередньо з датчиків і виконавчих
механізмів, і є кібернетичним складником, у якому реалізується візуалізація отриманої інформації для користувача, забезпечуються механізми управління і прийняття рішень залежно від отриманих даних.
Критичний аналіз публікацій із розробки CPPS показав, що нині не існує методології, моделей, методів і технологій, які б дозволили автоматизувати процес розробки CPPS, а існуючі архітектурні моделі розробки 5C,
8C, RAMI 4.0 мають лише описово-рекомендаційний характер. Внаслідок цього виникає складна науково-прикладна задача – розробка нових підходів до автоматизацій створення адитивного кібердизайну CPPS на ранніх
етапах створення CPPS.
У цій статті представлена структурна схема автоматизованої системи управління розробкою складних CPPS,
яка базується на альтернативному підході до автоматизацій розробки HMI адитивного кібердизайну для
CPPS на базі концепцій застосування властивостей параметрів і подій графічних елементів (GUI) об’єктноорієнтованих на мову програмування. Для реалізацій поставлених завдань авторами було розроблено логічну
схему БД, ґрунтуючись на великих обсягах інформації, необхідної для забезпечення усіх функцій системи, що
розробляється. Вона була поділена на окремі блоки залежно від інформацій, яка зберігається і обробляється
у них. Для кожного основного блоку була розроблена інформаційна модель взаємозв’язку «сутностей» довідкової та накопичувальної БД.
Результати досліджень були реалізовані у вигляді фізичних моделей БД для системи «Автоматизація процесів
управління розробкою CPPS», яка дає можливість синтезувати HMI користувача на базі «жорстко» структурованого табличного представлення даних для синтаксичного аналізу і генерацій адитивного кібердизайну. Такий підхід
дозволить скоротити час розробки HMI з урахуванням вимоги технічного завдання (ТЗ) із залученням замовника,
що забезпечить максимально привабливий та інформативно-зрозумілий HMI для кінцевого користувача CPPS.
Ключові слова: Індустрія 4.0; індустріальний Інтернет речей; розумне виробництво; кіберфізичні виробничі
системи; Additive Cyber Design; HMI; GUI.
FORMULATION OF THE PROBLEM
Development of additive cyber design for the CPPS
cybernetic component automated systems creation is
a complex scientific and technical task that combines not
only software and functional organization, but also storage
and processing of large amounts of data. In this article,
information models of the main “entities” interrelationships
for the cumulative and reference database are developed
using the Backus-Naur metalinguistic formula, which
makes it possible to systematize and implement access to
large structured information arrays for solving automation
problems; creating an additive cyber design for the CPPS
cybernetic component.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS
The work of Andrea Bonci, Massimiliano Pirani,
Sauro Longhi reveals the “Digital Twins” CPPS
development complexity for real production, in particular
the authors touch on specific problems in the database
development [1]. The PriMa integrated approach proposed
by Fazel Ansari draws attention to the complexity
of database structures to a large amount of multimodal
and heterogeneous data collected from multidimensional
CPPS sources efficient processing implementation [2].
In the article Yuqian Lu, Xun Xu [3], Chin-Feng Fan,
Ching-Chieh Chan [4], Zhang H. and Yan Q [5] reveal
the problems in the CPPS development and modeling
associated with the creation of convenient, dynamic
and additive cyber design for information visualizations
(HMI) at all levels of SCADA, MES, ERP. As a result

of these publications analysis, it can be concluded
that the development of “entities” interrelationships
information models for automation systems, additive
cyber design development, is one of the complex tasks
that must satisfy all the requirements that are imposed on
a relational database, but also the specifics.
GENERAL PROBLEM PREVIOUSLY
UNRESOLVED PARTS SEPARATION
Cyber-Physical Production Systems (CPPS) are
a complex organizational and technical object that reflects
real production the “Digital Twins” concept, as a result
of which the such systems development is a complex
scientific and technical task. A critical modern literature
analysis has shown that for the implementation of additive
cyber design development automation, it is necessary not
only to develop new models, methods and technologies,
but also to implement the storage of large data amounts:
language elements, actions on data, data organization, etc.
In this case, it is necessary to ensure the following:
the transmitted data integrity control; data presentation
completeness i.e. the data in the database should
adequately represent all information about their parameters
and properties GUI elements, links between “Linguistic
variables” and “Solution containers” which contain
program code fragments; flexibility of data structure for
adaptability and scalability of the developed automation
system for the additive cyber design development.
THE AIM OF THE STUDY
The purpose of the research is to develop the “entities”
relationships information models for the system “CPPS
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development management processes automation” based
on the Beckus-Naur metalinguistic formula
METHODS, OBJECT AND SUBJECT
OF RESEARCH
The article uses the methods of objectoriented programming (abstraction, polymorphism,
encapsulation), the extended Backus-Naur form, as
well as methods of organizing and building relational
databases.
The object of the research is the processes of CPPS
additive cyber-design managing development. The
subject of the research is forms parameters and properties
informational representations methods, GUI elements
and links for storage in a database, as interrelated
“entities” complex for solving automation development
problems of an HMI interface at drafting technical
specificationsearly stage.
THE MAIN MATERIAL
Based on the proposed the CPPS development
management process automation architectural and logical
model [6] and GUI elements parameters, properties
and events formalization method, [7] for the development
of additive cyber design, the following block diagram
of an automated control system for the CPPS development
was proposed, which is shown in figure 1.
The purpose of the automated control system each
block for CPPS development is:
1) text editor of the modeling language (ML) /
module for nput data analyzes from MS Excel (*.xls),
designed to enter data into the system using the developed
ML and makes it possible to read the output data in
an alternative way through MS Excel (*.xls) only
the cybnetic component of the developed CPPS if

necessary. The input data format has a rigid tree-like
hierarchy, which makes it possible to immediately
determine the objects visualization structure and their
relationship, subordination in the HMI based on the GUI;
2) the module for the input data syntax analyzes checks
for the adequacy and correctness of the initial data
specification, their completeness necessary for
the developed CPPS implementation. When critical errors
of logic inconsistency, lack of data occur, an error file is
generated, in which errors or warnings are recorded;
3) module for logical connections and dependencies
building between visual interface components and events
that are imposed by developers on these events actions.
The check is carried out using the execution relationships
control in accordance with the functioning algorithms
and the technical task requirements, limiting the each
component functionality, which depends on the database
completeness and can be supplemented;
4)
module
for
generating
queries
to
the database, generates queries in SQL in accordance
with the components used, and the events (actions) that
they must perform program code. During the execution
of the request, a program code list templates is generated
that match the selection conditions and the logic
of the module;
5) module for the results analyzes from the database,
parses the results obtained, determines the most suitable
fragment of the program code, which matches the selection
conditions depending on the specified search conditions;
6) the module for generating the source file of the program
code, connects the necessary libraries, observes the structure
syntax, design rules and presents it as a files package required
to open the developed software product in the development
environment specified by the user;

Fig. 1. Structure of an automated control system for CPPS development
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7) module for log files compilation, which contain
reports on the work of each module at the design stages;
8) database (Fire Bird) a free cross-platform relational
database management system that stores all the necessary
information and links to files that contain fragments
of program code (“Container Solutions”);
9) DB file module is intended for storing files
“Container Solutions”.
To simplify and systematize the storage of information
necessary to solve the problem, it was decided to split
the logical database structure into modules that will be
combined according to the stored information “essence”
and the relationship between them will be implemented
using “foreign keys” of the “One-to-infinity” connection
type. The following logical structure of the database is
proposed, presented in figure 2.

№ 3   2020

The database logical structure is presented in
the modules form that perform the following functions:
1) reference database is a tables hierarchy that
contains information about programming languages,
the code structure, libraries and their relationship,
necessary procedures and functions that can be used,
events and possible handlers for actions on graphical
interface elements, built-in procedures.
All data stored in the reference database are subject
to the criteria for choosing a development environment
and programming language. The reference database is
implemented the extension and adaptation to a particular
development environment, a user with administrator
rights can add new code templates and bind them to
events called during the execution of actions, or to
internal procedures or functions;

Fig. 2. The logical structure of the database

Fig. 3. Relationship information model of the main reference database “entities”
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2) cumulative database is designed to store current
projects and projects implemented in this system.
The structure of the cumulative database is a rigidly
structured dependence on the customer’s data, the name
of the project and the reference terms, the generated source
code sequence and user interface, with the ability to edit
any structural element and templates that are used in this
project. The user of the “Automated development CPPS
management system” can edit the this project definitions
and entities, change the relationship and insertion
sequence of each template (container) with the program
code, depending on the customer’s requirements;
3) “templates” physical storage is a collection
of entities obeying a reference database. This collection
contains links to a physical folder, which contains files
with the minimum and each programming language
necessary structure for compiling an empty project.
Let’s represent each module from Figure 2 as
a database model. For the implementation of links in
tables logical chains, it is proposed to use the BackusNaur method of metalinguistic formulas (BNF language).
This will make it possible to systematize: highlevel programming languages in the form of blocks,
program headers and program bodies, as “entities”:
language elements, organization of actions on data,
data organization and subassembly “entities”: alphabet,
lexemes, syntax, design of program code, elements data

Fig. 4. Information model of a cumulative database
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input-output (interface elements (HMI, GUI), working
with a database, working with files), data processing
(events on form elements (operations and expressions,
operators, organization and use of subroutines). The
information model of the relationship between the main
“entities” of the reference database is shown in Figure 3.
The proposed physical structure of the reference
database is implemented in the form of 37 tables
containing more than 110 fields for storing and interacting
information dependencies, which fully comply with
the laws of normalization, there is no redundancy
and inconsistency between entities. All this makes
the database flexible and adaptive in work.
To store information about current and completed
projects, a cumulative database is proposed that
implements the functions of working with the customer.
It stores information about current CPPS projects, which
allows you to adjust the source code, as well as use
the accumulated database as templates for creating new
projects with minimal adjustments.
This will reduce the development time of additive
cyber design and maximize economic efficiency
from the use of the “Automated CPPS development
management system”. The information model
of the cumulative database is shown in Figure 4.
The proposed physical structure of the reference
database is implemented in the form of 17 tables
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а)
Fig. 5: a) main function selection menu; b) window for creating a new CPPS project

containing more than 86 fields for storing and interacting
information dependencies, which fully comply with
the laws of normalization, there is no redundancy
and inconsistency between entities. It is worth noting
when developing a cumulative database, to avoid
duplication of information, cross-references are used
with the reference database.
DISCUSSION OF THE OBTAINED RESULTS
To
implement
the
proposed
structure
of an automated CPPS development management
system, the authors chose the Embarcadero RAD Studio
XE3 development environment, on the basis of which
the “Automated development management system
CPPS” system was developed, the main menu “Select
menu” with the choice of the main functions of the system
is shown in Figure 5a.
The developed information models of the relationship
between the reference and cumulative databases “entities”
based on the BNF language are shown in Figure 5b, from
which you can see the window for creating a new CPPS
project, in which the user selects the required data from

№ 3   2020

b)

the reference database by the fields: “Lavel”, “Language”,
“DB type”, “Development environment”, “DBMS”
and fills in the key fields “Project number”, “Name”,
“Specificity”, after filling in all the fields the data is saved
in the cumulative database.
CONCLUSIONS
The developed information models of the reference
and cumulative databases “entities” interaction
were implemented in the “Fire Bird” DBMS. When
implementing these models, a physical database model
was developed, which in total consists of 57 “entities”
tables and 196 fields for storing information about
GUI elements, “Linguistic variables” and “Solution
containers” that contain fragments of program code.
To create an additive cyber design, the “Automated
development management system CPPS” system was
developed, which, on the basis of the proposed architectural
logical models, formalization methods and HMI
decomposition based on GUI elements, makes it possible
to automate the CPPS development process, and therefore
reduce time and increase the economic effect.
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Abstract. Computer technologies with intellectual analysis and calculations are on the raise. This is caused by the flow
of the new ideas and approaches, formed on the intersection of computer science, artificial intelligence, statistics, and
databases. The rapid growth of the software that are using newest technologies for solving new types of the tasks and
bring significant economic effects are happening now.
The usage of the machine learning techniques in the retail crediting provides financial institutions optimization of
spending of up to 25%. The usage of machine learning for credit rating assessment and forecasting in “internet crediting”
is especially relevant now. In the same time the analysis of the publications revealed the needed in the broader research
in the area of economic and credit forecasting.
Purpose. The purpose of the work is the design and development of the system that assesses and forecasts credit rating
of the persons based on the data analysis conducted.
Method. The next scientific methods of research were used in the work: abstraction, formalization, analysis and
modelling. The object of the study is to forecast the assessment of the creditworthiness of individuals. The subject of
the work is the possibilities of ML.NET platform to assess and forecast credit rating of the person.
Results. Execution of the credit rating assessment and forecasting of a person is the binary classification task that might
be solved with the use of ML.NET – free machine learning platform for C# and F# programming languages. The open
dataset of the banking institution with the database of anonymized transactions was used. Different kind of transactions
were used to improve quality of assessment and forecasting.
Scientific novelty. The model has been built and assessment and forecasting of the credit rating of the people was
completed in this work with the use of ML.NET platform.
Practical importance. The software application for the dataset formation and credit rating assessment and forecasting
has been developed within the course of this work.
Key words: forecasting; assessment; person; credit; economic forecasting; machine learning; data science.
Анотація. Комп’ютерні технології з організацією інтелектуальних обчислень переживають свій розквіт.
Насамперед це пов’язано з потоком нових ідей, які виходять з галузі комп’ютерних наук, що утворилася на
перетині штучного інтелекту, статистики та теорії баз даних. Нині відбувається стрімке зростання кількості
програмних продуктів, що використовують нові технології, а також типів задач, де їх застосування надає значного економічного ефекту.
Використання машинного навчання для оцінки фінансових ризиків у споживчому кредитуванні забезпечує фінансовим
установам економію коштів до 25%. Особливої актуальності набуває використання засобів машинного навчання для
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оцінки ризиків кредитоспроможності у проектах «Інтернет фінансів». Проте аналіз останніх досліджень дозволив
встановити, що проблемі економічного прогнозування у сфері кредитів приділено не досить уваги.
Метою роботи є розробка системи, яка на основі проведеного аналізу даних визначатиме кредитоспроможність
фізичних осіб.
Методика. У процесі дослідження були використані такі методи дослідження: абстрагування, метод
формалізації, аналіз, моделювання. Об’єктом дослідження є прогнозування оцінки кредитоспроможності
фізичних осіб. Предметом дослідження є можливості застосування платформи ML.NET для прогнозування
оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.
Результати. Встановлено, що виконання прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб – це задача бінарної класифікації, яку дозволяє вирішити ML.NET – безкоштовна програма машинного навчання для
мов програмування C# і F#. У цій роботі за основу була взята база даних банку, який пропонував послуги приватним особам. Послуги включають управління рахунками, надання кредитів тощо.
Наукова новизна. У дослідженні була побудована модель та проведено прогнозування оцінки
кредитоспроможності фізичних осіб з використанням можливостей ML.NET.
Практична значимість. Реалізовано програму для формування набору даних, проведено інтелектуальний
аналіз даних з використанням можливостей ML.NET.
Ключові слова: прогнозування; оцінка; фізичні особи; кредит; економічне прогнозування; аналіз даних.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Комп’ютерні технології з організацією інтелектуальних обчислень переживають свій розквіт. Насамперед це пов’язано з потоком нових ідей, що виходять
з галузі комп’ютерних наук, яка утворилася на перетині
штучного інтелекту, статистики та теорії баз даних. Нині
відбувається стрімке зростання кількості програмних
продуктів, що використовують нові технології, а також
типів задач, де їх застосування надає значного економічного ефекту. Одним із наслідків стрімкого розвитку
сфери машинного навчання є розширення стандартних
можливостей .NET новою платформою ML.NET, яка
дозволяє створювати власні моделі машинного навчання та інтегрувати їх у .NET додатки.
Інтелектуальний аналіз даних – це обробка даних
і виявлення у них моделей і тенденцій, що допомагають приймати рішення. Одним із результатів розвитку
методів інтелектуального аналізу є можливість використання раніше зібраних даних для прийняття кращих рішень, наприклад, рішення щодо видачі кредиту.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам економічного прогнозування приділяли увагу багато науковців, зокрема Ю. Архангельський, В. Бесєдін, В. Вітлінський, В. Геєць, М. Михалевич, О. Черняк та інші.
Використання машинного навчання для оцінки фінансових ризиків у споживчому кредитуванні
забезпечує фінансовим установам економію коштів
до 25% [14]. Особливої актуальності набуває використання засобів машинного навчання для оцінки
ризиків кредитоспроможності у проектах «Інтернет
фінансів», які забезпечують оперативність і знижують витрати на обслуговування процесу видачі кредитів, але через мінімізацію контактів із потенційним
клієнтом зменшують можливості якісної оцінки ризиків людиною-менеджером фінансової установи [15].
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ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз останніх досліджень дозволив встановити, що проблемі економічного прогнозування у сфері
кредитів приділено не досить уваги.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є розробка системи, яка на основі проведеного аналізу даних визначатиме кредитоспроможність фізичних осіб.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі дослідження були використані такі
методи дослідження:
Абстрагування – це «визначення, відділення
та виокремлення однієї якої-небудь істотної сторони,
властивості, ознаки явища або предмета й відволікання від всіх інших сторін, властивостей» [16, с. 19].
Метод формалізації – це «представлення найрізноманітніших об’єктів шляхом відображення й зображення їхнього змісту і структури у знаковій формі за
допомогою найрізноманітніших «штучних» мов, до
яких належить мова математики, математичної логіки, хімії й інших наук» [16, с. 20].
Аналіз передбачає «роздроблення цілого на складові
елементи, тобто виділення ознак предмету для вивчення
їх окремо як частини єдиного цілого» [16, с. 24].
Моделювання – це «метод створення й дослідження моделі» [16, с. 29].
Об’єктом дослідження є прогнозування оцінки
кредитоспроможності фізичних осіб.
Предметом дослідження є можливості застосування платформи ML.NET для прогнозування оцінки
кредитоспроможності фізичних осіб.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Виконання прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб – це задача бінарної класифі-

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
кації. Бінарна класифікація – «клас задач класифікації
елементів набору даних на дві групи на підставі правила класифікації. Важливим моментом бінарної класифікації є те, що два класи здебільшого не симетричні
як за обсягом відмінних наборів даних із кожного класу, так і за наслідками помилкової класифікації» [1].
Задачу бінарної класифікації дозволяє вирішити
ML.NET – безкоштовна програма машинного навчання для мов програмування C# і F#. ML.NET дозволяє додавати в додатки .NET можливості машинного
навчання [2]. Це дозволяє отримувати автоматичні прогнози на основі доступних даних. В основі
ML.NET лежить модель машинного навчання. Ця
модель визначає кроки, які необхідно виконати для
отримання прогнозів на основі вхідних даних. За
допомогою ML.NET можна навчити користувацьку
модель, вказавши відповідний алгоритм. Створену
модель можна додати в додаток і використовувати її
для отримання прогнозів.
ML.NET Model Builder використовує автоматизоване машинне навчання (AutoML) для вивчення
різних алгоритмів і параметрів машинного навчання,
щоб допомогти знайти той, який найкраще відповідає
певному сценарію [3].
ML.NET самостійно під час генерування моделі
аналізу намагається визначити найкращий алгоритм.
Для бінарної класифікації використовуються такі
алгоритми [4]: averaged perceptron; fast forest; fast tree;
LBFGS logistic regression; LightGBM; LinearSVM;
SDCA logistic regression; SGD calibrated; symbolic
SGD logistic regression. Розглянемо їх більш детально.
Averaged perceptron – це алгоритм класифікації, який робить свої прогнози, знаходячи роздільний гіперплан. Наприклад, зі значеннями функції f0,f1,...,fD−1f0,f1,...,fD−1 передбачення дається
шляхом визначення того, на яку сторону гіперплану
впадає точка. Це те саме, що ознака зваженої суми
феодур, тобто ∑D−1i=0(wi∗fi)+b, де w0,w1,...,wD−1 –
ваги, обчислені алгоритмом, а b – це зміщення, обчислене алгоритмом [5].
Fast forest – непараметричні моделі, які виконують
послідовність простих тестів на входах. Цей порядок прийняття рішення наближає їх до результатів,
знайдених у навчальному наборі даних, вхідні дані
яких були аналогічні екземпляру, який обробляється. Рішення приймається на кожному вузлі структури
даних бінарних дерев на основі міри подібності, яка
відображає кожен екземпляр рекурсивно через гілки
дерева до тих пір, поки не буде досягнуто відповідного вузла листів і повернення висновку про вихід [6].
Fast tree – це ефективна реалізація алгоритму
збільшення градієнта MART. Підвищення градієнта – це технологія машинного навчання для проблем
регресії. Він будує кожне дерево регресії поетапно, використовуючи заздалегідь задану функцію
втрат для вимірювання помилки для кожного кроку
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та виправляє її на наступному. Тож ця модель передбачення насправді є сукупністю слабших моделей
прогнозування. При проблемах регресії прискорене
будівництво послідовно будує серію таких дерев,
а потім вибирає оптимальне дерево, використовуючи
довільну диференційовану функцію втрат [7].
LBFGS logistic regression – це варіант лінійної
моделі. На ньому зображено особливість вектора
x∈Rn до скаляра через y(x)=wTx+b=∑nj=1wjxj+b, де
b є навчальним відхиленням [8].
Light GBM – це реалізація з відкритим вихідним
кодом дерева рішень, що збільшує градієнт [9].
Linear SVM– алгоритм, який знаходить гіперплан
у просторі функцій для бінарної класифікації, вирішуючи задачу SVM [10].
SDCA logistic regression – сучасна методика оптимізації для опуклих цільових функцій [11].
SGD calibrated – одна із популярних процедур
стохастичної оптимізації, яка може бути інтегрована
в кілька завдань машинного навчання для досягнення
найсучасніших показників. Цей тренер реалізує стохастичний градієнт Hogwild Gradient Descent для двійкової класифікації, яка підтримує багатопотоковість
без блокування. Якщо пов’язана проблема оптимізації
є рідкою, Stohastic Gradient Descent Hogwild досягає
майже оптимальної швидкості конвергенції [12].
Symbolic SGD logistic regression – це алгоритм,
який робить свої прогнози, знаходячи роздільну
гіперплану [13].
У цій роботі за основу була взята база даних банку,
який пропонував послуги приватним особам. Послуги включають управління рахунками, надання кредитів тощо. Режим доступу до даних: https://data.world/
lpetrocelli/czech-financial-dataset-real-anonymizedtransactions.
Банк хоче покращити свої послуги. Наприклад,
менеджери банків мають лише розпливчасте уявлення, хто хороший клієнт (кому запропонувати якісь
додаткові послуги), хто поганий клієнт (за ким уважно слідкувати, щоб мінімізувати втрати банку). На
щастя, банк зберігає дані про своїх клієнтів, рахунки
(транзакції протягом декількох місяців), вже надані
позики, видані кредитні картки. Керівники банку сподіваються покращити розуміння клієнтів і шукають
конкретних дій для покращення послуг.
Дані про клієнтів та їхні рахунки складаються
з таких відносин:
1) облікові записи (4500 об’єктів у файлі “account.
csv”), де кожен запис описує статичні характеристики
облікового запису,
2) клієнти (5369 об’єктів у файлі “client.csv”) –
кожен запис описує характеристики клієнта,
3) диспозиція (5369 об’єктів у файлі “disp.csv”) –
кожен запис пов’язує разом клієнта з обліковим записом, тобто це відношення описує права клієнтів на
управління рахунками,
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4) замовлення (6471 об’єкт у файлі “order.csv”) –
кожен запис описує характеристики платіжного доручення,
5) транзакція (1 056 320 об’єктів у файлі “trans.
csv”) – кожен запис описує одну транзакцію в обліковому записі,
6) позики (682 об’єкти у файлі “loan.csv”) – кожен
запис описує позику, надану для певного рахунка,
7) кредитні картки (892 об’єкти у файлі “card.
csv”) – кожен запис описує кредитну картку, видану
на рахунок,
8) відношення демографічних даних (77 об’єктів
у файлі “district.csv”) – кожен запис описує демографічні характеристики району.
Кожен рахунок має як статичні характеристики (наприклад, дату створення, адресу відділення),
задані стосовно рахунку, так і динамічні характеристики (наприклад, дебетові або кредитовані платежі,
залишки на рахунку), наведені у таблицях “Orders”
і “Transactions”.
Таблиця “Clients” описує характеристики осіб, які
можуть маніпулювати рахунками. В одного клієнта
може бути багато рахунків, кілька клієнтів можуть
маніпулювати одним рахунком; клієнти та рахун-

Рис. 1. Схема джерела даних
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ки пов’язані між собою відношеннями, які описані
у таблиці “Dispositions”.
Таблиці “Loans” і “Cards” описують деякі послуги, які банк пропонує своїм клієнтам; на рахунок
може бути видано багато кредитних карток, максимум одна позика може бути надана на рахунок.
Таблиця “Districts” дає деяку загальнодоступну
інформацію про регіони (наприклад, рівень безробіття), з цього можна отримати додаткову інформацію про клієнтів.
Для здійснення інтелектуального аналізу даних
було створено консольний додаток .NET Core 3.1 і встановлено пакет NuGet для Microsoft.ML. Для побудови
моделі аналізу було створено клас “AIAccount”, який
містить властивості, наведені у табл. 1.
Для генерації даних, які можуть бути використані в результаті ML.NET Model Builder було створено
статичний клас “DataManager”, який містить поля
та методи, наведені у табл. 2.
У головному класі “Program” в методі “Main” було
викликано методи “CreateDatabase” та “SplitDatabase”
класу “DataManager” для того, щоб згенерувати дані
для інтелектуального аналізу та розділити їх на дані
для тренування моделі та дані для тестування моделі.

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У результаті роботи програми було опрацьовано дані
682 облікових записів – лише тих, за якими була оформлена хоча б одна позика. Згенеровані дані були збережені
у файл із даними для тренування моделі – “TrainData.csv”
і файл із даними для тестування моделі – “TestData.csv”.
Тепер можна здійснити інтелектуальний аналіз даних із
використанням можливостей ML.NET ModelBuilder.
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Вибравши сценарій і середовище тренування,
ModelBuilder просить надати набір даних. Дані використовуються для навчання, оцінки та вибору найкращої моделі
для цього сценарію. Наступний крок вимагає обрати файл
із тренувальними даними, колонку для передбачення (в
цьому випадку це “CanGetCredit”) та колонки для аналізу.
Наступний етап – це власне тренування моделі, на
основі якої далі можна здійснювати передбачення. На

Таблиця 1. Опис класу “AIAccount”
Назва
Id
FrequencyOfIssuanceOfStatements
HasCreditCard
NumberOfInhabitantsInDistrict
NumberOfCitiesInDistrict
AverageSalaryInDistrict
NumberOfOrders
DebitedAmount
NumberOfCreditTransactions
NumberOfWithdrawalTransactions
ActualAccountBalance
LoanAmount
LoanDuration
LoanMonthlyPayments
CanGetCredit

Тип
int
string
bool
int
int
int
int
double
int
int
double
int
int
int
bool

Опис
Унікальний ідентифікатор аккаунту
Періодичність видачі заяв
Значення, яке вказує на те, чи має клієнт кредитну карту
Кількість жителів у регіоні, в якому проживає клієнт
Кількість міст у регіоні, в якому проживає клієнт
Середня зарплата у регіоні, в якому проживає клієнт
Кількість замовлень
Заборгована сума за зроблені замовлення
Кількість кредитних операцій
Кількість операцій виводу коштів
Фактичний баланс рахунку
Розмір позики
Тривалість позики
Щомісячні платежі та позики
Значення, яке вказує на те, чи може клієнт отримати кредит

Таблиця 2. Опис класу “DataManager”
Назва
accounts
cards
dispositions
districts
loans
orders
transactions

Тип
приватне поле
приватне поле
приватне поле
приватне поле
приватне поле
приватне поле
приватне поле

Create Database ()

публічний метод

Split Database ()

публічний метод

GetAccountFrequency
(Accountaccount)
GetCreditTransactions(IList<Tran
saction>transactions)
GetWithdrawalTransactions(IList
<Transaction>transactions)
GetBalance(IList<Transaction>tra
nsactions)
GetCreditCards(intaccountId)
GetDistricts(intaccountId)
GetAccountOrders(intaccountId)
GetAccountTransactions(intacco
untId)
GetRecords<T>(stringfilepath)
WriteRecords<T>(IEnumerable<T
>records, stringfilepath)

Опис
Містить дані з файлу “account.csv”
Містить дані з файлу “card.csv”
Містить дані з файлу “disp.csv”
Містить дані з файлу “district.csv”
Містить дані з файлу “loan.csv”
Містить дані з файлу “order.csv”
Містить дані з файлу “trans.csv”
Основний метод цього класу, який збирає дані з усіх файлів і
генерує новий файл “AIAccounts.csv” з нормалізованими даними
для подальшого використання ML.NET Model Builder
Розділяє дані файлу “AIAccounts.csv” на тренувальні дані в файл
“TrainData.csv” і дані для тестування у файл “TestData.csv”

приватний метод

Нормалізує дані колонки “frequency” з файлу “account.csv”

приватний метод

Визначає кількість кредитних операцій

приватний метод

Визначає кількість операцій виводу коштів

приватний метод

Визначає фактичний баланс рахунку

приватний метод
приватний метод
приватний метод

Повертає дані про кредитні карти для вказаного аккаунту
Повертає дані про регіони для вказаного аккаунту
Повертає дані про замовлення для вказаного аккаунту

приватний метод

Повертає дані про транзакції для вказаного аккаунту

приватний метод

Читає записи із вказаного файлу
Створює новий або перезаписує існуючий файл
вказаними вище записами

приватний метод
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Рис. 2. Результат генерації даних для аналізу

Рис. 3. Вибір даних для тренування моделі

Рис. 4. Результат тренування моделі

Рис. 5. Рядок даних для тестового прогнозу
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КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
цьому етапі потрібно обрати час тренування моделі.
Для того, щоб ModelBuilder міг протестувати всі можливі алгоритми, які були описані у першому розділі,
встановимо час тренування 180 секунд (3 хвилини).
На рис. 4 видно, що алгоритмом із найвищою точністю для заданої вибірки виявився Fastforest, отже, він
і буде використовуватися для виконання передбачень.
Після генерації моделі ML.NET ModelBuilder дає
можливість виконати тестове передбачення. Введемо
дані одного запису із файлу “TestData.csv” (рис. 5)
та виконаємо прогноз (рис. 6).
На рис. 6 видно, що результат передбачення “False”, що збігається зі значенням колонки
“CanGetCredit” для цього запису у тестовому файлі.
Після етапу оцінювання ML.NET ModelBuilder генерує файл моделі та код, який можна використовувати
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для додавання моделі у програмі. Моделі ML.NET
зберігаються як zip файл. Код для завантаження
та використання моделі додається як новий проект
у рішення. ModelBuilder також додає зразок консольного додатка, який можна запустити, щоб побачити модель у дії (рис. 7). У результаті було отримано
структуру рішення, представлену на рис. 8.
Для інтелектуального аналізу даних було згенеровано набір даних за допомогою реалізованого
додатку. Загальна кількість отриманих тренувальних
даних – 682 записи. ML.NET ModelBuilder використовує навчену модель для прогнозування з новими
тестовими даними, а потім вимірює, наскільки прогнози є правильними.
За замовчуванням показник проблем класифікації – це точність. Точність визначає пропорцію

Рис. 6. Результат тестового прогнозу

Рис. 7. Генерування файлу моделі та коду
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Рис. 9. Рядок даних для тестового прогнозу 1

Рис. 8. Структура рішення після
генерування моделі

Рис. 10. Результат тестового прогнозу 1

правильних прогнозів, які модель робить над тестовим набором даних. Чим ближче до 100% або 1.0, тим
краще. Використовуючи згенеровані реалізованим
додатком дані, ML.NET ModelBuilder обрав алгоритм
Fastforest і побудував модель із точністю д 90.48%,
що може використовуватися для прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.
ModelBuilder самостійно розбиває навчальні
дані на навчальний набір і тестовий набір. Дані про
навчання (80%) використовуються для навчання
моделі, а дані тесту (20%) – для оцінки моделі. У цій
роботі із загального набору даних було також виділено 5% в окремий файл “TestData.csv” для того,
щоб вручну переконатися на нейтральних даних, що
модель дійсно працює. Проведемо тестування згенерованої моделі ML.NET.
У рядку даних відповідь знаходиться вкінці.
У цьому випадку відповідь “False”.
На рис. 10. видно, що прогноз правильний. Провівши ще додатково 3 тестування, було встановлено,

що згенерована модель дійсно вирішує проблемне
питання – дає прогноз оцінки кредитоспроможності
фізичних осіб.
ВИСНОВКИ
У дослідженні була побудована модель і проведено прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб з використанням можливостей
ML.NET. Було з’ясовано, що виконання прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб – це
задача бінарної класифікації. Внаслідок цього було
реалізовано програму для формування набору даних,
проведено інтелектуальний аналіз даних з використанням можливостей ML.NET.
Використання методів інтелектуального аналізу даних сприятиме не лише можливостям розробки
додатків із прогнозування широкого спектру параметрів, а й дозволить покращити розуміння економічних
концепцій в освітньому процесі, що сприятиме розвитку економічних компетентностей студентів і фахівців.
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Abstract. During the study, the methods of service at modern gas stations were considered and given the fact that every
year the number of cars in Ukraine can often be observed when there are queues and quarrels at gas stations due to
long service, competition between gas stations has many factors but one of the main is quality fuel and service time,
whether there are workers who will refuel your car, whether there are self-service terminals or speakers with a built-in
self-service terminal, what is the attitude of gas station employees to their customers.
Analysis of the gas station market in Ukraine is an important and relevant topic. During the research of the topic, it was
found that the method of queuing, namely the queuing system in the flow, is the most suitable for the work of service
at the gas station. The study also considered the main problems of service, the history of technical progress in the field
of service at the gas station, determined the future effectiveness of the proposed technology compared to existing ones.
The main parameters of gas station operation, which positively affect customer satisfaction are quality fuel, convenience
of location, courtesy and friendliness of operators, speed of service, cleanliness at gas stations and opportunity. Of all
the parameters, two main ones can be distinguished, namely service time and fuel quality. Service time depends on the
method of service. There are three ways of service, namely personnel service, terminal service, service by means of a
column with the self-service terminal, each of these methods has the advantages and disadvantages.
While in Europe, self-service terminals are being replaced by speakers with a built-in terminal and software is being
upgraded, in Ukraine, unfortunately, you can see that only gas station units have self-service terminals, and gas stations
with a built-in terminal are generally from the fiction section for more fun customer service should be automated and
the introduction of self-service columns in gas stations in Ukraine is essential, so I decided to prove that customer
service equipment directly affects customer loyalty and satisfaction and increases service speed, increases the economic
efficiency of gas stations and research results this is definitely proven.
Key words: queuing method; Gas station; technical progress, efficiency of the offered technology in comparison with existing.
Анотація. Під час дослідження були розглянуті методи обслуговування на сучасних АЗС. Враховуючи те, що
з кожним роком збільшується кількість авто в Україні, часто можна спостерігати ситуацію, коли на АЗС виникають черги і сварки через довге обслуговування. Конкуренція між АЗС має безліч факторів, але одними із
основних є якість пального та час обслуговування, чи є робітники, які заправлять вам авто, чи є термінали
самообслуговування або колонки із вбудованим терміналом самообслуговування, яке ставлення працівників
АЗС до своїх клієнтів.
Аналіз ринку АЗС в Україні є важливою та актуальною темою. В ході дослідження теми було встановлено,
що для роботи обслуговування на АЗС найбільше підходить метод масового обслуговування, а саме систе-

72

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ

№ 3   2020

ми масового обслуговування в потоці. Під час дослідження також було розглянуто основні проблеми обслуговування, історію технічного прогресу у сфері обслуговування на АЗС, визначено майбутню ефективність
запропонованої технології порівняно з існуючими.
Основними параметрами роботи АЗС, які позитивно впливають на задоволеність клієнтів, є якісне паливо,
зручність розташування, ввічливість і доброзичливість операторів, швидкість обслуговування, чистота на АЗС.
З усіх параметрів можна виділити два основних, а саме час обслуговування і якість пального. Час обслуговування залежить від способу обслуговування. Є три способи обслуговування, а саме обслуговування персоналом, обслуговування терміналом, обслуговування за допомогою колонки з терміналом самообслуговування, у
кожного з яких є свої переваги і недоліки.
У Європі термінали самообслуговування змінюють на колонки із вбудованим терміналом і модернізують ПЗ
в них. В Україні, на жаль, можна побачити, що лише на одиницях АЗС стоять термінали самообслуговування,
а автозаправні колонки із вбудованим терміналом – це взагалі з розділу фантастики. Для більшого задоволення клієнтів послуги мають автоматизуватися, тому введення у роботу на АЗС мережах в Україні колонок
самообслуговування украй необхідне. Ми прагнемо довести, що обладнання, яке обслуговує клієнтів напряму, впливає на рівень лояльності та задоволеності клієнтів і підвищує швидкість обслуговування, збільшує
економічну ефективність АЗС, що довели результати дослідження.
Ключові слова: метод масового обслуговування; АЗС; технічний прогрес, ефективність запропонованої
технології порівняно з існуючими.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
З появою перших автомобільних заправних станцій (далі – АЗС) на початку ХХ століття питання
обслуговування почали виносити на перші позиції,
адже мережам АЗС потрібно було створювати конкуренцію одне одному і залучати нових клієнтів. Спочатку з’явилися люди, які заправляли автомобіль, пізніше
додаткові послуги – миття вікон чи протирання ковпаків на колесах. Приблизно тоді ж фахівці, які займалися цими питаннями, почали звертатися до методу
масового обслуговування з метою покращення обслуговування та збільшення прибутків на АЗС шляхом
виявлення факторів, які впливають на їх ефективність.
Враховуючи швидкий технологічний ріст на той час
у всьому світі, сфера АЗС не стала виключенням. До
факторів, які впливали на обслуговування, потрапило
і обладнання, встановлене на АЗС.
На сучасній АЗС можна побачити такі додаткові
послуги як магазин, кафе чи туалет. Проблеми з цими
сервісами впливають на рівень обслуговування і лояльності клієнта, але основною проблемою все ж є низька
швидкість обслуговування через застарілі технології,
що впливає на виникнення черг і незадоволеність клієнтів, введення нових технологій вирішує ці проблеми.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
При вивченні та аналізі праць і публікацій, які
містять дослідження у сфері обслуговування на АЗС
та ефективність різних методів, у тому числі і методу масового обслуговування, було звернуто увагу
на роботу Т.В. Сушкової [1], у якій досліджувалися
пріоритети споживчих переваг на ринку АЗС і було
розкрито тему впливу їх на обслуговування та задоволення споживачів послуг. У [2] проведено дослідження рівня лояльності і задоволеності споживачів
послуг на АЗС і вплив обслуговування на ці рівні.

У роботах розкривається тема масового обслуговування на АЗС, чинники, які впливають на рівень
задоволеності клієнтів, але жодна з них не включає
до цих чинників застаріле обладнання та технології,
що впливають на швидкість обслуговування та задоволеність клієнтів і розраховують економічну ефективність, відштовхуючись лише від побічних проблем в обслуговуванні.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у підвищенні ефективності роботи АЗС шляхом впровадження розробленого на основі запропонованого методу масового
обслуговування ПЗ для колонок самообслуговування
із вбудованим терміналом.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Питання якості обслуговування на автозаправних
станціях вже давно є однією з основ конкурентної
боротьби. Варто зазначити, що питання якості сервісу
на АЗС є актуальними не тільки для автомобілістів –
основних споживачів послуг, а й для державних регулюючих органів, які останніми роками намагаються
навести порядок у галузі.
Ще кілька десятиліть тому (в 90-х роках минулого
століття) заправки в Україні дуже відрізнялися від існуючих: здебільшого це були так звані контейнерні автозаправні станції, які представляли собою найпростіший
набір найнеобхіднішого обладнання. Часто вони будувалися навіть без проектно-кошторисної документації,
проведення державної технічної та екологічної експертизи, не кажучи вже про висунення до них вимог по
архітектурі, дизайну і якості обслуговування. Але в міру
становлення галузі їх формат дуже змінився.
Сучасна автозаправна станція давно перестала
бути місцем, де продається тільки бензин. Нині це –
місце, де можна отримати додаткові товари і послуги: придбати автоаксеcуари і продукти, перекусити
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і випити кави, підкачати колеса, помити скло автомобіля, скористатися туалетом. Надання подібних
послуг – основа розвитку АЗС і залучення клієнтів.
Яка якість цих послуг нині, які слабкі сторони обслуговування і який потенціал для розвитку галузі, розбиралася компанія Profpoint [2], яка з 2006 року займається моніторингом якості обслуговування АЗС.
За даними, які вдалося отримати в процесі досліджень, основними параметрами роботи АЗС, які
позитивно впливають на задоволеність клієнтів,
є якісне паливо, зручність розташування, ввічливість
і доброзичливість операторів, швидкість обслуговування, чистота на АЗС і наявність кави. У свою чергу
такі фактори як незручний заїзд, відсутність магазину
і незацікавленість оператора, незадовільний стан або
відсутність туалетів є основними причинами невдоволення клієнтів. Усунення цих «стоп-факторів»
сприяє підвищенню рівня лояльності клієнтів АЗС.
Також одним із головних факторів є час обслуговування та черги, особливо актуальні ці два фактори
на АЗС, розташованих на трасах, де часто виникають
затори через малу кількість АЗС на 100 км. Якщо брати до уваги АЗС, то тут найбільше підходять системи
з очікуванням при необмеженому вході потоку. Схема
алгоритму системи масового обслуговування в потоці
наведена на рисунку 1 [3].

Рис. 1. Схема алгоритму системи масового обслуговування
в потоці

На n однакових каналів надходить найпростіший
потік заявок інтенсивністю λ. Якщо в момент надходження заявки всі канали зайняті, то ця заявка стає
в чергу і чекає початку обслуговування. Час обслуговування кожної заявки є випадковою величиною, яка
підпорядковується експоненціальним законом розподілу з параметром μ.
Ймовірність того, що всі канали вільні обраховується за формулою:
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Ймовірність того, що зайнято k каналів, за умови, що загальна кількість заявок, які знаходяться на
обслуговуванні, не перевищує кількості каналів:
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Ймовірність того, що в системі знаходиться k заявок, у разі, коли їх кількість більша кількості каналів:
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Середній час очікування заявляв начальну підтримку у системах:
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Середня довжина черги:
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Середня кількість вільних від обслуговування
каналів:
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Автозаправна станція з двома колонками обслуговує пуассоновий потік машин з інтенсивністю
λ = 0,8 машин за хвилину. Час обслуговування однієї машини підпорядковується показовому закону із
середнім значенням 2 хвилини. У цьому районі немає
іншої АЗС, тому черга перед АЗС може зростати
практично необмежено. Будемо вираховувати:
1) середню кількість зайнятих колонок;
2) ймовірність відсутності черги в АЗС;
3) ймовірність того, що доведеться чекати початку обслуговування;
4) середню кількість машин у черзі;
5) середній час очікування у черзі;
6) середній час перебування машини на АЗС;
7) середня кількість машин на АЗС.
За умовою завдання n = 2, λ = 0.8; μ = 1/tобсл = 0.5;
ρ = λ / μ = 1.6. Оскільки ρ/n = 0,8<1, то черга не зростатиме безмежно і є сенс говорити про граничний стаціонарний режим роботи системи масового обслуговування.
Знаходимо ймовірності станів СМО:
 1 1, 6k

1, 62
P0   


 2  1 !  2  1, 6  
 k  0 k !

P1 

1


1, 62 
 1  1, 6 

1 !* 0, 4 


1



1
 0, 11111;
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1, 62
1, 61
* p0  1, 6 p0  0, 1778;� p2 
* p0  1, 28 p0  0, 1422;
1!
2!

p3 

1, 63
* p0  1, 024 p0  0, 1138
2 ! 29  2

Середня кількість зайнятих колонок:
Nзан = n-N0 = 2 (2 p0 + 1 p1) = 2-2 0.1111-0.1778 = 1.6
Nзан = n-N0 = 2 (2 p0 + 1 p1) = 2-2 0.1111-0.1778 = 1.6
Ймовірність відсутності черги на АЗС:
p0 + p1 + p2 = 0.1111 + 0.1778 + 0.1422 = 0.4311

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
Ймовірність того, що доведеться чекати початку
обслуговування, дорівнює ймовірності того, що всі
колонки зайняті:
p0 + p1 + p2 = 0.1111 + 0.1778 + 0.1422 = 0.4311
Середня кількість машин у черзі:
p *  1, 6 * 0, 7111
Lî÷ 

 2, 8444
np
2  1, 6

Середній час очікування у черзі:
tîæ 


0, 7111

 3, 5556� ìіí
 *  n  p  0, 5 *  2  1, 6 

Середній час перебування машини на АЗС:
tпреб = tобсл + tож = 2 + 3.5556 = 5.5556 хв.
Середня кількість машин на АЗС:
Nзан + Lоч = 1.6 + 2.8444 = 4.4444 [4]

Якщо брати за основу обслуговування при продажі
палива, можна виділити три способи: обслуговування
персоналом, обслуговування терміналом та обслуговування за допомогою введення ІС у колонку із терміналом самообслуговування. Порівняння способів
обслуговування на АЗС наведено у таблиці 1.
Для наглядного порівняння методів обслуговування була змодельована модель кожного із методів обслуговування у середовищі Anylogic [5]. Було враховано
більшість факторів, які можуть вплинути на час обслуговування, наприклад кількість пального, що заправляється, відстань, яку необхідно подолати від колонки
до каси, час, який необхідно витратити оператору на
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обслуговування клієнта. Для більш точного тесту було
встановлено випадкову кількість автомобілів у потоці,
час моделювання – 1 година. Результати моделювання наведені на рисунках 2-4. Структура моделі АЗС
в Anylogic представлена на рисунку 5.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Як можна побачити з результатів, кількість обслугованих автомобілів за годину з використанням
запропонованого нами методу в 4 рази більша. Це
означає, що за годину при середній вартості пального 22 гривні за літр АЗС отримала б 1794 гривень за
літр, в той час як зі звичайним живим обслуговуванням – лише 414 гривень, терміналом самообслуговування – 1403 гривні. Враховуючи це, було проведено
дослідження і опитано 165 водіїв. У результаті цього дослідження було виявлено, що найчастіше водії
заправляють 10 літрів пального, а це 17 940 гривень
за годину при 22 гривнях за літр пального 95. Було
зіставлено топ найпопулярніших видів пального,
якщо не враховувати ГАЗ, відштовхуючись від власних досліджень:
Пальне 95 – 65 осіб.
Пальне 92 – 55 осіб.
Пальне 95 євро – 32 особи.
Інші види палива (98, ГАЗ) – 13 осіб.
На питання, чи хотіли б водії побачити подібні колонки на наших АЗС, 158 опитаних відповіли
«ТАК», 7 осіб відповіли, що їм «БАЙДУЖЕ», але ні
одна людина не відповіла «НІ».

Таблиця 1. Недоліки та переваги методів обслуговування на АЗС
Метод

Переваги

Обслуговування
персоналом

Живе обслуговування, більш широкий спектр
додаткових послуг

Недоліки
Наявність людського фактору, додаткові
затрати на зарплатню для персоналу, потрібне
обслуговування ІС на комп’ютері касира,
необхідне додаткове касове обладнання,
наявність фактору недоброзичливого
персоналу, мала швидкість обслуговування,
виникнення черги

Може встановлюватися в додаток до живого
обслуговування, має можливість оплати як
Є фактор збою, має застаріле ПЗ, дуже дорогий
карткою, так і готівкою, видає чеки, має більшу
для установки, здебільшого встановлюється
Обслуговування
швидкість обслуговування порівняно з живим 1-2 шт. на АЗС, виникнення черги, необхідність
терміналом
обслуговуванням, встановлюється поблизу
обслуговування, довгі строки обробки запитів
колонки, що зменшує час на обслуговування,
на виконання транзакцій
має зручний інтерфейс
Вбудовується як окремий монітор у будьяку колонку, має зручний і зрозумілий
інтерфейс, дешевий для установки, зменшує
Обслуговування за
затрати компанії на персонал, не створює
допомогою колонки
черги, забезпечує вдвічі більшу швидкість
Є фактор збою, необхідність обслуговування
із терміналом
обслуговування, є можливість оплати
самообслуговування
через інтернет, видає чеки, має можливість
віддаленого доступу для усунення проблем,
дешевший в обслуговуванні, сучасна ІС та АЗ
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Рис. 2. Результат моделі зі звичайним живим обслуговуванням

Рис. 3. Результат моделі з використанням терміналу самообслуговування кількістю 2 штуки

Рис. 4. Результат моделі з використанням терміналу самообслуговування з ІС, вбудованого
у колонку
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Рис. 5. Структура моделі АЗС в Anylogic

ВИСНОВКИ
У рамках дослідження проведено аналіз методів
масового обслуговування на прикладі АЗС та доведено, що застаріле обладнання впливає на якість обслу-

говування, рівень задоволеності клієнтів, зменшує
економічну ефективність. Обраний метод обслуговування клієнтів, запропонованій у статті, є ефективнішим серед тих, що нині існують.
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Abstract. The goal of the article is development and justification of theoretical and methodological principles,
methodological foundations and practical recommendations on the devoted to the study of the essence of strategic maps
and the possibility of using the basics of strategic management in the educational process of students of higher educational
institutions in the field of “Computer Science”. Strategic maps are a simple and clear way to build a line of research
work with a clear plan of action, a description of the expected results. They streamline the student’s activities, make it
more effective, allow to achieve higher results. The article raises the issue of using the basics of strategic management
in the educational work of university students for the first time and presents the experience of the Donbas Institute
of Technology and Management of Higher Education “International Scientific and Technical University named after
Academician Yuri Bugay”. The strategic map is a cause-and-effect diagram, which provides the student’s movement
from choosing a research topic, selecting and processing literature to writing sections, introductions and conclusions,
creating applications. It includes not only the required stages of work, but also the expected results. The supervisor helps
to create a strategic map and then monitors the student’s movement from one stage of work to another. The finished
master’s thesis is subject to defence and completes the student’s research work. This problem is relevant, because in the
face of rapid change in various spheres of life, a person must plan their time, allocate it and use it effectively.
It is investigated that a strategic map is a way to reflect the student’s strategy, goals and directions of his search
activities. For students in Computer Science, these are cause-and-effect diagrams. The first step of a student in writing
a master’s degree is to compile such a diagram. It should include all stages of the search and the expected results.
Key words: higher school; strategic management; strategic map; research work; master’s thesis.
Анотація. Мета – розробка й обґрунтування теоретико-методологічних засад, методичних основ та практичних рекомендацій щодо вивчення сутності стратегічних карт та можливості використання основ стратегічного
менеджменту в навчальному процесі студентів вищих навчальних закладів напряму «Комп’ютерні науки».
Стратегічні карти є простим та наочним способом побудови лінії науково-дослідної роботи з чітким планом дій,
описом очікуваних результатів. Вони упорядковують діяльність студента, роблять її більш ефективною, дозволяють досягати більш високих результатів. Стаття вперше порушує питання використання основ стратегічного
менеджменту в навчальній роботі студентів ВНЗ та представляє досвід Донбаського інституту техніки та менеджменту вищого закладу освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».
Стратегічна карта являє собою причинно-наслідкову діаграму, яка передбачає рух студента від вибору теми
дослідження, підбирання та опрацювання літератури до написання розділів, вступу та висновків, створення
додатків. Вона включає не тільки обов’язкові етапи роботи, але і прописані очікувані результати. Науковий
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керівник допомагає створити стратегічну карту, а потім контролює рух студента від одного етапу роботи до
іншого. Готова магістерська робота підлягає захисту та завершує науково-дослідну роботу студента. Поставлена
проблема є актуальною, оскільки в умовах швидких змін у різних сферах життя людина повинна планувати свій
час, розподіляти його та ефективно використовувати.
Досліджено, що стратегічна карта – це спосіб відбиття стратегії студента, цілей та напрямів його пошукової
діяльності. Для студентів напряму «Комп’ютерні науки» це причинно-наслідкові діаграми. Першим кроком
студента під час написання магістерської роботи є саме складання такої діаграми. Вона має включати всі етапи
пошукової роботи та очікувані результати.
Ключові слова: вища школа; стратегічний менеджмент; стратегічна карта; науково-дослідна робота;
магістерська робота.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У сучасному світі відбуваються глибокі та якісні зміни
в усіх сферах життя, що пов’язані з інтеграційними процесами, поширенням та вдосконаленням інформаційнокомп’ютерних технологій, автоматизацією, оцифровкою
даних та діджиталізацією. Отже, спеціаліст ХХІ століття
має відповідати багатьом вимогам, щоб успішно будувати
кар’єру та досягати професійних висот, бути конкурентоспроможним. Протягом життя йому слід удосконалювати
старі та набувати нові навички, постійно вчитись. На цьому шляху важливу роль відіграють дисциплінованість,
організованість, відповідальність, уміння планувати
та розподіляти час. Ці якості мають бути сформовані вже
під час отримання вищої освіти, щоб і процес навчання
дав найкращий результат. Правильна організація такого
навчання, створення власної стратегії набування знань,
умінь та навичок, формування важливих компетентностей і є першим завданням сучасного студента, який
планує будувати успішну кар’єру, рухатись кар’єрними
сходами. Завданням викладачів є допомога у побудуванні такої стратегії та виконанні навчального плану відповідно до індивідуальних та психологічних особливостей
студента. Отримати максимальний результат за витрачання мінімуму енергії – важлива умова будь-якої діяльності
у сучасному світі, в якому все змінюється дуже швидко.
Отже, слід правильно планувати та організовувати діяльність, у тому числі і навчальну.
Під час вивчення великого обсягу інформації слід
уміти з нею працювати, систематизувати та класифікувати її. Студенти у разі підготовки магістерських робіт
часто стикаються з проблемою аналізу масиву підручників, статей, монографій з вибраної тематики, побудови та реалізації плану роботи. Їм допоможуть знання
основ стратегічного менеджменту. Для полегшення
написання магістерських робіт у Донбаському інституті
техніки та менеджменту ВЗО «Міжнародний науковотехнічний університет імені академіка Юрія Бугая» студентам різних спеціальностей пропонується спочатку
скласти стратегічну карту магістерської роботи, щоб
систематизувати та впорядкувати роботу над нею.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові статті присвячені складанню стратегічних карт щодо розвитку підприємств та роботи пер-
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соналу [1–6]. У нашій же статті вперше пропонується
використати стратегічні карти в навчальному процесі студентів вищих навчальних закладів з метою
впорядкування та вдосконалення їхньої навчальної
та пошукової діяльності.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Проведений аналіз вітчизняного досвіду підготовки фахівців економічного профілю показав, що
ефективному формуванню проєктувальних умінь
з розробки стратегічних карт сприяє використання
комп’ютерних технологій.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головна мета статті – проаналізувати досвід
застосування стратегічних карт під час написання
студентами старших курсів магістерських робіт.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед використаних методів дослідження слід
підкреслити аналіз, порівняльний метод, метод систематизації. Об’єктом дослідження є впровадження
у науково-дослідницьку діяльність студентів основ
стратегічного менеджменту, а предметом – вивчення структури та особливостей стратегічних карт
та їх використання в процесі написання магістерських робіт.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
З 2013 року активно обговорювалась у літературі проблема побудови стратегічних карт для підприємств [1–6]. У такі карти включались цілі, завдання
та всі процеси, які були збалансовані вертикально
та горизонтально. Всі дії на підприємстві були наглядно взаємопов’язані, мали індикатори, які демонстрували і шляхи здійснення плану, і темпи досягнення
цілей. Стратегічна карта – це простий та наочний спосіб відбиття стратегії підприємства, її цілей і напрямів розвитку. Їх поширювали серед працівників, щоб
перенести стратегію на операційний рівень діяльності [1]. У США така методика розвитку підприємства
називається роудмепінг, рух по дорожній карті. Він
передбачає побудову дорожніх мап, тобто маршрутів
розвитку компанії в майбутньому за основними сферами діяльності, зокрема такими як ринок, продукти,

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
технології, конкуренти, сировина тощо. При цьому
основною його домінантою є саме впровадження
інновацій, інноваційних технологій [2]. Узгоджені
набори візуальних звичаїв, правил під час складання
таких мап відсутні. Однією з найбільших вигід такого
методу є комунікація через функціональні та організаційні кордони. Процес розробки стратегічних карт
об’єднує разом та узгоджує різні ключові зацікавлені
сторони та перспективи [2].
Карти можуть мати різний вигляд (причиннонаслідкові діаграми, процесні моделі, матриці, павутинні діаграми). Вони є унікальними, оскільки стратегія кожної організації є унікальною, однак дають
відповіді на два головні питання: як досягти успіху
та як його оцінити [7]. Стратегічні карти дозволяють перейти від розробки стратегії до її реалізації
та дають інструментарій контролю виконання планів,
роблять структуру стратегічного управління «бачення – стратегія – процеси – показники – рішення»
завершеною і служать підставою для своєчасного
прийняття і коригування стратегічних рішень, прийнятих організацією [7].
До алгоритму формування стратегічної карти входять:
1. Формування генеральних цілей та основних
напрямів розвитку.
2. Формування стратегічних цілей, які забезпечують реалізацію генеральних цілей.
3. Визначення локальних цілей для кожного
напряму.
4. Встановлення взаємозв’язків між локальними
цілями одного напряму.
5. Встановлення взаємозв’язків між локальними
цілями різних напрямів.
6. У межах локальних цілей формування оцінювальних показників для відстеження рівня досягнення поставлених цілей.
7. Відповідно до взаємозв’язків локальних цілей
встановлення зв’язків між оцінювальними показниками [5, с. 224–225].
Також дослідники пропонували складати стратегічні карти для більш ефективного управління
людським капіталом. Такі карти включали стратегію розвитку, імідж компанії та її цінності, шляхи
вдосконалення процесів, особливості функціонування, заплановані результати [4, с. 230]. Їхня місія
полягає у стимулюванні працівників на досягнення
цілей компанії [4, с. 232]. Людський капітал у таких
стратегічних картах представлений за допомогою
нефінансових показників (компетентність, умотивованість, ступінь задоволеності результатами роботи).
Подібні карти дають змогу аналізувати та оцінювати
результати роботи підприємства за певний період,
а також ефективно управляти своєю діяльністю на
основі такого аналізу, шукати нові підходи до керування персоналом [4, с. 231]. Дослідники пропонують
використовувати від 10 до 20 показників на корпо-
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ративному рівні, від 5 до 10 – на рівні відділів, від
3 до 5 – на рівні конкретних працівників. Це повинні
бути лише ті показники, на динаміку яких працівники
можуть впливати; кожен з них повинен мати прогнозне (цільове) значення. Впровадження стратегічної
карти реалізується через складання плану конкретних дій [4, с. 231]. Переглядатись вони мають щороку,
виконуючи контрольну та оціночну функції загалом
та стосовно конкретних працівників [4, с. 233–234].
Карта складається шляхом моделювання з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій [7].
Стратегічна карта є ефективним інструментом
управління діяльністю підприємства, її успішна реалізація залежить від професіоналізму працівників.
Використання стратегічних карт у процесі
навчання допоможе студентам систематизувати, упорядкувати свою науково-дослідну роботу, рухатись за
чітким планом, поетапно, вдосконалюючи навички
роботи з інформацією.
Студенти, які навчаються за напрямом
«Комп’ютерні науки», повинні мати власну стратегічну карту для полегшення виконання усіх цілей
та завдань магістерської роботи. План роботи передбачає рух від отримання завдання до захисту результатів пошукової роботи. Вибравши тему дослідження, студент створює джерельну базу, працює з підручниками, науковими журналами, Інтернет-ресурсами.
Після підбирання та детального опрацювання літератури студенти працюють над структурою роботи, яка
включає вступ, декілька розділів, висновки, додатки.
Стратегічна карта для написання наукової роботи
з комп’ютерних наук може мати такий вигляд (рис. 1).
Науковий керівник має допомогти студенту
у складанні індивідуальної стратегічної карти, контролювати виконання усіх етапів роботи.
У вступі магістерської роботи студенти подають:
– мету і завдання роботи;
– актуальність та науково-практичне значення
вибраної теми;
– об’єкт та предмет дослідження;
– обґрунтування необхідності нової розробки або
удосконалення (модернізації) наявного об’єкта дослідження на основі аналізу сучасного стану проблеми
за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури, патентного пошуку та досвіду роботи
підприємств, установ, провідних фірм у відповідній
галузі виробництва, економіки або науки;
– обґрунтування основних проєктних рішень або
напрямів досліджень;
– можливі галузі застосування результатів проєкту.
Основна частина магістерської роботи складається з декількох розділів. Рекомендується така наближена структура основної частини.
Розділ 1 містить опис проблеми, вводить
у саму проблему, описує стан дослідження проблеми.
У першому розділі студент-випускник систематизує
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Рис. 1.

і аналізує, з огляду на тему роботи, наявні мережі, системи, машини і пристрої, комп’ютерні технології та програмні засоби. Необхідно висвітлити на основі вивчення
наукової літератури, нормативних документів та інших
матеріалів, рекомендованих науковим керівником або
підібраних студентом самостійно, теоретичну суть
і практичне значення предмета магістерської роботи;
рівень опрацювання проблеми на момент його виконання. При цьому основну увагу слід приділити тим аспектам вирішення проблеми і підходам до її вирішення,
які передбачається розглянути в такій роботі. У цьому
розділі потрібно продемонструвати набуті вміння щодо
виконання технічної та проєктної виробничих функцій,
наприклад: уміння виконувати постановку та формалізацію задач, уміння розробляти проєктне завдання тощо.
Розділ 2 містить детальний аналіз предмета дослідження і опис його основних параметрів і характеристик. У цьому розділі потрібно продемонструвати
набуті вміння щодо виконання технічної та проєктної
виробничих функцій, наприклад: уміння виконувати
аналіз об’єктів, уміння формулювати критерії оцінки
якості проєктних рішень тощо. Текст цього розділу
слід ілюструвати схемами (наприклад, схема організаційної структури об’єкта і його апарату управління), таблицями, графіками, діаграмами, що показують динаміку розвитку об’єкта.
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Розділ 3 містить проєктні та технічні рішення.
У цьому розділі потрібно продемонструвати набуті вміння щодо виконання технічної та проєктної
виробничих функцій, наприклад: уміння розробляти
формалізовані схеми або системи для опису математичних або імітаційних моделей технічного об’єкта
відповідно до предмета магістерської роботи, виконувати необхідні математичні перетворення та розрахунки тощо. Необхідно продемонструвати набуті
вміння щодо виконання технічної та проєктної виробничих функцій, наприклад: уміння розробляти структури та системи відповідно до предмета магістерської
роботи, розробляти функціональні і принципові схеми, розробляти структури, алгоритми та тексти програм тощо.
Розділ 4 містить опис конструкторського рішення,
що пропонується, та експериментальні дослідження.
У цьому розділі потрібно продемонструвати набуті
вміння щодо виконання конструкторської виробничої
функції, наприклад: уміння розробляти документацію, необхідну для розробки та супроводу технічного об’єкта, та документацію, необхідну для розробки
та супроводу ПО, тощо. Необхідно оформити результати експериментальних досліджень, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту.

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
Розділ 5 – це економічна частина; у цьому розділі
потрібно продемонструвати набуті вміння щодо виконання розрахунку економічного обґрунтування технічних та проєктних рішень із застосуванням програми Project Expert.
Розділ 6 містить типові розрахунки з охорони праці та пожежної безпеки. У цьому розділі установлюють вимоги, що визначають безпечне обслуговування
виробу, зручності обслуговуючого персоналу, екологічну безпеку, що може виникнути під час експлуатації або утилізації виробу тощо. У процесі розробки завдання на ДРМ, у міру поглибленого розуміння
майбутніх конструктивних і функціональних можливостей, виявляються параметри пристрою, шкідливі
для людини і навколишнього середовища, і відповідно до наявних норм формулюються вимоги до розроблюваного пристрою. Перелік цих вимог узгоджується з консультантами з питань охорони праці.
У висновках до магістерської роботи студент
повинен підбити підсумки вивчення теми, обґрунтовано викласти свої погляди з головних питань, розглянутих у роботі. Можуть бути вказані перспективи
подальшої розробки теми та можливість впровадження або застосування результатів. Тут підсумовуються
і аналізуються результати розробки, виходячи з технічних, економічних і соціальних аспектів. Висновки не повинні містити нових відомостей, фактів,
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аргументів і т.д., висновки повинні логічно витікати
з основного тексту роботи.
Науково-дослідна робота студента вважається
закінченою після успішного захисту.
ВИСНОВКИ
Таким чином, стратегічна карта – ефективний
спосіб упорядкування студентської роботи з написання магістерських робіт. Підприємство розвивається
більш ефективно, маючи стратегічну карту, яка враховує максимальну кількість факторів та фіксує очікувані результати. Науково-дослідницька робота студента також буде більш ефективною, якщо в процесі
використовувати прийоми та методи стратегічного
менеджменту у вигляді складання стратегічної карти
магістерської роботи.
Стратегічна карта – простий та наочний спосіб
відбиття стратегії студента, цілей та напрямів його
пошукової діяльності. Головний плюс таких карт –
їх гнучкість. Процес розробки має об’єднувати всіх
зацікавлених осіб: наукового керівника, викладачів
кафедри, студента. Карти можуть мати різний вигляд.
Для студентів напряму «Комп’ютерні науки» це причинно-наслідкові діаграми. Першим кроком студента
під час написання магістерської роботи є саме складання такої діаграми. Вона має включати всі етапи
пошукової роботи та очікувані результати.
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Abstract. The question of development of the software complex for expert estimation of the results of the
technological process has been considered. The analysis of types of technological processes has been carried out. It
has been proved that for any process it is necessary to conduct its expert evaluation. The existing methods of expert
evaluation have been analyzed. The methods that are most suitable for evaluating the technological processes
have been chosen. It has been proved that for the correct expert assessment of various technological processes it
is necessary to determine the ultimate goal of such an assessment. A clear wording of the questions on the basis of
which the questionnaires are made, and which later will be filled with experts, has been necessary. The main criteria
for evaluating the results of the technological process have been highlighted. For each criterion, an appropriate
set of factors has been established. The main problem of selection of experts has been selected and formed. It has
been established that when selecting experts, it is necessary to take into account the moment of personal interest,
which entails receiving a biased assessment. The mathematical model has been developed, which requires an expert
assessment of the competence of the expert for further inclusion in the expert group. It has been determined by
what parameters it is necessary to assess the consistency and competence of experts. It has been proved that after
the examination it is necessary to conduct a statistical analysis of the results and, if necessary, take measures to
reduce the errors made during the examination. The main business processes of the subject area on the basis of
SADT-diagrams have been considered. The main entities have been highlighted when creating use case diagrams.
The class diagram has been developed. When developing a software product, an approach has been based on
object-oriented design using the C# programming language was used. The choice of the appropriate language has
been justified in the article. As a result of the work performed two methods of expert assessments have been used
to evaluate the results of the technological process. The analysis of the correctness of the calculations has been
provided for comparison of statistical data obtained at the stage of expert evaluation.
Key words: technological process; methods of expert estimation; expert; indicators; results; evaluation;
program-methodical complex.
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Анотація. Розглянуто питання розробки програмного комплексу для експертної оцінки результатів технологічного
процесу. Проведено аналіз типів технологічних процесів. Доведено, що для будь-якого процесу необхідно проводити його експертну оцінку. Проаналізовано наявні методи експертної оцінки. Вибрано методи, найбільш підходящі
для оцінки технологічних процесів. Доведено, що для правильної експертної оцінки різних технологічних процесів
необхідно визначити кінцеву мету такої оцінки. Необхідно чітке формулювання питань, на основі яких складаються анкети, що згодом будуть заповнені експертами. Висвітлено основні критерії оцінки результатів технологічного
процесу. Для кожного критерію встановлено відповідний набір факторів. Вибрано та сформовано основну проблему відбору експертів. Встановлено, що у разі підбору експертів необхідно враховувати момент особистої
зацікавленості, що тягне за собою отримання упередженої оцінки. Розроблена математична модель, яка вимагає
експертної оцінки компетентності експерта для подальшого включення до групи експертів. Визначено, за якими параметрами необхідно оцінювати послідовність та компетентність експертів. Доведено, що після проведення експертизи необхідно провести статистичний аналіз результатів і у разі необхідності вжити заходів для зменшення помилок, допущених під час експертизи. Розглянуто основні бізнес-процеси предметної галузі на основі
SADT-діаграм. Основні сутності були виділені під час створення діаграм випадків використання. Розроблено схему класів. Під час розробки програмного продукту підхід базувався на об’єктно-орієнтованому дизайні з використанням мови програмування C#. Вибір відповідної мови обґрунтовано у статті. У результаті проведеної роботи
для оцінки результатів технологічного процесу були використані два методи експертних оцінок. Проведено аналіз
правильності розрахунків для порівняння статистичних даних, отриманих на етапі експертної оцінки.
Ключові слова: технологічний процес; методи експертної оцінки; експерт; показники; результати; оцінювання;
програмно-методичний комплекс.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Нині методи експертного оцінювання широко
застосовуються для розв’язання проблем різного
характеру. У різних галузях, об’єднаннях і на підприємствах діють постійні або тимчасові експертні
комісії, що формують рішення з різних складних
питань. Експертні методи застосовують зараз у ситуаціях, коли вибір, обґрунтування і оцінка наслідків
рішень не можуть бути виконані на основі точних
розрахунків. Такі ситуації нерідко виникають під час
розробки сучасних проблем технологічного процесу і особливо під час прогнозування та довгострокового планування. Останніми роками експертні
оцінки знаходять широке застосування у соціальнополітичному і науково-технічному прогнозуванні, в плануванні народного господарства, галузей,
об’єднань, у розробці великих науково-технічних,
економічних і соціальних програм, у розв’язанні
окремих проблем управління. У ході розвитку суспільного виробництва зростають не тільки складність управління, а й вимоги до якості прийняття
рішень. Для того щоб підвищувати обґрунтованість
рішень і враховувати велику кількість факторів, що
впливають на їх результати, необхідний різнобічний аналіз, заснований як на розрахунках, так і на
аргументованих судженнях керівників і фахівців,
знайомих зі станом справ і перспективами розвитку
в різних сферах практичної діяльності. Застосування експертних методів забезпечує активну і цілеспрямовану участь фахівців на всіх етапах прийняття рішень, що дозволяє істотно підвищити їх якість
і ефективність. Є велика кількість методів експертного оцінювання, але кожний з них має різні властивості та характеристики оцінювання.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз наявних експертних методів для автоматизації експертного оцінювання результатів технологічного процесу є предметом інтенсивних наукових
досліджень [1].
На базі оцінок експертів буде отримана загальна інформація про досліджуваний процес та формується рішення, що задається метою експертизи.
Вибір того чи іншого методу залежить від складності
розв’язуваної проблеми, форми, в якій надані думки
експертів, мети експертизи [2].
Для обробки результатів опитування використовуються методи математичної статистики. Залежно
від мети експертизи під час обробки оцінок можуть
вирішуватися такі проблеми: формування узагальненої оцінки; визначення відносних ваг об’єктів; встановлення ступеня узгодженості експертів та ін. [3].
Дослідженням наявних методів експертного оцінювання займались: Д. Гордон, О. Хелмер, В. Глушков, Ю. Єршов. Л. Смірнов та ін. Також велику кількість інформації про методи експертного оцінювання
подає у своїх книжках О. Орлов.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Внаслідок того, що кількість традиційних методів експертного оцінювання досить велика і суттєво
велика кількість методів і алгоритмів їх здійснення,
для того щоб оцінити вклад того чи іншого методу
в загальну оцінку результатів технологічного процесу, необхідно провести аналіз наявних методів експертного оцінювання.
Перед початком експертного дослідження необхідно чітко визначити його мету та сформувати від-
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повідні запитання до експертів. Далі необхідно визначитись із методом експертного оцінювання [4]. Найбільш відомими методами експертного оцінювання
є: метод «Дельфі» [5]; метод ранжування [6]; метод
аналізу ієрархій [7]; бальний метод [8].
Усі перераховані методи мають свій алгоритм та свої
строки проведення та потреби в кількості експертів.
Експерти перед винесенням судження повинні розгорнуто розглянути відомості про технологічний процес. Для проведення цієї процедури необхідно підготувати матеріали про технологічний процес, довідкові
матеріали, анкети та статистичні дані. Потрібно уникати таких помилок: згадувати розробників матеріалу,
виділяти той чи інший технологічний процес [9].
Проблема підбору експертів є найбільш складною.
Експерти повинні мати досвід у сферах, що відповідають поставленому завданню. Під час підбору експертів необхідно враховувати момент особистої зацікавленості, який може стати значною перепоною для отримання об’єктивної думки. Після експертизи необхідно
провести статистичний аналіз результатів, тобто:
1) оцінити узгодженість експертів. За відсутності значної узгодженості експертів необхідно виявити
причини неузгодженості та визначити причини відсутності узгодженості експертів;
2) оцінити похибку дослідження.
На базі оцінок експертів отримано узагальнену
інформацію про технологічний процес та сформовано рішення. Залежно від цілей дослідження можуть
вирішуватись такі проблеми:
1) формування узагальненої оцінки;
2) визначення відносних ваг об’єктів;
3) встановлення узгодженості думок експертів [10].
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є створення програмного комплексу
для проведення експертного оцінювання результатів технологічного процесу. Оцінювання буде проводитись двома методами: методом ранжування та бальним методом.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Експерти мають оцінити технологічний процес за
10-бальною шкалою, а критеріями оцінки виступають
такі фактори: X1 – надійність; X2 – продуктивність;
X3 – собівартість; X4 – внутрішньошарова похибка;
X5 – набута похибка; X6 – безпечність; X7 – норма часу;
X8 – трудомісткість та інше.
Після отримання відповідей експертів необхідно
провести їх оцінку. Це дозволяє: оцінити узгодженість думок експертів; оцінити похибку дослідження;
побудувати модель властивостей об’єкта на основі
відповідей експертів. Результати експертного оцінювання оформляються у вигляді звіту. У звіті вказується мета дослідження, склад експертів, отримана оцінка та статистичний аналіз результатів.

На базі оцінок експертів виходить інформація про
досліджувані технологічні процеси за певним пріоритетом. Перед самим дослідженням необхідно вказати
експерту, за яким пріоритетом (наприклад, собівартість) буде проходити анкетування.
Для того щоб визначити узгодженість експертів,
необхідно провести розрахунок коефіцієнта конкордації. Коефіцієнт конкордації Кендала, або по-іншому
Коефіцієнт множинної рангової кореляції, потрібен
для того, щоб виявити узгодженість думок експертів
по декількох факторах [11].
Значення коефіцієнта конкордації Кендала розраховується за формулою:
W 

12  S
m2   n 2  n 

(1)

де m – кількість експертів; n – кількість факторів; S – сума
квадратів різниць рангів (відхилень від середнього).
Сума квадратів різниць рангів розраховується за
формулою:
S 

n

n

(X



i

j 1 i 1

1
m  n  1)2
2
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Коефіцієнт W змінюється в діапазоні від 0 до 1.
Якщо він дорівнює одиниці, то це означає, що всі експерти присвоїли об’єктам однакові ранги. Чим ближче значення до нуля, тим менш узгодженими є оцінки
експертів.
Необхідно розрахувати коефіцієнти компетентності кожного з експертів. Суть цього обчислення
полягає в припущенні про те, що компетентність експертів слід оцінювати за рівнем узгодженості їх оцінок з груповою оцінкою об’єктів.
Компетентність експерта розраховується за формулою:
Kj 

 X  M 
 M  S 
j

ij

i

i

i

(3)

i

де Kj – коефіцієнт компетентності j-го експерту; Xij – оцінка i-го об’єкта, поставлена j-им експертом; Мі – середня
оцінка i-го об’єкта; Sі – сума оцінок i-го об’єкта.
Для
визначення
довірчого
інтервалу
I xi   xi   pi ,� � xi   pi  , із заданою довірчою ймовірністю Р, можна використовувати точний і наближений методи. Найбільш практичний наближений
метод, який за великого числа експертів (m ≥ 10) дає
інтервальну оцінку, близьку до оцінки за допомогою
точного методу. У разі використання такого методу
величина εpi, що визначає межі довірчого інтервалу,
розраховується за формулою 4:
 pi  t p 

i
m

(4)

де tp – коефіцієнт, що залежить від заданої довірчої
вірогідності.
Довірчий інтервал-термін, який використовується
в математичній статистиці під час інтервальної оцін-
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ки статистичних параметрів, кращий у разі невеликого обсягу вибірки, ніж точковий. Довірчим називають
інтервал, який покриває невідомий параметр із заданою надійністю. Розраховується за формулою [10]:





I X  X   pi ,� � X   pi ,

(5)

де X – середня оцінка кожного об’єкта; εpi – межа
довірчого інтервалу.
Для початку проведення процесу експертного оцінювання результатів технологічного процесу необхідно вибрати необхідну кількість експертів. Далі
необхідно вказати експерту, за яким методом буде
проводитись оцінювання. Далі формується анкета,
в яку експерт виставляє оцінки за кожний параметр.
Відтак формується завдання для розрахунку. Наприкінці проводиться розрахунок якості ТП. Потім виводиться на екран результат оцінювання та статистична
інформація (наприклад, коефіцієнт варіації, коефіцієнт конкордації та ін.).
На вхід подаються «Критерії оцінки ТП» та «Статистична оцінка точності», «Критерії якості ТП»,
«Дані експертів», «Алгоритм методу», на виході
отримують «Результат оцінювання ТП» та «Статистична інформація». Реалізація активностей здійснюється «виконавцями» – експертом та ПП. Управління
здійснюється алгоритмом та документацією.
На рисунку 1 представлена SADT-діаграма 0-го
рівня для бізнес-процесу «Експертне оцінювання
результатів технологічного процесу»
Можна виокремити одну роль – експерта. Роль
експерта полягає в оцінці якості технологічного процесу та отриманні узагальненої оцінки якості ТП.
Експерт має можливість працювати з даними експерта (додати, вибрати, видалити). Експерт має можливість працювати з оцінками експертів: додати або
видали їх із програми. Також він повинен працювати
з критеріями ТП: додати критерії та застосовувати
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вагові коефіцієнти. Також експерт повинен виставити
оцінки до спеціальної анкети. Насамкінець експерту
необхідно вибрати метод оцінювання та виконати
розрахунок якості ТП.
На рисунку 2 представлена діаграма прецедентів
«Автоматизація експертного оцінювання результатів
технологічного процесу».
Система зберігає дані про експерта. До анкети
включаються дані експерта. До анкети також входять
параметри технологічного процесу. Також оцінки
заносяться до анкети. Сама анкета створює завдання, яке виконує метод. Методи, які зберігає система,
називаються «Метод 1» та «Метод 2»
Діаграма класів для автоматизації експертного оцінювання результатів технологічного процесу
показана на рисунку 3.
Для розробки програмного комплексу найбільш
доцільно використовувати мову програмування
C# [12].
ВИСНОВКИ
Проаналізовано наявні методи експертного оцінювання. Вибрано метод ранжування та бальний
метод для оцінки результатів технологічного процесу. Виділено фактори, за якими проводитиметься
експертне оцінювання результатів технологічного
процесу. Сформована математична модель оцінки
компетентності експертів, узгодженості експертів
та інші статистичні параметри. Розглянуто основні бізнес-процеси предметної галузі на основі
SADT-діаграм. Виділені головні сутності під час
створення діаграми прецедентів. Також була розроблена діаграма класів. Обґрунтований вибір мови
програмування. Розроблений програмний продукт
дозволив автоматизувати обчислювальні процеси
та дав можливість проводити дослідження з великою кількістю експертів та оцінюваних технологічних процесів.

Рис. 1. SADT-діаграма 0-го рівня для бізнес-процесу «Експертне оцінювання результатів
технологічного процесу»
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Рис. 2. Діаграма прецедентів «Автоматизація експертного оцінювання результатів технологічного процесу»

Рис. 3. Діаграма класів для автоматизації експертного оцінювання результатів технологічного процесу

89

№ 3   2020

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК		

ISSN 2311–3405

REFERENCES
[1]

Totsenko, V. G. (2006). Ob unifikatsii algoritmov organizatsii ekspertiz [On the unification of algorithms for the organization
of expertise], Problems of legal informatization, No. 2(12), pp. 96–101.
[2] Antonov, A. V. (2004). Sistemnyi analis: uchebnik dlya vuzov [System analysis: a textbook for universities], Vishaya shkola,
Moscow, Russia.
[3] Glushkov, V. M. (1970). O prognozirovanii na osnove metoda ekspertnykh otsenok [About forecasting based on the method
of expert estimates], Naukovedenie, Prognozirovanie, Informatika, Kiev, Ukraine.
[4] Gordon, T., Helmer, O. (1964). “Long Term Forecast Study Report”, RAND Paper P-2982. RAND Corporation, Santa
Monica, California.
[5] Delphi method of expert assessments (2010). Retrieved from: http://finance-and-business.ru/marketing/delphi-method.
[6] Tsyhankov, A. V. (2014), Klasyfikatsyia obyektov s ispolzovaniem metoda ranzhyrovania i genetycheskogo algorytma
[Classification of objects using the method of ranking and genetic algorithm], Synergiya, Moscow, Russia.
[7] Socio-economic forecasting (2012). “Methods of expert assessments”. Retrieved from: http://uchebnik.online/sotsialnoekonomicheskih-prognozirovanie/metodyi-ekspertnyih-otsenok-32524.
[8] Methods of expert evaluation (2013). Retrieved from: https://habrahabr.ru/post/189626/.
[9] Orlov, A. I. (2002). Ekspertniye otsenki. Uchebnoe posobie [Expert evaluation. Training Allowance], Examen,
Moscow, Russia.
[10] Orlov, A. I. (2011). Organizatsionno-ekonomicheskoe modelirovanie. Uchebnik: Chast vtoraya. Ekspertnyie otsenki
[Organizational and economic modeling: a textbook: Part Two. Expert ratings], MGTU imeni N. E. Baumana,
Moscow, Russia.
[11] Kendal concordation factor (2013). Retrieved from: http://blog.any-p.ru/node/349.
[12] Heilsberg, A., Torgersen, M., Wiltamut, S and Gold, P. (2012). Yazyk programmirovaniya C# [C# programming language],
Piter, St. Petersburg, Russia.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1]

Тоценко, В. Г. (2006) Об унификации алгоритмов организации экспертиз. Научно-практический журнал
«Проблемы правовой информатизации». Минск. № 2(12).  С. 96–101.
[2] Антонов, А. В. (2004) Системный анализ : учебник для вузов. Москва : Высшая школа.  454 с.
[3] Глушков, В. М. (1970) О прогнозировании на основе метода экспертных оценок. Науковедение. Прогнозирование.
Информатика. Киев.
[4] Гордон, Т. (1964) Доповідь про дослідження довгострокового прогнозування. / Т. Гордон, О. Хелмер.
RAND Paper P-2982. Корпорація RAND, Санта-Моніка, Каліфорнія.
[5] Делфи-метод экспертных оценок. Особенности, сущность, применение. URL: http://finance-and-business.ru/marketing/
delphi-method.html (дата звернення: 23.05.2020).
[6] Циганков, А. В. (2014) Классификация объектов с использованием метода ранжирования и генетического алгоритма.
Научно-практический журнал «Прикладная информатика». Москва : Синергия. № 3 (51). С. 60–67.
[7] Методы
экспертных
оценок.
URL:
http://uchebnik.online/sotsialno-ekonomicheskih-prognozirovanie/
metodyi-ekspertnyih-otsenok-32524.html (дата звернення: 23.05.2020).
[8] Методы экспертного оценивания. URL: https://habrahabr.ru/post/189626/ (дата звернення: 23.05.2020).
[9] Орлов, А. И. (2002) Экспертные оценки : учебное пособие. Москва : Экзамен. 31 с.
[10] Орлов, А. И. (2011) Организационно-экономическое моделирование : учебник: Часть вторая. Экспертные оценки.
Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана. 486 с.
[11] Коэффициент конкордации Кендалла. URL: http://blog.any-p.ru/node/349 (дата звернення: 23.05.2020).
[12] Хейлсберг, А. (2012) Язык программирования C#. Классика Computers Science / А. Хейлсберг, М. Торгерсен,
С. Вилтамут та ін. 4-е издание. Санкт-Петербург : «Питер». 784 с.
________________________________________________
© Т. В. Кухтик, І. А. Гетьман, М. А. Держевецька
Дата надходження статті до редакції: 16.10.2020
Дата затвердження статті до друку: 23.10.2020

90

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ

№ 3   2020

DOI https://doi.org/10.15589/znp2020.3(481).12
УДК 001.891:65.011.56

OPTIMIZATION OF A REGULAR LOGICAL TREE
BY PERMUTATION OF STRUCTURAL ELEMENTS
ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІЧНОГО ДЕРЕВА
ШЛЯХОМ ПЕРЕСТАНОВКИ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Igor F. Povkhan
igor.povkhan@uzhnu.edu.ua
ORCID: 0000-0002-1681-3466

І. Ф. Повхан,
канд. техн. наук, доцент

Uzhgorod National University, Uzhgorod
Ужгородський національний університет, м. Ужгород
Abstract. The paper continues the general problem of structures (methods and schemes) of logical classification trees
and raises important questions related to the general methodology for optimizing (minimizing and pruning) treelike logical structures (LСT/ACT models) by rearranging structural elements in their design. A simple, efficient and
economical structure of the logical classification tree (LCT/ACT models) with a minimum sparsity coefficient (based
on the initial training sample) allows you to provide the necessary speed, the level of complexity of the recognition
scheme, which guarantees simple and complete recognition of discrete objects. Representing the initial training sample
in the form of a logical tree generates 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 classification tree can be written as a set of logical functions. Then important problems
in building recognition systems of this type will be the problems of synthesizing logical functions that are equivalent
to a given recognition tree, estimating their complexity, and minimizing the resulting tree. The complexity of graphschema models (structures of logical classification trees) that are constructed during learning of the recognition system
(the logical classification tree is actually a generated recognition function) is investigated. This paper will be devoted to
the issue of optimizing the design of logical trees by rearranging structural elements in their design. To date, there are
certain approaches to minimizing (normalizing) logical tree structures (LCT/ACT), which are characterized by a certain
algorithmic complexity and a rigid focus on specific logical graph – schema representations (classes of logical trees).
The method of rearranging tiers (blocks of LCT construction) in the structure of logical trees allows you to achieve a
significant effect during optimization and can be applied to a regular Tree of arbitrary complexity. Also, it is necessary to
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 overall 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 загальну проблематику структур (методів та схем) логічних дерев класифікації
та порушує важливі питання, які пов’язані із загальною методикою оптимізації (мінімізації й обрізки)
деревоподібних логічних конструкцій (моделей ЛДК/АДК) шляхом перестановки структурних елементів в
їх конструкції. Проста, ефективна й економна структура логічного дерева класифікації (моделі ЛДК/АДК)
із мінімальним коефіцієнтом розрідженості (на основі початкової навчальної вибірки) 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. Довільне
дерево класифікації можна записати у вигляді набору логічних функцій. Тоді важливими проблемами під час
побудови систем розпізнавання такого типу будуть задачі синтезу логічних функцій, які еквівалентні даному дереву розпізнавання, оцінка їхньої складності, завдання мінімізації отриманого дерева. Досліджується
складність граф-схемних моделей (структур логічних дерев класифікації), які конструюються у процесі
навчання системи розпізнавання (логічне дерево класифікації фактично являє собою згенеровану функцію
розпізнавання). Дана робота присвячена питанню оптимізації конструкції логічних дерев шляхом перестановки
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структурних елементів в їх конструкції. Натепер існують підходи мінімізації (нормалізації) структур логічних
дерев (ЛДК/АДК), які відрізняються алгоритмічною складністю та жорсткою спрямованістю під конкретні
логічні граф-схемні представлення (класи логічних дерев). Метод перестановки ярусів (побідних блоків
конструкції ЛДК) у структурі логічних дерев дозволяє добитися значного ефекту в оптимізації та може бути
застосований для регулярного дерева довільної складності. Також варто зафіксувати 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, у яких отримана функція класифікації може бути представлена у вигляді логічного дерева.
Ключові слова: перестановка ярусів; логічне дерево; граф-схемні моделі; мінімізація логічних дерев.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Дана робота продовжує напрям досліджень із
[2–5; 16–18] та присвячена загальному питанню оптимізації конструкції (структур) логічних дерев (моделей ЛДК/АДК) шляхом перестановки їхніх структурних елементів. Для всебічного дослідження концепції
логічних дерев на першому етапі необхідно розглянути принципове питання представлення функції
k-значної логіки у граф-схемній (графічній) формі. Як
відомо, функції k-значної логіки, за аналогією із двозначною, можна представити в табличній, аналітичній та графічній формах. Головна увага буде приділена графічній формі представлення функцій k-значної
логіки, ідея якої полягає в тому, що довільну k-значну
логічну функцію можна представити у вигляді деякого зв’язного графа, який не містить циклів (у теорії графів такий вигляд графа називається деревом).
Отже, назвемо вказане представлення логічної функції логічним деревом (або просто деревом).
Наприклад, на рис. 1 зображено логічне дерево,
або граф функції тризначної логіки, яка залежить від
трьох змінних, аргументів (зауважимо, що тут коло –
x1 , трикутник – x2 , квадрат – x3 ). Звернемо увагу на
те, що вершини графа відповідають змінним, від яких
залежить результуюча функція. У кожну вершину
входить три ребра, які відповідають різним значенням

змінних (0,12). Усього ребер нижнього ярусу графа –
3n , тобто ця кількість дорівнює кількості різних наборів аргументів функції від n -змінних. Якщо рухатися
від верхньої вершини графа вниз по ребрам до самого
нижнього ярусу ребер графа, то кожний такий шлях
буде відповідати визначеному набору змінних. Так,
наприклад, нехай a,�b, c на рис. 3.1 відповідає набору
  1,� 0, 2  . Кожному кінцевому ребру такого шляху
відповідає значення функцій на наборі, який відповідає фіксованому шляху, до якого належить дане ребро,
наприклад, на наборі   1,� 0, 2  ,� f  x1,� � x� 2 , � x3   2 .
У межах даного дослідження буде розглянуто
принципове питання ефективної мінімізації регулярного логічного дерева за допомогою методу перестановки ярусів у його структурі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження продовжує цикл публікацій, які
присвячені загальній проблематиці деревоподібних логічних структур (моделей логічних дерев)
із погляду можливості їх використання в методах логічних дерев класифікації та розпізнавання.
У роботах порушено загальні питання побудови,
використання та мінімізації (оптимізації й обрізки)
логічних дерев. Так, з робіт [6–8] відомо, що схема (правило) класифікації, яка побудована довіль-
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Рис. 1. Логічне дерево функції тризначної логіки f  x1, x2 , x3  ярусів у його структурі
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КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
ним методом або алгоритмом розгалуженого вибору ознак (дерев класифікації), має деревоподібну
логічну структуру. Причому така логічна структура
(дерево) складається з вершин (атрибутів), які групуються за ярусами і які отримані на певному кроці
(етапі) побудови дерева класифікації. Зазначимо, що
важливою особливістю дерев класифікації є гнучкість, тобто здатність логічних дерев послідовно
враховувати та досліджувати ефект впливу окремих
змінних, атрибутів структури. Відповідно, є ще ціла
низка причин, що забезпечують структурам логічних дерев більшу гнучкість, ніж традиційні методи
й інструменти аналізу даних [9–12]. Так, здатність
логічних дерев виконувати одномірне розгалуження для аналізу впливу (важливості, якості) окремих
змінних дає можливість працювати зі змінними
різних типів у вигляді предикатів (у випадку алгоритмічних дерев – відповідними автономними алгоритмами класифікації та розпізнавання) [13]. Принциповою задачею, яка виникає з роботи [14], є задача синтезу структур дерев класифікації, які будуть
представлятися фактично деревом (графом) алгоритмів. На відміну від існуючих методів, головною
особливістю деревоподібних систем розпізнавання
є те, що важливість окремих ознак (групи ознак чи
алгоритмів) визначається щодо функції, яка задає
розбиття об’єктів на класи [15].
Відокремлення не вирішених раніше частин
загальної проблеми
Зважаючи на загальний аналіз поточної проблематики моделей логічних дерев (структур логічних
та алгоритмічних дерев класифікації), можна виділити проблему побудови ефективних методів та схем
оптимізації (мінімізації та фінальної обрізки) логічних структур (структур ЛДК/АДК). Можливість
ефективної й економної з погляду апаратних ресурсів
перестановки ярусів конструкції логічних дерев класифікації (метод блокової мінімізації ЛДК) із метою
отримання мінімальної структурної складності дерева класифікації.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження буде отримання ефективного способу (схеми) перестановки ярусів (структурних блоків) у конструкції фіксованого логічного
дерева для мінімізації його структурної складності:
кількості вершин, ярусів, листів, міток тощо.
Саме для досягнення даної мети поставлено такі
завдання:
− дати оцінки рівню мінімізації конструкції
логічного дерева (структури ЛДК/АДК);
− дослідити питання структурної складності
логічного дерева для випадку регулярної структури;
− представити просту схему обрізки (мінімізації)
структури логічного дерева шляхом перестановки
блоків конструкції (ярусів).
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
На першому етапі дослідження розглянемо принципове питання ефективної мінімізації регулярного
логічного дерева за допомогою методу перестановки
ярусів у його структурі. Так, з робіт [16–18] відомо,
що логічне дерево також можна досить ефективно
використовувати для мінімізації функції багатозначної логіки, яку воно представляє. Для демонстрації
цього факту розглянемо такий приклад.
Приклад 1. Дана деяка логічна функція, яка записана в такому вигляді ( k = 3 ):
f  x1, x2   1 * 0 ( x1 )  1 * 1 ( x2 )  1 * 2 ( x2 )  2 ( x1 ) * 2 ( x2 ) .
За допомогою базових співвідношень:
P * 0  x   P * 1  x     P * k 1  x   P ;
P * 1 * 1  x   P * 2 * 2  x     P *  k  1 * k 1  x   P * x

знаходимо відповідну ДДНФ:
1 * 0  x1  * 0  x2   1 * 0  x1  * 1  x2   1 * 0  x1  * 2  x2  
1 * 1  x1  * 1  x2   1 * 2  x1  * 1  x2   1 * 1  x1  * 2  x2  

 2  x1  * 2  x2  .

Якщо провести всі можливі склейки, то на
виході отримаємо скорочену ДНФ вигляду –
1 * 0  x1   x1 x2  1 * x2 . На наступному етапі складанням імплікативної таблиці або іншим шляхом знаходимо мінімальну та єдину (тупікову) ДНФ, яка має
вигляд – 1 * 0  x1   x1 x2 .
Описаний метод, аналогічний відомому в булевій
алгебрі методу Квайна, пов’язаний із досить громіздкими обчисленнями за великого числа змінних, фактично за n > 3,� k > 3 не може мати практичного застосування.
Зауважимо, що інші методи (інтерпретації карт
Карно та методи Мак-Класки для багатозначного
випадку) також мають вказані вище недоліки.
Розглянемо застосування метода логічного дерева
для даного прикладу. Так, загальна структура логічного дерева для заданої функції має такий вид (рис. 2).
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Рис. 2. Логічне дерево f  x1, x2  із прикладу 1
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Після заміни міток ,  та w через змінні x1,� � x2
маємо таке:
  1 * 1  x2   1 * 2  x2   1 *  1  x2   2  x2    1 * x2 ;
  x2 ;
w  f  x1 x2   1 * 0  x1    * 1  x1    * 2  x1  
 1 * 0  x1   1  x1  * 1 * x2  2  x1  * x2 
 1 * 0  x1   x2 * 1 * 1  x1   2  x1    1 * 0  x1   x1 x2 .
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  0 * 0  x   1 * 1  x     i * i  x   i * i 1  x     i * k 1  x  .

Помножимо перші i  1 членів на i . Очевидно,
що водночас значення кон’юнкцій не зміниться, бо
i − більше будь-якої із цих кон’юнкцій. Далі, починаючи з i  2  члена кожну кон’юнкцію множимо на
індекс характеристичної функції, яка входить в дану
кон’юнкцію. Після виконання вказаних перетворень
будемо мати таке:
0 * i * 0  x   1 * i * 1  x     i * i * i  x   i *  i  1 * i 1  x   

  i *  k  1 * k 1  x   (0 * 0  x   1 * 1  x     i * i  x  

𝛽𝛽𝛽𝛽

  i  1 * i 1  x      k  1 * k 1  x ) * i  i * x

(тут використовується пункт 2);
5) нехай вхідна дія полягає в такому:
k  1, k  2,  , k  i  1,  , k  i  1 . У такому разі
будемо мати:
   k  1 * 0  x    k  2  * 1  x      k  i  * i 1  x  

  k  i  1 * i  x      k  i  1 * k 1  x  .

…………
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖1
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Рис. 3. Елементарне логічне дерево

Тобто отримали мінімальну форму початкової
функції f  x1 � x2  значно більш швидким шляхом, ніж
у разі використання попереднього методу.
Однак варто зауважити, що в даному прикладі не
використовувався метод пошуку оптимального регулярного дерева, тобто дерево із природним розташуванням змінних x1, x2 � вже дало мінімальну форму.
У разі використання концепції логічного дерева для цілей мінімізації важливим моментом другого етапу є розстановка функцій – міток (або просто
міток) на структурі логічного дерева. Зазначимо, що
будемо враховувати такі зауваження, які стосуються
елементарного дерева, такого вигляду (рис. 3).
Тут
xi  0, 1, 2,  , k  1 ,� j  1, 2,  , k
також
xi , … , xi – деяке вхідна дія (вхідна функція), а  
вихідна функція (мітка):
1) якщо
на
вході
xi  xi    xi   ,
то вихідна функція – мітка має вигляд
 * 0  x    * 1  x      * k 1  x    *  k  1   ;
2) у разі входу xi  0;� xi  1; � ; xi  k  1 маємо:
  0 * 0  x   1 * 1  x      k  1 * k 1  x   x ;
3) у разі входу xi  k  1;� xi  k  2� ;�; xi  0 маємо таке:
   k  1 * 0  x    k  2  * 1  x   ..  0 * k 1  x   x  k  1  x
.
Зазначимо, що доведення цього факту випливає зі
збігу правої та лівої частин за довільних значень x із
множини {0, 1, 2, , k  1 ;
4) нехай вхідна дія полягає в такому:
0, 1,  , i  1, i, i,  , i . У такому разі будемо мати:
j

1

k

1

1

1
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2

2

k

k

2

k

На наступному етапі представимо вихідну функцію за формулою (3.1):

 k  1 * 0  x    k  2  * 1  x      k  i  * i 1  x  
  k  i  1 * i  x      k  i  1 * k 1  x  ,
значення k  1, , k  i  1 представимо у вигляді
диз’юнкції:
k  1  k  i  1  k  1; k  i  1  k  i  1  k  i  1 ,
а значення k − i − 1 , починаючи з i  2  -го члена,
у вигляді:
k  i  1  k  i  2  k  i  1,  , k  i  1  1  k  i  1,
k  i 1 0  k  i 1.

Далі підставимо ці значення у вираз вихідної
функції, отримаємо такий вираз:

 k  1  k  i  1 * 0  x    k  2  k  i  1 * 1  x   
   k  i  1  k  i  1 * i  x    k  i  1  k  i  2  * i 1  x   

   k  i  1  1 * k  2  x    k  i  1  0  * k 1  x  

 ((k  1 * 0  x    k  2  * 1  x      k  i  1 * i  x   
  1 * k  2  x   0 * k 1  x )   k  i  1 * (0  x   1  x   

  *i  x     k  2  x   k 1  x )  x  k  i  1 ;

6) нехай

вхідна

дія

полягає

в

такому:

i,� i,  , i  �1, i  2,
� , k  2, k  1 . У такому разі   x  i .

Доведення. Вихідну функцію за формулою (3.1)
представимо в такому вигляді:
i * 0  x   i * 1  x     i * i  x    i  1 * i 1  x   

   k  1 * k 1  x  .

Значення i , яке входить в перші i + 1 кон’юнкції,
будуть представлені у вигляді диз’юнкцій зі значенням індексів, які відповідають характеристичним
функціям. Значення членів не будуть мінятися, бо
значення індексів менше, ніж i . Починаючи з i  2 
-го члена, кожний множник i  1, i  2, , k  1 представимо у вигляді диз’юнкції з i . На значення

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
кон’юнкцій це перетворення також не впливає, бо i
менше, ніж ці множники. Вихідну функцію в перетвореному вигляді представимо так: x ∨ i ;
7) нехай вхідними функціями є сигнали
i, i,  , i, k  1, k  2,  , i або i, i,  , i, k  1, k  2,  , i  1 .
У цьому разі будемо мати таке:
  i   k  1 * i 1  x     i * k 1  x  або
  i   k  1 * i 1  x      i  1 * k 1  x  .

Доведення. Вихідна функція конструюється так:
i * 0  x   i * 1  x     i * i  x    k  1 * i 1  x     i * k 1  x  

i * 0  x   i * 1  x     i * i  x     k  1  i  * i 1  x   
   i  i  * k 1  x   i * (0  x   1  x     i  x   i 1  x   

  k 1  x )   k  1 * i 1  x     i * k 1  x  
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 0 *   x   1 *   x     i *   x      k  1 *   x   
( k  1 * 0  x    k  2  * 1  x     i * i  x   
  0 * k 1  x )  x * x ;
0

якщо

1

k 1

i

вхідними

функціями

є

така

дія

i,  ,�� i, �� i, � i  1,  , 1, 0 , де i до i � – місця, тоді вихідна
функція буде представлена в такому вигляді: x ∧ i .

Доведення. Вихідна функція за визначенням
може бути представлена у вигляді:
i * 0  x   i * 1  x     i * i 1  x    i  1 * i  x    i  2  * i 1  x   

  0 * k 1  x   i *  k  1 * 0  x   i *  k  2  * 1  x   
   i  1 * i * i 1  x    i  1 * i * i  x    i  2  * i * i 1  x   

  0 * i * k 1  x   ( k  1 * 0  x    k  2  * 1  x   

   i  1 * i 1  x     0 * k 1  x   i  x  i ;

 i   k  1 * i 1  x     i * k 1  x  .

Для вхідної функції i, i, , i, k  1, k  2, , i  1
доведення буде аналогічним;
нехай
вхідними
функціями
є дія k  1, k  2, , i  1, i,�i  1, , k  2, k  1 . Вихідна
функція представляється у вигляді   x  x .
Доведення. Вихідна функція конструюється так:

 k  1 * 0  x    k  2  * 1  x     i  1 * i 1  x   i * 0  x  
  i  1 * i 1  x      k  1 * k 1  x     k  1  0  * 0  x  
   k  2   1 * 1  x       i  1   i  1  * i 1  x    i  i  * i  x  

11 (a)) нехай вхідна дія буде в такому вигляді:
𝑖𝑖𝑖𝑖, �
𝑖𝑖𝑖𝑖,�
…��
, 𝑖𝑖𝑖𝑖 , i  j , i  j ,  , i  j де i  j  k  1 .
�
𝑙𝑙𝑙𝑙
У такому разі маємо:

  i   i  j  * l  x    i  j  * l 1  x      i  j  * k 1  x  ,

за i  j  k  1 , а якщо i  j  k  1 , то в такому
вигляді: i  l  x     k 1  x  .
Доведення. Представимо дану вихідну функцію
за допомогою початкової формули (3.1):
i * 0  x   i * 1  x     i * l 1  x    i  j  * l  x    i  j  * l 1  x  

   i  1   k  i  2   * i 1  x       k  1  0  * k 1  x  .

    i  j  * k 1  x   i * 0  x     i * l 1  x   i   i  j   * l  x  

Беремо до уваги дистрибутивний закон, маємо
таке:

 i   i  j   * l 1  x     i   i  j   * k 1  x   (i * 0  x   

 0 *   x   1 *   x     i *   x      k  1 *   x   
0

1

k 1

i

   k  1 * 0  x    k  2  * 1  x     i * i  x     0 * k 1  x   

нехай

вхідними

функціями

  i  j  * l  x    i  j  * l 1  x      i  j  * k 1  x  
 i *  l  x     l 1  x     k 1  x     i  j  * l  x   

xx;
0, 1,  , i  1, i, i  1,  , 1, 0 .

  i * l 1  x   i * l  x   i * l 1  x     i * k 1  x ) 

є

дія

Вихідна функція представляється у вигляді x * x .
Доведення. Вихідна функція конструюється так:

0 * 0  x   1 * 1  x      i  1 * i 1  x   i * i  x  
  i  1 * i 1  x     0 * k 1  x  .

На наступному етапі всі члени цього виразу, до

i  1 -го включно, помножимо відповідно на зна-

чення k  1, k  2, , i . Водночас значення даних
кон’юнкцій не змінюється. Усі члени, починаючи
з i  1 -го місця, помножимо на індекс характеристичної функції, яка входить у дану кон’юнкцію. Після
таких перетворень отримаємо такий вираз:
0 *  k  1 * 0  x   1 *  k  2  * 1  x      i  1 *  i  1 * i 1  x  

i * i * i  x    i  1 *  i  1 * i 1  x      k  2  * 1 * k  2  x  

  k  1 * 0 * k 1  x  .

Зазначимо, що отриманий вираз можна представити так:

   i  j  * k 1  x   i   i  j  * l  x      i  j  * k 1  x  ;

11 (b)) нехай вхідна дія буде така:
𝑖𝑖𝑖𝑖, �
𝑖𝑖𝑖𝑖,�
…��
, 𝑖𝑖𝑖𝑖 , ��
𝑖𝑖𝑖𝑖 +�𝑗𝑗𝑗𝑗,��
𝑖𝑖𝑖𝑖 ���
+ 𝑗𝑗𝑗𝑗, …
,�
𝑖𝑖𝑖𝑖 ��
+ 𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑖𝑖, … , 𝑖𝑖𝑖𝑖..
�
��
𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚+1

Вихідна функція буде представлена в такому
вигляді:
  i   i  j  * l  x      i  j  * l  m  x  ;
11 (c)) нехай вхідна дія буде така:
𝑖𝑖𝑖𝑖, �
𝑖𝑖𝑖𝑖,�
…��
, 𝑖𝑖𝑖𝑖 , ��
𝑖𝑖𝑖𝑖 +�𝑗𝑗𝑗𝑗,��
𝑖𝑖𝑖𝑖 ���
+ 𝑗𝑗𝑗𝑗, …
,�
𝑖𝑖𝑖𝑖 ��
+ 𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑖𝑖, … , 𝑖𝑖𝑖𝑖..
�
��
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚+1
Вихідна функція буде представлена в такому
вигляді:
   i  j  * 0  x      i  j  * m  x   i .

Зазначимо, що доведення зауважень (11 (b))
та (11 (c)) аналогічно доведенню (11 (a)).
Визначення 1. Нехай дана довільна функція двох
змінних f  x1, x2  багатозначної логіки. Трикутником
будемо називати логічне дерево, яке можна побудувати для даної функції (рис. 4).
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Рис. 4. Трикутник (логічне дерево) функції f  x1, x2 

Теорема 1.
x1 * ( x2 *   00 , 10 ,  ,  k0 1  ; x2 *  10 , 11,  , 1k 1  ; 
 ; x2 *   k0 1, 1k 1,  ,  kk 11 )  � x2 * ( x1 *   00 , 10 ,  ,  k0 1  ;
; x1 *  10 , 11,  , 1k 1  ;  ; x1 *   k0 1, 1k 1,  ,  kk 11 ).

Дана теорема визначає, що в разі перестановки
ярусів логічного дерева, відповідних змінних x1 та x2 ,
вхідні значення 00 , , k0 1, 10 , 11, , 1k 1, 1k 1, , kk 11
міняються місцями та представляються у вигляді
 00 ,  ,  0k 1, 10 ,  ,  0k 1,  ,  kk 11 (Рис. 4).
Доведення. Застосуємо теорему 1, функція
f  x1, x2  може бути представлена в такому вигляді:
f  x1, x2     00 * 0  x2   10 * 1  x2      0k 1 * k 1  x2   * 0  x1  

  10 * 0  x2   11 * 1  x2     1k 1 * k 1  x2   * 1  x1   
    k0 1 * 0  x2   1k 1 * 1  x2      kk 11 * k 1  x2   * k 1  x1  .

На наступному етапі, після перетворення даного
виразу за дистрибутивним законом, отримаємо таке:



0
0

* 0  x1   10 * 1  x1      0k 1 * k 1  x1   * 0  x2  

  10 * 0  x1   11 * 1  x1     1k 1 * k 1  x1   * 1  x2   
    k0 1 * 0  x1   1k 1 * 1  x1      kk 11 * k 1  x1   * k 1  x2  .

Зазначимо, що отриманий вираз представляє
новий запис логічної функції f  x1, x2  , яка відповідає перестановці місцями ярусів змінних x1
та x2 в логічному дереві. Отриманий порядок вхідних функцій збігається з тим порядком, про який було
сказано в теоремі 1. Саме цим фактом і доводиться
справедливість даної теореми.
Припустимо, що задана багатозначна функція від
n змінних. Побудуємо дерево даної функції. Розглянемо трикутник, який утворюється першим та другим
каскадами (даний трикутник збігається з (Рис. 3) але
вже w  f  x1, , x2  ) та трикутник, який отримується
з нього перестановкою x1 та x2 (цей трикутник збігається з (Рис. 4)) але w  f  x1, x2 , , xn  ).
Оскільки мінімізація отримується зменшенням кількості різних функцій, то доцільно роз-
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коли

, , 

0
k 1

 00  10     0k 1
або
    kk 11 , тому що за такої

перестановки змінних можна отримати зменшення
кількості різних функцій.
Для визначеності припустимо, що:
0
 0  10     0k 1,�  00  10     0k 1,  ,  0k 1  1k 1     kk 11 .
Зауважимо, що для всіх інших випадків загальна схема мінімізації буде аналогічною. У такому разі
10  10 . Зазначимо, що в дослідженні можуть виникнути декілька варіантів:
1) функції 0 , 1, , k 1 (Рис. 3) у нижніх ярусах
дерева не траплялись, а отже, перестановкою змінних
x1 та x2 замість k функцій 0 , 1,  , k 1 отримаємо
тільки k − 1 функцій, серед яких можуть бути і такі,
які вже траплялися на нижніх ярусах. Відповідно,
перестановка x1 та x2 приводить до зменшення кількості різних функцій;
2) деякі
m
логічних
функцій
із
0 , 1,  , k 1 ; 1  m  k  1 у нижніх ярусах дерева
траплялися, тоді знову можливі два варіанти:
2 (a)) якщо в разі перестановки змінних x1 та x2
отримаємо кількість функцій p,( p > m) , які вже траплялись на нижніх ярусах, то тим самим досягнуть
зменшення кількості різних функцій;
2 (b)) якщо в разі перестановки змінних x1 та x2
отримаємо, що функції 0 , 1, , k 1 (Рис. 4) у нижніх
ярусах не траплялись, то перестановка не зменшує
кількості різних функцій. Тоді змінні x1 та x2 переставляти не вигідно;
3) якщо всі функції 0 , 1, , k 1 структури логічного дерева (Рис. 3) у нижніх ярусах траплялись, тоді
перестановка змінних x1 та x2 не може зменшити
кількості різних функцій (а отже, і структурної складності логічного дерева, що мінімізується), тому вона
буде невигідною щодо процедури мінімізації.
За допомогою сформульованої в даному дослідженні властивості трикутника можна так визначити
алгоритм мінімізації логічного дерева (графа) довільної функції.

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ

𝑥𝑥𝑥𝑥2
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Рис. 5. Трикутник (логічне дерево) функції f  x1, x2  у разі перестановки ярусів, відповідних змінних x1 та x2

Нехай дана довільна логічна функція n змінних
f  x1, x2 ,  , xn  . Побудуємо для неї логічне дерево. Роз-

В отриманому представленні логічної функції

n змінних f  x1, x2 ,  , xn  за допомогою різних спів-

глянемо трикутник, який утворюється першим та другим
каскадами, з використанням властивостей трикутника, якщо потрібно, переставляємо змінні x1 та x2 . На
наступному етапі перевіряємо трикутники, які утворені другим та третім каскадами. Застосуємо аналогічні
судження до кожного трикутника, спускаючись вниз за
ярусами, доки не перевіримо всі трикутники. Отже, отримаємо такий алгоритм мінімізації за логічним деревом.
1) на першому етапі необхідно за табличною (або
іншою) формою задання довільної логічної функції
n змінних f  x1, x2 ,  , xn  побудувати відповідне
логічне дерево;
2) далі на отриманій структурі логічного дерева
треба провести розстановку відповідних міток (атрибутів) дерева та проаналізувати можливий ефект (у
плані оптимізації структури дерева) від перестановки
в його структурі ярусів (цим питанням буде приділена увага далі в межах даного дослідження);
3) на наступному етапі мінімізації, за допомогою теореми 3.1 (про розклад функції n змінних
f  x1, x2 ,  , xn  за фіксованою змінною), необхідно
представити логічну функцію через відповідні мітки
(атрибути);
4) усі мітки логічного дерева відповідної функції n змінних f  x1, x2 , , xn  необхідно представити
через змінні x1, x2 , …, xn , тобто отримаємо деяке дужкове представлення логічної функції.

відношень проводяться процес подальшого спрощення (наприклад, 2-й дистрибутивний закон або інші)
та дужкові перетворення.
З вищесказаного випливають такі переваги запропонованого простого метода мінімізації логічної
функції щодо наявних методів:
1) простота роботи за вказаною схемою на відповідній графічній структурі (конструкції логічного
дерева);
2) значна наочність запропонованого методу
порівняно з іншими методами, є прямим або опосередкованим узагальненням двійкових (бінарних)
методик для багатозначного випадку;
3) можливість нескладної програмної реалізації,
що значно розширює сферу дій для великих n та k
у разі багатозначної логіки;
4) природність запропонованого графічного
представлення функцій багатозначної логіки (на
основі концепції логічних дерев).
На даному етапі дослідження розглянемо такий
приклад.
Приклад 2. Спростити функцію f  x1, x2  , задану
таблично  k  5  .
Побудуємо логічне дерево для даної функції
(рис. 6).
  3  x2   4  x2  ;�

Таблиця 1. Таблична форма логічної функції f  x1, x2  прикладу 2
f

0

0

0

4

4

1

1

0

3

4

2

2

0

2

2

3

3

0

1

1

4

4

0

0

0

x1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

x2

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1
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Рис. 6. Логічне дерево функції f  x1, x2  прикладу 2
  0  x2   1  x2  ;
  1 * 0  x2   1 * 1  x2   3 * 3  x2   3 * 4  x2  ;
  2 * 0  x2   2 * 1  x2   2 * 3  x2   2 * 4  x2  ;
  3 * 0  x2   3 * 1  x2   1 * 3  x2   1 * 4  x2  ;

w   * 0  x1    * 1  x1    * 2  x1    * 3  x1    * 4  x1  ;

w  3  x2  * 0  x1   4  x2  * 0  x1   1 * 0  x2  * 1  x1  
1 * 1  x2  * 1  x1   3 * 3  x2  * 1  x1   3 * 4  x2  * 1  x1  

𝛿𝛿𝛿𝛿

𝜉𝜉𝜉𝜉

𝑥𝑥𝑥𝑥2
44000

мальною ДНФ, бо можна провести ще додатково операцію поглинання.
Тому на наступному етапі побудуємо та розглянемо таку структуру логічного дерева після проведення
операції перестановки змінних x1 та x2 (рис. 7):
  x1 ;�   x1 ; w  x1 * 0  x2   x1 * 1  x2   x1 * 3  x2   x1 * 4  x2  .

Далі проведемо процедури мінімізації даної логічної функції, для цього представимо логічну функцію
у ДДНФ та проведемо відповідні перетворення:
f  x1, x2   4 * 0  x1  * 3  x2   4 * 0  x1  * 4  x2   1 * 1  x1  * 0  x2  

2 * 0  x2  * 2  x1   2 * 1  x2  * 2  x1   2 * 4  x2  * 2  x1  

1 * 1  x1  * 1  x2   3 * 1  x1  * 3  x2   3 * 1  x1  * 2  x2  

3 * 0  x2  * 3  x1   3 * 1  x3  * 3  x1   1 * 3  x2  * 3  x1  

2 * 2  x1  * 0  x2   2 * 2  x1  * 1  x2   2 * 2  x1  * 3  x2  

1 * 4  x2  * 2  x1   0  x2  * 4  x1   1  x2  * 4  x1  .

2 * 2  x1  * 4  x2   3 * 3  x1  * 0  x2   3 * 3  x1  * 1  x2  
1 * 3  x1  * 3  x2   1 * 3  x1  * 4  x2   4 * 4  x1  * 0  x2  

Зазначимо, що дане представлення початкової
логічної функції двох змінних f  x1, x2  не є її міні-

4 * 4  x1  * 1  x2   (1 * 1  x1   2 * 2  x1   3 * 3  x1  

𝑥𝑥𝑥𝑥2
𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑥𝑥𝑥𝑥1
01234

𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑥𝑥𝑥𝑥1
01234

0

𝑥𝑥𝑥𝑥1

𝑥𝑥𝑥𝑥1

00000

43210

𝛽𝛽𝛽𝛽

Рис. 7. Логічне дерево функції f  x1, x2  прикладу 2 після перестановки змінних x1 та x2
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4 * 4  x1 ) * 0  x2   (1 * 1  x1   2 * 2  x1   3 * 3  x1  
4 * 4  x1 ) * 1  x2    4 * 0  x1   3 * 1  x1   2 * 2  x1   1 * 3  x1   *

*3  x2    4 * 0  x1   3 * 1  x1   2 * 2  x1   1 * 3  x1   * 4  x2  

 x1 * 0  x2   x1 * 1  x2   x1 * 3  x2   x1 * 4  x2  .

Отже, на виході отримаємо такий вираз:
f  x1, x2   x1 * 0  x2   x1 * 1  x2   x1 * 3  x2   x1 * 4  x2  .

ВИСНОВКИ
Зважаючи на все вищесказане, зафіксуємо такі
пункти:
1) актуальним залишається питання ефективної мінімізації регулярного логічного дерева (моделі ЛДК) за допомогою методу перестановки ярусів
у його структурі, бо логічне дерево також можна
досить ефективно використовувати для мінімізації
функції багатозначної логіки, яку воно представляє;
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2) запропонований метод мінімізації на основі концепції логічних дерев можна досить ефективно
використовувати для мінімізації функції багатозначної
логіки, а отже, забезпечувати мінімальну форму дерева класифікації, яке вона представляє. Підкреслимо
також, що даний метод дозволяє просту й ефективну
програмну реалізацію, що значно розширює сферу дій
для великих n та k у разі багатозначної логіки;
3) важливим моментом утакому методі мінімізації є пошук серед n ! логічних дерев (логічних структур) найкращого (оптимального в деякому сенсі)
дерева, тобто логічного дерева, яке дає мінімальну
або близьку до неї форму;
4) зауважимо, що загальна схема пошуку оптимального логічного дерева, яке дає мінімальну або
близьку до неї форму (логічну структуру), значно
простіше, ніж застосовування інших актуальних
методів мінімізації функцій багатозначної логіки.
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Abstract. The goal of the article is to improve design skills of students of specialty “Management” to develop a
business plan using integrated computer technologies.
Methodology. The following methods were used to perform the research tasks:
– theoretical: analysis of psychological and pedagogical literature on the problem of improving the quality of business
planning training using analytical programs in order to determine the basic conceptual apparatus of the study;
comparison, generalization and systematization of scientific research on the problem of business planning training;
modelling to build a model of business planning training methods for future managers using the tools of the Project
Expert information and analytical platform;
– empirical: pedagogical observation, pedagogical phenomena and processes analysis to determine the state of business
planning training;
– questionnaire and survey of teachers and employers to determine the content of professional activities of management
specialists;
– a pedagogical experiment to test the effectiveness of the methodology for teaching business planning to future
managers using Project Expert.
Results. Based on the classification of computer technology tools analysis, a group of computer training systems
(hereinafter – CTS) and a group of specialized tool programs for business planning are identified. The advantages and
disadvantages of various CTS are summarized. A modular computer technology for developing investment projects,
Project Expert, has been developed, which includes all necessary tools for successful business planning.
Practical significance. The relevance of analysing the practice of using the Project Expert program by modern enterprises is
primarily due to the fact that today every company faces the problem of finding ways to manage quality in order to achieve
the desired goals in the future. The use of this program allows to use the existing resources rationally, to analyze and compare
different development strategies and funding, to build large-scale business plans that satisfy the most demanding investors,
to monitor activity results and financial reports, as the result good management decisions are made, reserves of resources are
stored, which consequently leads to increased efficiency and effectiveness. Project Expert modular computer technology for
developing investment projects will allow future professional managers to master business planning using the Project Expert
information and analytical platform, which will significantly increase their competitiveness in the labour market.
Key words: business plan; information and analytical platform Project Expert; computer technologies; competitiveness;
information development; business environment.
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Анотація. Мета – формування проєктувальних умінь у студентів спеціальності «Менеджмент» з розробки
бізнес-плану з використанням інтегрованих комп’ютерних технологій.
Методика. Для виконання завдань дослідження були використані такі методи:
– теоретичні: аналіз психологічної і педагогічної літератури з проблеми підвищення якості навчання бізнеспланування з використанням аналітичних програм із метою визначення базового понятійного апарату
дослідження; порівняння, узагальнення та систематизація наукових досліджень проблеми навчання бізнеспланування; моделювання для побудови моделі методики навчання бізнес-планування майбутніх менеджерів
із використанням засобів інформаційно-аналітичної платформи Project Expert;
– емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз педагогічних явищ і процесів для визначення стану навчання
бізнес-планування;
– анкетування та опитування викладачів і роботодавців для визначення змісту професійної діяльності фахівців
з менеджменту;
– педагогічний експеримент для перевірки ефективності методики навчання бізнес-планування майбутніх
менеджерів із використанням Project Expert.
Результати. На основі аналізу класифікації засобів комп’ютерних технологій виділено групу комп’ютерних
навчаючих систем (далі – КНС) і групу спеціалізованих інструментальних програм для бізнес-планування. Узагальнено переваги і недоліки різних КНС. Виділено модульну комп’ютерну технологію розробки інвестиційних
проєктів Project Expert, яка включає в себе все необхідне для вдалого бізнес-планування.
Практична значимість. Актуальність аналізу практики використання програми Project Expert сучасними
підприємствами пояснюється перш за все тим, що нині перед кожною компанією постає проблема пошуку
способів якісного управління з метою досягнення бажаних цілей у майбутньому. Саме застосування такої програми дає змогу раціонально використовувати наявні на підприємстві ресурси, аналізувати та порівнювати
різноманітні стратегії розвитку та фінансування, будувати масштабні бізнес-плани, які задовольняють
вимоги найвибагливіших інвесторів, проводити моніторинг результатів діяльності та фінансових звітів, у
результаті чого приймаються ефективні управлінські рішення, зберігаються резерви ресурсів, що приводить
до підвищення результативності та ефективності діяльності загалом. Модульна комп’ютерна технологія розробки інвестиційних проєктів Project Expert дасть змогу майбутнім фахівцям-менеджерам опанувати бізнеспланування з використанням інформаційно-аналітичної платформи Project Expert, що значно підвищить їхню
конкурентоспроможність на ринку праці.
Ключові слова: бізнес-план; інформаційно-аналітична платформа Project Expert; комп’ютерні технології;
конкурентоспроможність; інформаційний розвиток; бізнес-середовище.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
До актуальних проблем соціально-економічного
і науково-технічного розвитку сучасного суспільства
належать проблеми розвитку, удосконалення та впровадження в повсякденну практику інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), використання
яких суттєво підвищує ефективність інформаційних
процесів – збирання, пошуку, систематизації, аналізу, зберігання, узагальнення, опрацювання, подання
й передавання різноманітних даних.
Особливо це стосується сфери управління соціально-економічними процесами, яка була і залишається джерелом виникнення суспільних проблем.
Завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій усі складники управлінської діяльності людини збагатилися новими потужними засобами.
Однак до типових проблем управління бізнес-процесами додались ще й проблеми ефективного використання цих засобів.
Просування проведення орієнтованої на розвиток
політики, яка сприяє продуктивній діяльності, підприємництву, творчості й інноваційній діяльності,
та заохочення офіційного визнання і розвитку мікро-,
малих і середніх підприємств, у тому числі шляхом
надання їм доступу до фінансових послуг, є однією
з підцілей глобальної цілі 8 сталого розвитку від-
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повідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН
«Перетворення нашого світу: Порядок денний розвитку у галузі сталого розвитку на період до 2030 року»,
схваленої 25 вересня 2015 р. (А/RES/70/1).
Документом, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої
бізнес-ідеї або будь-якої інвестиційної програми,
є бізнес-план [1]. Сучасні інформаційні технології
здатні суттєво спростити процес розроблення бізнеспланів, розширити можливості аналізу альтернативних варіантів управлінських рішень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Організації й удосконаленню бізнес-планування
присвячені дисертації О.М. Помазун [2], О.Б. Шишової [3], І.В. Костецької [4], О.В. Гайдар, С.Ф. Чалого
[5], К.О. Ульяницької [6], О.М. Мороз [7], А.А. Юсуфової, В.В. Іванової [8], Н.Д. Подкуйко, Л.Л. Лисенко
[9], В.Т. Голубятнікова, Р.М. Мазур [10].
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Проведений аналіз вітчизняного досвіду підготовки фахівців економічного профілю показав,
що ефективному формуванню проєктувальних
умінь з розробки бізнес-плану сприяє використання
комп’ютерних технологій. На основі аналізу класи-

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
фікації засобів комп’ютерних технологій виділено
групу комп’ютерних навчаючих систем (далі – КНС)
і групу спеціалізованих інструментальних програм
для бізнес-планування.
Аналіз наукових і навчально-методичних праць
підтверджує необхідність розвитку досліджень
у напрямі автоматизації бізнес-планування.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головною метою статті є аналіз доступних на
ринку програмних продуктів, що реалізовують моделі і методи у сфері бізнес-планування та їх використання у навчанні студентів теоретичних основ
та практики створення та впровадження ефективних
бізнес-планів.
Статтю присвячено проблемі формування у майбутніх менеджерів проєктувальних умінь засобами
комп’ютерних технологій. Встановлено доцільність
застосування комп’ютерної навчаючої системи і програми Project Expert як засобів формування проєктувальних умінь. Експериментальне дослідження підтвердило підвищення якості формування у студентів
проєктувальних умінь з розробки бізнес-плану.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Методи дослідження:
− теоретичні: аналіз психологічної і педагогічної
літератури з проблеми підвищення якості навчання
бізнес-планування з використанням аналітичних програм із метою визначення базового понятійного апарату дослідження; порівняння, узагальнення та систематизація наукових досліджень проблеми навчання
бізнес-планування; моделювання для побудови моделі методики навчання бізнес-планування майбутніх
менеджерів із використанням засобів інформаційноаналітичної платформи Project Expert;
− емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз
педагогічних явищ і процесів для визначення стану
навчання бізнес-планування;
− анкетування та опитування викладачів і роботодавців для визначення змісту професійної діяльності фахівців з менеджменту;
− педагогічний експеримент для перевірки ефективності методики навчання бізнес-планування майбутніх менеджерів із використанням Project Expert.
Об’єкт дослідження – навчання бізнес-планування майбутніх менеджерів.
Предмет дослідження – методика навчання бізнес-планування у програмі Project Expert майбутніх
менеджерів.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Майбутнім фахівцям треба чітко усвідомлювати,
що метою бізнес-планування є визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства, виявлення його
сильних та слабких сторін, конкретизація стратегії
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розвитку через систему кількісних та якісних показників, забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів, зниження ризиків підприємницької діяльності.
Завданням вивчення дисципліни є набуття практичних навичок у створенні бізнес-планів та керуванні
проєктами за допомогою сучасних програмних продуктів; формування теоретичних знань та практичних навичок щодо механізмів управління ризиками
та стратегічної оцінки бізнесу.
Професорсько-викладацьким складом Донбаського інституту техніки та менеджменту ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» теоретично обґрунтовано та розроблено методику формування у майбутніх менеджерів
проєктувальних умінь з бізнес-планування на основі
використання багатомірної КНС. Під багатомірною
КНС мається на увазі програмний продукт навчального призначення, що описується кількома множинами (вимірами) ознак (змістом підготовки до бізнеспланування, представленим у вигляді модульної програми; моделлю формування проєктувальних умінь
з розробки бізнес-плану із виділенням цільового,
когнітивного, операційного, контрольно-коригуючого компонентів структури професійної діяльності;
вихідним рівнем сформованості відповідних умінь,
що приймає значення першого або другого). Таким
чином, багатомірна КНС адаптує процес навчання
бізнес-планування до вихідного рівня сформованості
у студентів умінь і реалізує модель формування проєктувальних умінь з розробки бізнес-плану.
У результаті вивчення навчальної дисципліни
студент повинен відповідати таким кваліфікаційним
вимогам:
− знати: наявні та перспективні інформаційні системи планування та управління проєктами;
основи сучасних інформаційних технологій обробки
інформації та їх вплив на успіх у професійній діяльності менеджера; міжнародні та внутрішні стандарти
управління проєктами; основні принципи управління
проєктами; технологію роботи у пакетах програм MS
Project і Project Expert; побудову основних стадій проєктів та їх деталізацію; принципи розробки та створення бізнес-плану та методи його аналізу; основні
принципи планування та призначення ресурсів у проєкті; процес керування проєктом (менеджмент проєкту); принципи обліку економічної рентабельності
проєктів та руху грошових потоків; процес створення
проєкту з використанням пакетів програм MS Project
і Project Expert;
− вміти: застосовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності; проводити аналіз
предметної галузі у відповідних термінах; проводити
ініціалізацію проєкту; створювати бізнес-плани; розробляти проєкт за допомогою пакетів програм MS
Project та Project Expert; керувати ресурсами проєкту;
проводити аналіз отриманих результатів за допомогою
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пакетів прикладних програм MS Project та Project Expert
та користуватися довідковою системою пакетів цих програм; організовувати обробку економічної інформації
засобами MS Project та Project Expert; проводити оптимізацію проєктів; презентувати проєкт; використовувати одержані відомості для аналізу, самостійного вибору та освоєння нових програмних продуктів, будувати
стратегічну карту розвитку підприємства.
У процесі навчання розглядаються методики
та стандарти бізнес-планування таких організацій, як
Організація Об’єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO), ЕBРD, СБРР, KPMG, TACIS. Найбільш вичерпним в інвестиційних колах вважається
зміст бізнес-плану, розроблений інвестиційно-проєктною компанією «Бюро фінансового моделювання
BFM Group Ukraine».
Для спрощення та прискорення процесу бізнес-планування наявна значна кількість програмних продуктів, зокрема Plan Business Intelligent
2016, ИТ: Финансовое Планирование, Business Plan
Pro, Инвестиционный анализ (бизнес-план) 2.9,
ProjectLibre 1.7, ФМП: план/факт анализ 2.5, АльтИнвест 7, Comfar III Expert, Мастерская бизнес-планирования, Business Plan PL, Project Expert. Спеціальне програмне забезпечення надає шаблони бізнеспланів, інструменти з обчислення основних фінансових і комерційних показників.
На нашу думку, програмний продукт Project Expert
є багатофункціональним, включає в себе все необхідне для бізнес-планування, а саме побудову фінансової
моделі проєкту (компанії) з урахуванням економічного
й отриманням прогнозних фінансових звітів; визначення на її основі обсягів капітальних вкладень та оборотного капіталу, необхідних для фінансування проєкту; розроблення стратегії фінансування; проєктний
аналіз – оцінка інвестиційного проєкту, включаючи

кількісну оцінку проєктних ризиків, динаміки вартості
бізнесу для різних моментів; створення бізнес-плану,
інвестиційного меморандуму, інших звітів: задання
певної структури, підготовка текстової частини, включення в неї необхідної прогнозної фінансової звітності, графіків і діаграм; внесення коригувань вихідних
даних інвестиційного проєкту, оцінка його ефективності в процесі і за підсумками реалізації.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Успішність бізнес-плану залежить від урахування
реальних можливостей, ризиків, досвіду конкурентів
та ринкового середовища загалом, реальних і прогнозованих макроекономічних факторів, можливої
політичної чи іншого виду нестабільності, валютних ризиків, а також використання актуальних на час
складання бізнес-плану показників. Фахівці рекомендують розраховувати бізнес-план на три–п’ять років,
але з обов’язковим щорічним переглядом ризиків,
перспектив, утрат та актуального фінансового стану,
що допоможе грамотно і вчасно відреагувати на виявлені відхилення від плану та якомога точніше спрогнозувати подальші можливості для компанії.
ВИСНОВКИ
Застосування сучасних інформаційних технологій
та інтегрованих у них моделей і методів дає змогу студентам одночасно врахувати весь комплекс ринкових
факторів та умов функціонування реальних систем,
виявляти закономірності, будувати прогнози їх подальшого розвитку і знаходити найкращий варіант рішень на
користь найвигідніших для функціонування суб’єктів
господарювання, підвищення їх конкурентних переваг.
Володіння практичними навичками бізнес-планування
дозволить забезпечити конкурентоспроможність студентської молоді на ринку праці в умовах інформаційного розвитку сучасного бізнес-середовища України.
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Abstract. At the present stage of development of computer technologies and automation of various processes, special
attention is paid to expanding the capabilities of modern control and diagnostic systems for ship devices.
The successful solution to the problem of reducing the accident rate of marine vessels is largely determined by the
presence of new approaches, methods and directions in the development of both improving the efficiency of diagnostic
systems and preventing ship electrical equipment failures, and in the quick elimination of, however, malfunctions.
The article evaluates the quality of the tasks performed by modern ship diagnostic systems from the point of view of ship
safety and reliability of ship equipment. An analytical review of existing alarm systems is presented, as well as weaknesses
and shortcomings. The necessity of increasing the efficiency of ship diagnostic systems has been substantiated. Structures
of troubleshooting are described, as well as algorithms for their implementation. Based on the experimental data collected
on the container ship “Brunella”, mathematical calculations of the average number of possible causes of malfunctions
occurring on the ship were carried out. Analysis of breakdowns of ship electrical equipment shows that, on average, it is
necessary to assess from 10 to 20 possible causes of failure. This places high demands on the level of preparedness that
a decision maker must have in order to make the right decision to eliminate a malfunction. The article substantiates the
need for the transition from current paper documentation to electronic operational documentation using an expert system.
An expert system is proposed, which is built on a knowledge base that includes the experience of experts in repair and
search for defects. The knowledge base is formed on the basis of an expert assessment, taking into account the ranking of
experts. The described system uses an approach that implements the task of separating information stored in a common
database and directly in the knowledge base. The general scheme of the constructed system is presented, on which the
approbation of the results collected and tested on the ship “Brunella” was carried out.
Key words: object of diagnostics (OD); structural units (SU); electric automation devices (EAD); complex technical system
(CTS); decision maker (DM); ship automated systems (SAS); expert system (ES); alarm monitoring system (AMS).
Анотація. На сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій і автоматизації різних процесів особлива увага приділяється розширенню можливостей сучасних систем контролю і діагностики за судновими пристроями.
Успішне вирішення проблеми зниження аварійності морських суден значною мірою визначається наявністю
нових підходів, методів і напрямів у розвитку підвищення ефективності систем діагностики і запобігання відмовам
суднового електрообладнання, у швидкому їх усуненні. У статті зроблено оцінку якості виконуваних завдань
сучасними судновими системами діагностування з погляду безпеки судна та надійності суднового устаткування.
Представлений аналітичний огляд наявних систем аварійно-попереджувальної сигналізації, а також розглянуті
слабкі місця і недоліки. Обґрунтовано необхідність підвищення ефективності суднових систем діагностування.

106

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ

№ 3   2020

Описано структури пошуку несправностей, а також алгоритми їх реалізації. На основі експериментальних
даних, зібраних на контейнеровозі “Brunella”, проведено математичні розрахунки середньої кількості можливих
причин несправностей, що виникають на судні. Аналіз несправностей суднового електрообладнання показує,
що в середньому доводиться оцінювати від 10 до 20 можливих варіантів відмови. Це висуває високі вимоги до
рівня підготовленості особи, що ухвалює рішення, для усунення виниклої несправності. У статті обґрунтовано
необхідність переходу від наявної паперової документації до електронної експлуатаційної документації за допомогою експертної системи. Запропоновано експертну систему, яка будується на базі знань, що охоплює досвід
експертів із ремонту та пошуку дефектів. База знань формується на основі експертної оцінки з урахуванням
ранжирування експертів. Описана система використовує підхід, який реалізує завдання поділу інформації, що
зберігається в загальній базі даних і безпосередньо в базі знань. Представлена загальна схема побудованої системи, на якій проводилась апробація результатів, зібраних і протестованих на судні “Brunella”.
Ключові слова: об’єкт діагностування (ОД); структурні одиниці (СО); електричні засоби автоматизації (ЕЗА);
складна технічна система (СТС); особа, яка ухвалює рішення (ОУР); суднові автоматизовані установки (САУ);
експертна система (ЕС), система аварійно-попереджувальної сигналізації (САПС).
Аннотация. Анализ средств диагностики отказов, используемых оператором в реальных условиях плавания,
для поиска и устранения причин неисправности судовых автоматизированных систем и механизмов является
актуальной проблемою. Быстрый поиск и устранение дефекта влияет на уровень безопасности судна в целом.
Данная статья посвящена изучению способов и моделей построения деревьев отказов и деревьев решений для
выявления дефекта в конкретных объектах диагностики и их структурных единиц, а также методов поиска
дефектов. Современная методика диагностирования включает в себя иерархический принцип поиска дефекта.
На каждом этапе диагностирования происходит постепенное уточнение места дефекта. Систематизированы и
упорядочены основные субъективные и объективные условия, влияющие на время, затрачиваемое обслуживающим персоналом на восстановление работоспособности отказавшей судовой системы. На основе собранных
данных проведена систематизация причин отказов по уровням сложности их устранения. В статье обоснована
необходимость перехода от действующей бумажной документации к электронной эксплуатационной документации с помощью экспертной системы. Описана общая схема построенной системы, на которой проводилась
апробация результатов, собранных и протестированных на судне “Brunella”.
Ключевые слова: объект диагностирования (ОД); структурные единицы (СЕ); электрические средства автоматизации (ЭСА); сложная техническая система (СТС); лицо, принимающее решение (ЛПР); судовые автоматизированные установки (САУ); экспертная система (ЭС); система аварийно-предупредительной сигнализации (САПС).
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Современные электронные технологии нашли
самое широкое применение в области мореплавания.
Но усложнение состава электрооборудования, рост его
количества и широкое внедрение комплексных средств
автоматизации на судах неизбежно приводят к увеличению интенсивности отказов судовых систем. Вследствие этого нередки простои судов, вызванные необходимостью ремонта электрооборудования. И, соответственно, убытки, связанные с потраченным временем
и ресурсами, существенно возрастают.
Опыт эксплуатации сложных технических систем
показывает, что основную долю времени восстановления работоспособности электрических средств
автоматизации (далее – ЭСА) составляет время,
затрачиваемое на поиск дефектов. Эта доля часто
составляет 70–90% от общего времени восстановления и почти полностью зависит от компетентности
обслуживающего персонала [1–2]. Очевидно, чем
сложнее становятся функции различных автоматических и автоматизированных систем судна, тем острее
необходимость в координации обслуживающего персонала в случае возникновения нестандартных ситуаций или отказов электрооборудования.

Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска решений относительно снижения негативного влияния так называемого «человеческого
фактора» в сфере эксплуатации и обслуживания
судового оборудования, что прописано в резолюции
ИМОA.884 (21). А также необходимостью повышения безопасности экипажа судна, возможностью
повышения эксплуатационного срока работы судового электрооборудования.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Анализ работ [3–5] показал, что достаточно широкая аудитория исследователей ставила перед собой
задачу именно прогноза и упреждения отказа судовых
систем. В итоге, разработанные и внедрённые методы
помогали снизить количество отказов электрооборудования. Однако следует отметить, что недостатком
такого подхода является отсутствие координации
лица, принимающего решения, (далее – ЛПР) в связи с фактами отказов, что в некоторых случаях может
привести к катастрофическим последствиям.
Принципы разработки экспертных систем описаны в работах А. Брукинга [6], К. Нейлора [7]
и других. Использование современных технологий
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в разработке интеллектуальных систем исследовали
Р. Баженов и Д. Лопатин [8]. Т. Козлова и другие рассмотрели реализацию экспертной системы поддержки принятия решений для определения неисправностей технологической системы [9]. Б. Палюх и другие
рассмотрели интеллектуальную систему поддержки
принятия решений по управлению сложными объектами с использованием динамических нечетких
когнитивных карт [10]. В работах Института электроэнергетики США в области создания и использования экспертных систем особое внимание уделено
трем главным направлениям: управлению, диагностике оборудования, информационной поддержке
[11]. Опыт разработки зарубежных ученых описан
в работах [11; 12].
В настоящее время используется и разрабатывается много информационных систем, методов, средств
контроля и диагностики технического состояния
электрооборудования. Однако необходимы совершенствование существующих и разработка новых
технологий и практических методов, которые обеспечивали бы эффективное техническое обслуживание и ремонт электрооборудования по техническому
состоянию. Анализ их эффективности показывает,
что наряду с множеством определенных достоинств
они имеют ряд недостатков. Как правило, это методы, предусматривающие процедуру съема информации с достаточно большего количества контрольных
точек. При этом процесс диагностирования предполагает выполнение разветвленных алгоритмов, сложность которых увеличивается с ростом размерности
диагностируемой электрической цепи [13–15].
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Процесс поиска неисправностей является наиболее сложным при ремонте электрооборудования, так
как современные автоматизированные системы представляют собой сложную взаимосвязанную сеть электрических и электронных цепей. Задача по поиску
неисправного элемента состоит в нахождении такой
последовательности проверок, при которой на поиск
дефекта затрачивается минимум времени.
МЕТОДЫ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Современная методика диагностирования САУ
включает в себя иерархический принцип поиска
дефекта. На каждом этапе диагностирования происходит постепенное уточнение места дефекта. Определяется неработоспособный блок (конструктивно
оформленный элемент ОД, пославший сообщение
об ошибке), затем производится диагностирование
выявленного блока с глубиной поиска до узла/элемента функциональной схемы и т. д. Результат состоит в диагностировании на уровне элемента функциональной схемы с глубиной поиска до элемента принципиальной схемы.
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Для возможности показать возможную величину затрачиваемого на поиск и ремонт времени был
произведен эксперимент на одном из контейнеровозов судоходной компании Mediterranean Shipping
Company (MSC) m/v MSC “Brunella” [16–17].
Мы использовали архивный журнал системы
АПС Kongsberg K-Chief 600, контейнеровоза MSC
“Brunella” 2016 г. постройки. Общее количество контролируемых системой АПС параметров составляет
3 410 единиц.
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Любое современное судно представляет собой
сложнейшую автоматизированную систему. Только
слаженная работа всех систем судна позволяет обеспечить как живучесть судна, так и безопасность всех
членов экипажа. Для надёжной работы автоматизированных судовых систем и механизмов необходимо
осуществлять непрерывный контроль над ними. Эту
функцию взяла на себя система аварийно-предупредительной сигнализации (далее – САПС) судна, которая является неотъемлемой частью любого современного судна [15–17].
В современном мире все суда, независимо от типа
и конструкции, оборудованы САПС. Очень хорошо
зарекомендовали себя следующие системы: германская САПС “Norcontrol 8810”, популярная на контейнерном флоте; САПС “UMS 2100” датской фирмы
“Lingso Marine”; САПС “Auto Chief – 600” немецкой
фирмы “Kongsberg”; САПС “Маnager 301M”, популярная на танкерном флоте, российской компании
ЗАО «Морские навигационные системы».
Все современные САПС имеют одинаковую
иерархическую структуру (рис. 1), отличие состоит
лишь в производителе электронных карт, модулей
и протоколах взаимодействия.
Данные судовых неисправностей, зарегистрированных в судовом журнале судна в течение шести
месяцев, были условно разбиты по уровню сложности систем, в которых они произошли, и сведены
в таблицу 1.
Целью эксперимента был расчет среднего количества возможных причин этих отказов, а также количества возможных путей их устранения и времени,
затраченного на их устранение.
На основе данных, взятых из архива САПС (статистики неисправностей), построен вариационный
ряд наблюдений по количеству неисправностей, случившихся в течение полугода на судне, и количеству
их возможных причин. Полученные данные отобразим в виде графика, представленного на рисунке 2.
Из графика видно, что наиболее чаще неисправности случаются с системами среднего уровня сложности, а это значит, что среднее количество возможных причин неисправностей для каждого случая
равно 15.
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Рис. 1. Иерархическая структура САПС

Таблица 1. Неисправности судовой системы АПС Kongsberg K-Chief 600 контейнеровоза MSC “Brunella”
Количество неисправностей, зарегистрированных системой АПС за полгода
Простые элементы

Системы средней
сложности
Всего – 198

Простые системы
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много времени на предположения и догадки о причинах поломки и способах её устранения.
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После подтверждения факта отказа системы начинается период поиска дефекта, который привёл к этому отказу. Ввиду того, что основная часть времени от
момента отказа до момента восстановления работоспособности расходуется именно на поиск дефекта,
этот период мы рассмотрим подробно.
На первом этапе происходит регистрация факта
отказа конкретной судовой системы. Задача специалиста, отвечающего за работоспособность систем,
или лица, принимающего решения, состоит в возврате системы из неисправного состояния в работоспособное состояние.
На втором этапе отказавшая система (объект диагностики (далее – ОД)) условно делится на составные
части – структурные единицы (далее – СЕ), соединённые последовательно. Для представления СЕ графически обычно пользуются моделями ОД в виде структурных, функциональных, монтажных схем, а также
схем соединений и подключений. Каждая СЕ может
представлять собой отдельный модуль, блок, узел,
участок и т. д.
Здесь ЛПР выбирает стратегию дальнейшего
поиска дефекта, т. е. способ, которым он будет локализировать неисправность в конкретной СЕ. Таких
способов всего три:
1) последовательный способ поиска – поиск
дефекта ведётся путём измерения сигнала в контрольных точках поочерёдно, от СЕ к СЕ. То есть проверяется выходной сигнал каждой СЕ. Как правило,
наиболее удобные модели для выбора контрольных
точек – принципиальные и структурные схемы ОД;
2) параллельный способ поиска – ОД разбивается каждой проверкой на две равные или почти равные части, если соответственно в ОД четное или
нечетное число СЕ;
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3) комбинированный способ поиска – комбинация
последовательного и параллельного.
Универсальные алгоритмы поиска дефектной СЕ
представлены на рисунке 3.
Последовательность выполнения проверок при
поиске дефекта последовательным способом (рис. 3А)
представлена в виде графа (дерева), где вершинами
являются проверки, а ветви указывают направление перехода в зависимости от результата проверки,
конечные вершины – обнаруживаемые дефекты.
Проверку наличия дефекта в СЕ можно производить двумя путями: от начала к концу и от конца
к началу.
В первом случае необходимо выполнить проверку П1 в точке А1. Если сигнал в допустимых пределах,
то проверку П2 следует выполнить в точке А2, которая
позволит определить состояние СЕ2. Если результат проверки отрицательный, то дефект обнаружен в данной
структурной единице, если положительный, то необходимо выполнить проверку в следующей точке, и т. д.
Во втором случае (от конца к началу), если результат проверки П1 в точке Аn-1 отрицательный, то следующую проверку П2 необходимо выполнить в точке Аn-2.
При положительном результате дефект в СЕn-1, при
отрицательном – выполняется следующая проверка.
В результате выполнения последовательности проверок поиск приводит к определённому состоянию,
соответствующему обнаружению отказавшей СЕ.
Например, при поиске дефекта параллельным
способом (рис. 3Б) для ОД, состоящей из 4-х структурных единиц (n = 4), поиск производится следующим образом: первая проверка П1 выполняется
в точке А2. Если результат отрицательный, то следующая проверка П2 выполняется в точке А1, в результате чего определяется место нахождения дефекта

А) последовательным способом
Б) параллельным способом
Рис. 3. Универсальные алгоритмы поиска дефектной СЕ: СЕ1, СЕ2, СЕn – структурные единицы объекта
диагностирования; А1, А2, Аn-1 – контрольные точки (выходные сигналы с каждой СЕ); П1, П2, Пn-1 – проверки;
n – порядковый номер СЕ в схеме
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КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
(СЕ1 или СЕ2). В противном случае назначается проверка Пn-1 в точке Аn-1, позволяющая определить
дефект в СЕn-1 или СЕn.
После определения конкретного участка, который
содержит дефект, переходят к третьему этапу поиска
неисправности.
На третьем этапе для дефектной СЕ строится
дерево решений. Для составления алгоритма поиска
дефекта в виде дерева решений используются такие
модели ОД, как принципиальные схемы, схемы соединений и подключений, а также объединённые схемы. СЕ разбивается на отдельные взаимосвязанные
узлы или простые элементы и производится проверка
каждого из них по стандартным алгоритмам.
Алгоритм поиска дефектов в СЕ представляет собой
дерево решений в виде последовательных проверок
узлов и элементов этой СЕ. Проверки производятся
различными методами в зависимости от решения ЛПР.
Наиболее используемые методы для проверки предполагаемых дефектов следующие: внешний осмотр,
прозвонка, снятие рабочих характеристик, сравнение
с исправным блоком, моделирование, временная модификация схемы, метод замены, проверка режима работы
элемента, провоцирующие воздействия.
Также для типовых поломок используют таблицы
дефектов ОД.
После нахождения дефекта в СЕ переходят к четвёртому этапу.
На четвёртом этапе производят анализ причин
и определяют событие, которое привело к дефекту
данного элемента. Среди них следующие: плохой
контакт, коррозия, окисление, пробой изоляции, скачки напряжения, перегрузка по току, дефект материалов и т. д.
После устранения события, приведшего к отказу
элемента, переходят к завершающему этапу.
На последнем этапе определяют и устраняют виды
воздействия, которые способствовали появлению
события, вызвавшего отказ элемента ОД. Наиболее
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часто встречаются такие виды воздействия, как: температура, влажность, вибрация, механические воздействия, электромагнитное воздействие, пыль и др.
Предлагаемая экспертная система будет строиться на базе знаний, включающих опыт экспертов по
ремонту и поиску дефектов. База знаний формируется на основе экспертной оценки (в качестве экспертов
выступают специалисты-электромеханики с опытом
работы не менее пяти лет, а также суперинтенданты
фирм-крюингов с таким же опытом).
В системе используется подход, реализующий
задачу разделения информации, хранимой в общей
базе данных и непосредственно в базе знаний (набор
таблиц решений).
Для реализации этого подхода используются связующие переменные (таблицы связи).
Посредством этих таблиц связи осуществляется
связь переменной из базы знаний с данными, хранящимися в общей базе данных по оборудованию
и готовым алгоритмам устранения неисправностей.
Структурная схема экспертной системы представлена на рисунке 4.
База знаний включает в себя знания и оценки экспертов по случившимся поломкам, а также базы данных со структурными схемами, принципиальными
схемами элементов и составных частей, алгоритмы
нахождения и устранения неисправностей.
Наполнение происходит из судовых журналов,
в которых регистрируется количество неисправностей, выявленных системой АПС для судов типа
контейнеровоз. Для занесения в базу данных неисправности ранжируются по уровню их сложности.
Все записи журналов передаются суперинтендантом в крюинговую компанию, где наполняется база
на основании данных журналов, собранных со всех
судов данного крюинга на протяжении всего времени
эксплуатации судна.
Конечный продукт представляет собой программное обеспечение, которое предоставляет оператору

Рис. 4. Структурная схема экспертной системы
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полную, но не избыточную информацию по необходимой неисправности, а также чёткую последовательность действий для её быстрого устранения.
На рисунке 5 представлены некоторые окна разработанной системы.
Операция принятия решений в ЭС судового
электромеханика происходит следующим образом:
зарегистрированная ошибка системы АПС вводится
в окно системы; пользователь получает всю необходимую документацию по агрегату, подавшему сигнал ошибке, а также набор стратегий для устранения
неполадки. Так как вариативность возможных неполадок возрастает со сложностью механизма, возникает необходимость выбрать наиболее эффективную
стратегию для сокращения времени устранения. Для
этого существует таблица мнений экспертов, которые
сталкивались с подобными проблемами.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
На сегодняшний день повысить эффективность
САУ можно двумя способами.
Первый способ – это подготовка высококвалифицированного персонала. Для быстрого нахождения и устранения дефекта ОД ЛПР должен владеть
обширными знаниями и опытом, а также обладать
широким спектром личностных качеств. Кроме того,
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ЛПР должен уметь приспосабливаться к объективным
причинам, затрудняющим поиск неисправностей.
Проблема в том, что даже при наличии всех этих
качеств у одного ЛПР (что крайне маловероятно)
процесс поиска дефекта может быть длительным. Так
происходит потому, что объём информации, получаемой оператором, в каждом конкретном случае
зачастую носит избыточный характер. Один и тот же
ОД, как правило, представлен различными моделями,
а объём информации о его элементах и связях, а также различных особенностях значительно превышает
уровень, необходимый для отыскания дефекта.
В результате получается, что невозможно быстро
составить чёткую схему действий при поиске дефекта. ЛПР всегда вынужден держать в голове все способы и алгоритмы проверок, понимать, когда следует
заменить один метод другим в процессе поиска одного и того же дефекта, постоянно осмысливать, что
использовать в данный момент времени. В этом случае
срабатывает такой фактор человеческой психики, как
ограниченная возможность перерабатывать большое
количество информации (от 5 до 9) в единицу времени. Поэтому даже грамотный и компетентный ЛПР при
поиске дефекта попадает в обязательные временные
рамки, увеличивающие процесс поиска неисправности.
Второй способ – это повышение надёжности ОД
путем усиления контроля над работоспособностью

а) стартовая страница программы и структура взаимодействия окон программы

б) данные о выбранной системе и экспертная оценка по выбранной неисправности
Рис. 5. Окна экспертной системы
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КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
основных узлов ОД и взаимосвязей между ними.
Проблема состоит в том, что конструктивные, схемные и технологические возможности повышения
надёжности судовых систем ограничены и практически исчерпаны. Более того, повышение надёжности
ОД за счёт конструктивного усложнения систем диагностирования, как правило, предусматривает рост
количества измерений c увеличением размерности
диагностируемой цепи, а это требует увеличения
количества контрольных точек в ОД, что неизбежно
порождает новую проблему, связанную с надежностью самих диагностирующих систем. Кроме того,
их ложные срабатывания могут запускать цепочку
неправильных действий оператора, ведущих к аварии
или катастрофе.
В итоге, даже сложные системы диагностирования, хоть и помогают снизить количество отказов
электрооборудования путём своевременного информирования оператора о нарушениях в работе того или
иного механизма, но, к сожалению, мало способствуют быстрому нахождению и устранению дефекта,
в случае возникшего отказа судовой системы. А это
требует высокой квалификации обслуживающего
персонала и более длительных проверок, что в усло-
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виях автономного плавания и при низкой квалификации персонала может привести к нежелательным
последствиям.
ВЫВОДЫ
Дальнейшее развитие и усовершенствование
САУ приводит к противоречиям. С одной стороны,
требования к надёжности систем повышаются, с другой – их усложнение приводит, как правило, к снижению надёжности. Так как конструктивные, схемные
и технологические возможности повышения надёжности САУ ограничены, а большая часть времени,
затрачиваемая обслуживающим персоналом на восстановление работоспособности судового электрооборудования, расходуется на поиск дефектов, то очевидным путём устранения этих противоречий является разработка методов, позволяющих максимально
минимизировать время, необходимое для выявления
и исправления неисправности.
Данная статья наглядно демонстрирует острую
необходимость внедрения специальных информационных экспертных систем, позволяющих даже при
невысокой квалификации обслуживающего персонала и низкой эффективности контроля ОД быстро
находить дефекты в отказавшей судовой системе.
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Abstract. Purpose. The purpose of the paper is to study the organizational principles of waste electrical and electronic
equipment management in Ukraine.
Method. The authors have analyzed Ukrainian companies engaged in waste electrical and electronic equipment
management. Since there is no licensing for waste management of electrical and electronic equipment in Ukraine, the
paper analyzes the companies engaged in hazardous waste management. This is because many electronic waste also
belongs to the category of hazardous waste (e.g. fluorescent lamps and spent batteries). Besides, the statistical data on
electronic waste management have been studied.
Results. The paper analyzes the companies engaged in waste electrical and electronic equipment management in Ukraine
(collection, transportation, storage, processing, utilization, removal and disposal). There is no relevant legislative and
infrastructural base in Ukraine. Very few companies are engaged in management of such type of waste. They cannot
process all electronic waste. Among 219 companies having a license for hazardous waste management, 128 companies
have capacities to process certain types of waste electrical and electronic equipment containing hazardous compounds
(batteries, fluorescent lamps, etc.).
Other types of electronic waste are not covered. The components and chemical composition of waste electrical and
electronic equipment has been studied. The volume of electronic waste generated in Ukraine was estimated. However,
official statistics are likely to be underestimated due to the lack of an electronic waste monitoring system in the
households. Also, a structural scheme and algorithm of waste electronic and electrical equipment management have
been developed.
Scientific novelty. The scientific novelty of the paper lies in the scientific substantiation of the algorithm of waste
electrical and electronic equipment management in Ukraine.
Practical importance. The practical importance of the paper includes the analysis of statistical data and companies
engaged in the field of waste electrical and electronic equipment management.
Key words: waste electrical and electronic equipment; electronic waste; waste composition; structural scheme; waste
management.
Анотація. Мета. Метою роботи є дослідження організаційних засад поводження з відходами електричного та
електронного обладнання в Україні.
Методика. Авторами аналізувалися підприємства України, які займаються поводженням із відходами електричного та електронного обладнання. Оскільки законодавством України не передбачене ліцензування поводження
з відходами електричного та електронного обладнання, то для проведення дослідження було проаналізовано
перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, адже
багато електронних відходів також відносяться до категорії небезпечних відходів (наприклад, люмінесцентні

115

№ 3   2020

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК		

ISSN 2311–3405

лампи, відпрацьовані хімічні джерела струму). Крім того, досліджувалися статистичні дані щодо поводження
з електронними відходами.
Результати. У роботі проаналізовані підприємства, які займаються поводженням з відходами електричного
та електронного обладнання в Україні (збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією,
видаленням, знешкодженням і захороненням). Встановлено, що в Україні відсутня відповідна законодавча
та інфраструктурна база. Кількість підприємств, які можуть утилізувати відходи такого типу, є малою. Вони
не можуть переробляти належним чином весь обсяг електронних відходів. Із 219 підприємств, які отримали ліцензію на поводження з небезпечними відходами, 128 можуть працювати з окремими типами відходів
електричного та електронного обладнання, які містять у своєму складі небезпечні сполуки (батарейки,
люмінесцентні лампи тощо). Всі інші електронні відходи не охоплені.
Досліджено компонентний і хімічний склад відходів електричного та електронного обладнання. Оцінено обсяг
електронних відходів, які утворюються в Україні. Однак офіційні статистичні дані, ймовірно, є заниженими у
зв’язку з відсутністю системи моніторингу за електронними відходами у побутовому секторі. Також у роботі
розроблено структурну схему та алгоритм поводження з відходами електронного та електричного обладнання.
Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у науковому обґрунтуванні алгоритму поводження з
відходами електричного та електронного обладнання в Україні.
Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в аналізі статистичних даних і підприємств, які
працюють у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання.
Ключові слова: відходи електричного та електронного обладнання; електронні відходи; склад відходів;
структурна схема; поводження з відходами.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблема накопичення відходів електронного
та електричного обладнання (далі – ВЕЕО) в Україні
маловідома та мало вивчена. Нині немає достовірних
даних про фактичні обсяги утворення ВЕЕО в Україні. Така інформація не збирається і не аналізується
жодною зі служб України. Здебільшого ці відходи
йдуть потоком на звалища зі звичайними побутовими
відходами, що суттєво загострює ситуацію із забрудненням навколишнього середовища.
Відходи електричного та електронного обладнання – відносно новий тип відходів, утворений через
зростання ринку електронної та електричної техніки
[1]. ВЕЕО з часом не розкладаються, а накопичуються у навколишньому природному середовищі, забруднюючи його важкими металами та іншими токсичними речовинами [2].
Через велику шкоду довкіллю, яка може бути
викликана неправильним поводженням з такими
відходами, їх дослідження є актуальною задачею.
Оскільки ВЕЕО є дуже різноманітними і містять
також цінні компоненти, для їх утилізації потрібні
спеціальні, часто дороговартісні технології. Це призводить до необхідності створення нових, високотехнологічних підприємств, що в сучасних українських
умовах є складною задачею.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У закордонних публікаціях, на відміну від українських, тема поводження з відходами електричного
та електронного обладнання досліджується набагато
ширше. Насамперед аналізують небезпечний вплив
ВЕЕО на довкілля. Так, згідно [3–7] ВЕЕО здебільшого містять токсичні речовини (свинець, ртуть,
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арсен та інші важкі метали), які можуть потрапляти
у ґрунті і ґрунтові води. На звалищах у США 70%
важких металів надходять із електронних відходів
[8]. Крім того, пластик електронних відходів містить
різні допоміжні речовини (пігменти, ретарданти, стабілізатори, пластифікатори) [9], які є джерелом багатьох токсичних речовин.
Незважаючи на те, що Європа та США раніше
були відповідальні за більшість цих відходів, нині
Китай, Латинська Америка та інші країни зі зростаючою економікою в сукупності генерують більше
електронних відходів [10]. У ЄС, Японії, Південній
Кореї та інших країнах існують приклади ефективних
фінансових інструментів поводження з електронними
відходами [11–13], зокрема розширена відповідальність виробників, яка забезпечує оплату збирання
і утилізації ВЕЕО.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
ВЕЕО з часом не розкладаються, а накопичуються у навколишньому середовищі, забруднюючи його
токсичними речовинами. Через велику шкоду довкіллю, яка може бути викликана неправильними поводженням із такими відходами, їх дослідження є актуальною задачею.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою цієї роботи є дослідження організаційних
засад поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У сфері поводження з відходами в Україні задіяний значний виробничий, науково-технічний, підприємницький потенціали. У цій сфері налічується понад

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ТЕХНОЛОГIЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
1500 підприємств, уже є деякі напрацювання технологічної бази. Оскільки законодавством України не
передбачене ліцензування поводження з ВЕЕО, для
проведення дослідження було проаналізовано перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, сформований Міністерством екології та природних ресурсів України (остання дата оновлення – 14.08.2018)
[14], адже багато ВЕЕО також відносяться до категорії небезпечних відходів (наприклад, люмінесцентні
лампи, відпрацьовані хімічні джерела струму). Згідно
законодавства України [15, 16] ліцензія видається на
необмежений строк. Аналізувалися всі організації,
які займаються поводженням із небезпечними відходами, тобто їх збиранням, перевезенням, зберіганням,
обробленням (переробленням, сортуванням), утилізацією, видаленням, знешкодженням і захороненням.
Об’єктом дослідження є процеси поводження
з ВЕЕО в Україні.
Предметом дослідження є характеристики процесів поводження з ВЕЕО, нормативно-правова база
та економічні інструменти, які впливають на шляхи
поводження з цими відходами.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Спосіб поводження з ВЕЕО залежить від їх категорії, оскільки різні ВЕЕО містять різні речовини,
в тому числі вторинні ресурси і небезпечні компоненти. У складі ВЕЕО переважають:
1. Велика побутова техніка.
2. Мала побутова техніка.
3. Засоби зв’язку та IT обладнання.
4. Споживчі товари.
5. Засоби освітлення.
6. Електронні та електричні засоби.

0,4%
3%
3%
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7. Іграшки, спортивні товари та товари для дозвілля.
8. Медичні пристрої.
9. Монітори та інструменти контролю.
10. Автоматичні прилади.
Компонентний склад ВЕЕО зображено на
рисунку 1.
Головним компонентом ВЕЕО є пластик і вогнетривкі оксиди (по 30% за масою), а також сполуки міді (близько 20%) і сполуки заліза (близько 8%)
(рисунок 2).
Нині в Україну із ЄС потрапляє значна частина
ВЕЕО, в тому числі близько 14-18% – нелегально.
У 2017 році згідно офіційної статистики в Україні
було утворено 28 225,5 т ВЕЕО [17]. Узагальнюючи
дані, можна виділити таку структуру електронних
відходів в Україні:
− технологічне обладнання – 60%,
− акумулятори і батареї – 21%,
− побутові та офісні прилади – 13%,
− компоненти електричного обладнання – 4%,
− люмінесцентні лампи – 2%.
Ці дані, ймовірно, є заниженими у зв’язку з відсутністю системи моніторингу за ВЕЕО у побутовому секторі. Це підтверджується і порахованим показником 0,7 кг ВЕЕО/рік на 1 людину, що значно менше, ніж в інших країнах. Якщо розглянути найсвіжіші
статистичні дані (таблиця 1), то найбільше відходів
утворюється у Китаї, але якщо перевести у відсоткове
співвідношення, то лише 5,2 кг/людину, а от найбільше на 1 людину припадає у Німеччині – 22,8 кг.
Типові способи утилізації різних компонентів
ВЕЕО наведені на рисунку 3.
Результати досліджень підприємств показують,
що із 219 підприємств, які отримали ліцензію на

0,7%

1. Велика побутова техніка

0,4%

2. Мала побутова техніка

6%

3. Засоби зв’язку та IT
обладнання
4. Споживчі товари

11%
54%

12%
10%

5. Засоби освітлення
6. Електронні та електричні
засоби
7. Іграшки, спортивні товари
та для дозвілля
8. Медичні пристрої
9. Монітори та інструменти
контролю
10. Автоматичні прилади

Рис. 1. Компонентний склад ВЕЕО в Україні
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Рис. 2. Хімічний склад ВЕЕО
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Рис. 3. Схема поводження з різними компонентами ВЕЕО

поводження з небезпечними відходами, 128 можуть
працювати з окремими типами ВЕЕО, що містять
у своєму складі небезпечні сполуки (батарейки,
люмінесцентні лампи тощо). Всі інші ВЕЕО не охоплені.
22 області України мають підприємства-ліцензіати (таблиця 2), лише Волинська та Чернігівська
області не мають жодного підприємства, яке б могло
долучитися до поводження з ВЕЕО. 22 підприємства
мають необхідні потужності та ліцензію для утилізації ВЕЕО, але лише 4 з них активно працюють (одне –
у м. Одеса, три – у Київській області). Вони здійснюють збирання, зберігання, оброблення, видалення
і знешкодження електронних відходів, які відносяться до небезпечних (ртуть і її сполуки, відпрацьовані
батареї свинцевих акумуляторів (цілі чи розламані);
відходи і брухт електричних та електронних вузлів,
що містять акумуляторні або інші батареї.
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Таким чином, найбільше підприємств, які мають
ліцензію на поводження із небезпечними відходами, тобто можуть збирати (утилізувати) окремі типи
ВЕЕО, знаходиться у Київській і Донецькій областях (21% і 10% від загальної кількості відповідно).
Є області, у яких відсутні такі підприємства або налічується їх недостатня кількість (Волинська, Чернігівська, Рівненська, Закарпатська, Херсонська області).
Цей факт, а також відсутність функціонуючої системи
поводження з ВЕЕО призводять до того, що ці відходи та їх небезпечні компоненти потрапляють на сміттєзвалища, де завдають значної шкоди довкіллю, а їх
цінні ресурси втрачаються.
Враховуючи площу території та чисельність населення, в Україні дуже мало підприємств у сфері поводження з електронними відходами. Крім того, лише
невелика кількість цих організацій здійснюють ути-
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Таблиця 1. Країни із найбільшими обсягами накопичення ВЕЕО [19, 20]
Країна
Китай

Накопичення ВЕЕО
млн тонн/рік

кг/людину

США
Японія
Індія
Німеччина
Бразилія
Росія
Франція
Індонезія
Італія

Таблиця 2. Організації, які працюють у сфері поводження з небезпечними відходами і можуть працювати
із окремими типами ВЕЕО
Область
Київська
Донецька
Черкаська
Запорізька
Дніпропетровська
Львівська
Луганська
Хмельницька
Полтавська
Харківська
Кіровоградська
Одеська

Кількість організацій
27
13
9
8
8
7
7
6
5
5
5
4

лізацію таких відходів. Більше того, значна частина
ВЕЕО залишається неохопленою, що становить значну загрозу екологічній безпеці України.
Оскільки виключно повторне використання
електронних відходів не є достатнім рішенням, то
проблема електронних відходів з часом буде лише
загострюватися. Запобігання утворенню електронних відходів, їх мінімізація, скорочення, повторне
використання, рециркуляція і рекуперація ресурсів − усі ці питання вимагають відповідних термінових рішень [18].
Для того, щоб належним чином розв’язати цю
проблему, потрібно дослідити процес поводження
з електронними відходами. Для кращого розуміння
алгоритму можливих дій було розроблено структурну
схему, яка відображає поділ ВЕЕО на категорії та способи поводження з ними (рисунок 4).

Область
Вінницька
Івано-Франківська
Житомирська
Миколаївська
Сумська
Чернівецька
Тернопільська
Херсонська
Закарпатська
Рівненська
Волинська
Чернігівська

Кількість організацій
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
0
0

Основною умовою для зменшення негативного
впливу ВЕЕО на довкілля є їх роздільне збирання.
Лише після виконання цієї умови можливі подальші
операції. Його реалізація можлива за сприяння на державному рівні та затвердження необхідного законодавства. Потрібно посилити відповідальність за порушення екологічних норм і забезпечити всі необхідні
умови населенню для роздільного збирання. Усі відомі
способи оброблення ВЕЕО можливі лише після їх роздільного збирання, тому має бути налагоджена система
пунктів їх прийому. Населення має бути проінформоване щодо можливих варіантів поводження з відходами, а також має розуміти, яка шкода завдається навколишньому середовищу, а в подальшому і їх здоров’ю,
якщо ВЕЕО належним чином не утилізовані.
Головним завданням системи поводження
з ВЕЕО є забезпечення їх збирання, оброблення на
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Рис. 4. Структурна схема поводження з ВЕЕО
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спеціалізованих підприємствах, знешкодження, вилучення цінної вторинної сировини та зменшення негативного впливу на довкілля через мінімізацію захоронення компонентів, які не підлягають утилізації.
Проведений аналіз ВЕЕО дозволив виділити
основні аспекти поводження з ними та розробити відповідну структурну схему. В ході роботи було визначено основні етапи алгоритму:
1. Аналіз стану обладнання, яке планується викинути (власником).
2. Розподіл його до відповідного місця зберігання
(пункту прийому чи місця продажу).
3. Оцінка в пункті прийому та перерозподіл на
повторне використання (відновлення), експорт чи
розбір (видалення цінних частин і деталей).
4. Утилізація (знищення або захоронення).
ВИСНОВКИ
Поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні перебуває поки що
у примітивному стані. Відсутня відповідна законодав-
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ча та інфраструктурна база. Кількість підприємств,
які можуть утилізувати відходи такого типу, є малою.
Вони не можуть переробляти належним чином той
обсяг відходів, який уже накопичився та буде продовжувати утворюватися. Тому Україні потрібне
прийняття відповідного законодавства на загальнодержавному рівні, а також сприяння та контроль за
поводженням із ВЕЕО підприємствами. Необхідним
завданням сьогодення є інформування населення про
величезну шкоду від неправильної утилізації пристроїв щоденного вжитку. Потрібно створювати пункти прийому ВЕЕО і, для початку, хоча б не допустити
їх накопичення на сміттєзвалищах.
Дотримуючись необхідних вимог, можна налагодити
систему поводження з ВЕЕО та зменшити навантаження
на довкілля. В кінцевому результаті можна буде не тільки отримати додаткові кошти із вилученої сировини чи
повторно використаного обладнання, а й покращити екологічну ситуацію, попередивши потрапляння небезпечних компонентів із ВЕЕО до навколишнього середовища.
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Abstract. Objective: to describe the importance of using multicriterial decision-making methods for a wide range of
tasks in different subject areas.
Methodology: Analysis of fuzzy logic methods for developing methods for solving fuzzy multicriterial choice problems
Results. The necessity of improving the method of decision-making in the tasks of evaluation and selection of options
due to the large dimension of the space of alternatives, the space of criteria for the selection and complexity of
calculations is proved.
Scientific novelty. The main stages of the methodology are presented: formation of criteria; determination of
membership functions of fuzzy sets on the basis of expert information on pairwise comparisons; ordering options based
on the intersection of fuzzy sets of criteria; ranking criteria.
Practical significance. The expediency of using the morphological method, a set of modified algorithms for solving
multicriterial selection problems on the basis of the algorithm of pairwise comparisons of T. Saati is shown in
the methodology. An example of using the technique in solving an applied problem – choosing the best applicant
according to certain criteria. Conclusions are made about the importance of using mechanisms of fuzzy logic, modified
algorithms of pairwise comparison technology in multicriterial analysis of different characteristics and the possibility
of its implementation as a software module for any multicriterial selection problem.
Key words: decision making, multicriterial, uncertainty, methods of multicriterial decision making; fuzzy multicriterial
selection problems; pairwise comparison algorithm; tasks of evaluation and selection of options.
Анотація. Мета: описати важливість використання методів багатокритеріального прийняття рішень для широкого спектру завдань з різних предметних галузей.
Методика: Аналіз методів нечіткої логіки для розроблення методики розв’язування нечітких багатокритеріальних
задач вибору варіантів.
Результати. Доведено необхідність вдосконалення методики прийняття рішень в задачах оцінки і вибору
варіантів через велику розмірність простору альтернатив, простору критеріїв за якими проводиться вибір та
трудомісткість розрахунків.
Наукова новизна. Представлені основні етапи методики: формування критеріїв; визначення функцій
належності нечітких множин на основі експертної інформації про парні порівняння; впорядкування варіантів
на основі перетину нечітких множин-критеріїв; ранжування критеріїв.
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Практична значущість. Показана доцільність використання у методиці морфологічного методу, комплексу
модифікованих алгоритмів розв’язання задач багатокритеріального вибору на основі алгоритму парних порівнянь
Т.Сааті. Наведений приклад використання методики при вирішенні прикладної задачі – вибору найкращого претендента за визначеними критеріями. Зроблено висновки про важливість застосування механізмів нечіткої логіки,
модифікованих алгоритмів технології парних порівнянь при багатокритеріальному аналізі різних характеристик і
можливість її реалізації як програмного модуля для будь-якої задачі багатокритеріального вибору.
Ключові слова: прийняття рішень, багатокритеріальність, невизначеність, методи багатокритеріального прийняття рішень; нечіткі багатокритеріальні задачі вибору; алгоритм парних порівнянь; задачі оцінки і вибору
варіантів.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У більшості предметних областей зустрічається
завдання згрупувати або впорядкувати аналізовані
об’єкти, ґрунтуючись на їх ознаках. Багатокритеріальне прийняття рішень, розпізнавання образів, класифікація, обробка різнорідної інформації – достатньо широке коло завдань, де досліджувані об’єкти
характеризуються багатьма різнорідними ознаками,
які можуть бути кількісними, якісним або інтервальними. Вирішення таких задач ускладняється їх
неформалізованим характером, який важко піддається математичному опису, значною кількістю альтернатив та критеріїв оцінювання.
Спектр застосування багатокритеріальних задач
відбору та впорядкування об’єктів занадто широкий –
від управління будь-якими технічними, фінансовими,
логістичними процесами до оцінки їх якісних характеристик. Зокрема, такими задачами є: проведення
конкурсного відбору за деякими критеріями; формування банку вакансій за певними характеристиками;
профорієнтація учнів; вибір найкращого претендента для отримання нагороди тощо. В усіх зазначених
задачах точні результати отримати майже неможливо,
можливо лише максимально наблизитися до них.
Для оцінювання альтернатив та можливих наслідків традиційно використовуються складні аналітичні
розрахунки, знання фахівців-експертів, засоби сучасних інформаційних технологій. Підвищення вимог
до інформаційно-комунікаційних систем, необхідність одночасно враховувати значну кількість кількісних, якісних та інтервальних критеріїв зумовлює
необхідність вдосконалення методики прийняття
рішень в задачах оцінки і вибору варіантів.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вітчизняними і зарубіжними науковцями приділено значну увагу проблемам розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень у нечіткому
середовищі. Перший крок до зближення точності
класичної математики з масовою нечіткістю реального світу зробив Л. Заде [1]. Теоретичні основи теорії
нечітких множин закладені у роботах Б. Коско, автора теореми FAT (Fuzzy Approximation Theorem) [2].
Згідно з цією теоремою будь-яка класична математика може бути апроксимована засобами нечіткої логіки. Технологія прийняття рішень на базі математич-

них розрахунків та використання методу попарних
порівнянь була розроблена Т. Сааті і отримала назву
«Метод аналізу ієрархій» [3]. На класичній технології
Т.Сааті було розроблено удосконалені, модифіковані
алгоритми аналізу ієрархій, у тому числі і у нечіткому
середовищі [4].
Оскільки об’єктивність оцінки в задачах вибору
залежить від урахування саме багатокритеріальності,
то вона має ґрунтувавтися на математичному методі
отримання цієї величини. Математичним проблемам
багатокритеріальності у «розмитих» множинах приділяють увагу Маляр М. [5], Кизим М., Забродський
В., Зінченко В., [6] та інші. Автоматизації процесу
вибору та варіантного оцінювання приділено увагу
Войтко В., Бевз С., Бурбело С. [7] Врахування багатокритеріальності в задачах вибору зумовлює необхідність вдосконалення методики прийняття рішень.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Важливою особливістю реальних задач вибору
є велика розмірність як простору альтернатив, так
і простору критеріїв за якими проводиться їх оцінка.
Ці особливості збільшують трудомісткість вирішення
задач вибору.
З позицій системного підходу завдання формування вирішення багатокритеріальних задач вибору
варіантів можна представити наступним набором
інформації
< T, X,Q, A,F,G,L, M ,N,C,P, S,D >, де
(1)
Т – постановка задачі (наприклад, t1 -сформувати
варіанти і вибрати найкращий варіант системи; t2 –
сформувати і вибрати варіант, який найближчий за
властивостями до заданого у завданні; tn -сформувати
варіанти і впорядкувати їх набір за ступенем схожості
до заданого і т.д.); X – множина допустимих альтернатив; Q – множина критеріїв оцінювання альтернатив і вибору варіанта системи; А – множина методів вимірювання переваг альтернатив; F – множина
допустимих альтернатив, що реалізують функції
у множині критеріальних оцінок; G – система переваг
вибраного елементу; L – способи дослідження системи; М – методи оцінювання варіантів; N – процедури
вибору варіантів; С – вид цільової функції; Р – кількість розглянутих рівнів системи; S – рівень формалізації постановки і рішення задачі; D – правило, що
відображає систему переваг.
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Представимо основні етапи методики:
1 етап. Формування критеріїв, заданих на універсальних множинах варіантів на основі математичного
апарату нечіткої логіки,
2 етап: Визначення функцій належності нечітких
множин на основі експертної інформації про парні
порівняння варіантів за 9-бальною шкалою Т. Сааті [3].
3 етап. Впорядкування варіантів на основі перетину нечітких множин-критеріїв, які відповідають
принципу Беллмана-Заде, згідно з яким мета при-

йняття рішення про вибір об’єкта і множина допустимих альтернатив розглядаються як рівноправні нечіткі множини універсальної множини альтернатив [8].
4 етап. Ранжування критеріїв методом парних
порівнянь і облік отриманих рангів як ступенів концентрацій відповідних функцій належності.
Блок-схема методики представлена на рис. 1.
Особливість реалізованого підходу полягає в тому,
що генерація варіантів здійснюється морфологічним
методом. Сутність цього методу полягає у розбитті

Рис. 1. Узагальнена схема методики формування і вибору варіанта
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СУЧАСНИЙ СТАН I РОЗВИТОК
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ТЕХНОЛОГIЙ
будь-якої задачі на відносно незалежні частини, тобто представлення її у вигляді матриці з вписаними
у кожному рядку частинами [9]. В клітинках матриці
вписуються всі альтернативні шляхи вирішення і всі
можливі шляхи вирішення.
Необхідність перебору всіх можливих альтернатив вирішення проблеми і вибір кращих рішень
проводиться за допомогою комплексу алгоритмів
розв’язання задач багатокритеріального вибору.
Серед них – модифікований алгоритм впорядкування
переваг за схожістю з ідеальним рішенням; алгоритм
на основі оцінок необхідного і можливого рівнів відповідності варіантів заданим вимогам та інші.
Критерій q ∈ Q можна представити у вигляді
нечіткої множини q , яка задана на універсальній
множині S наступним чином
q    s1  / s1 ,   s2  / s2 ,  '  sn   sn , (2)

де   si  – cтепінь належності елементу si нечіткій
множині q
Для визначення ступеня належності формуються
матриці парних порівнянь варіантів за кожним критерієм, загальна кількість яких дорівнює m. Елемент
матриці парних порівнянь mij оцінюється експертами
за 9-бальною шкалою Т. Сааті. При наявності властивостей симетричності і транзитивності обчислюються степені належності за формулою 3.
l  si   1 / (m1l i  m2l i  mnil � � � � )

(3)

Нечітка множина D , необхідна для вибору най-

кращого варіанту багатокритеріальної задачі визначається за формулою
D  minl 1,m l (s1)  w1 / s1, minl 1,m l (s2)  w 2 / s2 , minl 1,m l (sn )  wn / sn },

(4)

де w1, w2, ..., wn – коефіцієнти відносної важливості
критеріїв q1 , q2, ..., qm.
Для визначення коефіцієнтів відносної важливості w1, w2, ..., wn потрібно сформувати матрицю парних
порівнянь важливості критеріїв ql ∈ Q і скористатися
формулою 3.
Отже найкращим варіантів вирішення поставленої
задачі є той, який має найбільший степінь належності
D  s

*

  max   s 
D

i

За представленим алгоритмом вибору варіанту
в нечітких умовах багатокритеріальної задачі розглянемо приклад: вибір президента школи серед
трьох претендентів (учнів). Отже, задача зводиться
до порівняння трьох альтернативних варіантів системи s1, s2, s3. Оцінка ефективності буде відбуватися
за такими критеріями: q1 – ораторські здібності; q2 –
працездатність; q3 – комунікабельність; q4 –– організаційні здібності; q5 – відповідальність; q6 – творчі
здібності.
При експертному порівнянні студентів за критеріями були отримані лінгвістичні судження, представлені у табл. 1.
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Таблиця 1. – Парні порівняння якостей учнів
за шкалою Сааті
Критерій
q1
q2
q3
q4
q5
q6

Парні порівняння
Відсутність переваги s1 над s2
Суттєва перевага s3 над s1
Майже суттєва перевага s1 над s3
Слабка перевага s2 над s3
Суттєва перевага s1 над s2
Явна перевага s1 над s3
Слабка перевага s2 над s1
Майже слабка перевага s3 над s1
Суттєва перевага s1 над s2
Майже явну перевагу s1 над s3
Майже суттєву перевагу s1 над s2
Майже слабка перевага s3 над s1

Відносна важливість критеріїв q1-q6 визначається
за допомогою наступних експертних суджень: майже
суттєва перевага q2 над q1; явна перевага q3 над q1;
слабка перевага q3 над q5; майже слабка перевага q4
над q6; відсутність переваги q5 над q6.
Для експертних суджень q1-q6 також будується
матриця парних порівнянь для визначення відносної
важливості критеріїв. Обчислюються ранги критеріїв.
Для нашого прикладу вони наступні: q1 – q6: w1 = 0.04;
w2 = 0.19; w3 = 0,33; w4 = 0.22; w5 = 0.11; w6 = 0.11. Найвищу вагу мають критерії q3 і q4 (за нашим прикладом – це комунікабельність і організаційні здібності
претендента). Розраховуємо cтепені належності елементів нечіткій множині q � êðèòåðіїâ
� çà � ôîðìóëîþ
� 2.
q1  0, 91 / s1 , 0, 91 / s2 , 0, 98  s3 } ,
q2  0, 88 / s1 , 0, 83 / s2 , 0, 68  s3 } ,
q3  0, 91 / s1 , 0, 53 / s2 , 0, 48  s3 } ,
q4  0, 68 / s1 , 0, 86 / s2 , 0, 79  s3 } ,
q5  0, 97 / s1 , 0, 81 / s2 , 0, 79  s3 } ,
q6  0, 68 / s1 , 0, 76 / s2 , 0, 95  s3 } ,

Після виконання операції перетину q1-q6 отримуємо за формулою 4
 0, 68 0, 53 0, 48 
D  
;
;

s2
s3 
 s1

Отримана множина свідчить про суттєву перевагу претендента s1 над претендентами s2 і s3 , а також
наявності слабкої переваги претендента s2 над s3.
ВИСНОВКИ
При реалізації розглянутого алгоритму використовується доступна кваліфікованим експертам лінгвістична інформація про якість варіантів у вигляді
парних порівнянь. Розглянута процедура вирішення завдання нечіткого багатокритеріального вибору
варіантів не вимагає виконання трудоміских обчислень і може бути реалізована як програмний модуль
для будь-якої задачі багатокритеріального вибору.
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Використання розробленого методу охоплює
широке коло прикладних задач, які мають неформалізовані, абстрактні, «розмиті» статистичні дані і важко
піддаються аналізу. Доводиться важливість і доціль-

ISSN 2311–3405

ність застосування механізмів нечіткої логіки, модифікованих методів технології парних порівнянь при
багатокритеріальному аналізі різних характеристик
через їх універсальність і спрощеність розрахунків.
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