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Abstract. Underwater towed systems are typical of underwater robotics, and their use is associated with the
implementation of marine exploration, conservation, research and other underwater work. Strict market requirements
for the competitiveness of newly created underwater robotics stimulate the search for ways to reduce the cost of project
resources for the creation of such equipment. In particular, it is important to increase the reliability of design decisions
in the early stages of its design through the introduction of computer modeling methods and widespread use of artifact
designs of elements, components and components of previously created towed underwater systems.
The use of such information in design practice involves the creation of an appropriate system of classification of towed
underwater systems as an information basis for the early stages of design.
The aim of the work is to improve the existing classification of towed underwater systems based on a systems approach
as an information basis for design in the early stages of their development.
To achieve this goal, a systematic approach was used in the formation of additional classification features, set theory
in the formation of new classification features of towed underwater systems.
The result is a set of additional features that are essential for the design of new marine robotics, and those that form
the information basis for operational use in design practice and, thus, increase the overall productivity of the design of
towed underwater systems.
The scientific novelty is to improve the classification of towed underwater systems based on the application of a
systems approach by introducing four system groups of classification features: functional, energy, information and
design features.
This forms the information basis for improving the efficiency of design work in the early stages of development of
towed underwater systems.
The practical significance of the study is to create a theoretical basis for further development of a database of elements,
components and components of artifact designs of such systems, the use of which will reduce project resource costs
and increase the competitiveness of towed marine equipment.
Key words: towed underwater system; classification; system approach; design.
Анотація. Підводні буксирувані системи належать до типових засобів підводної робототехніки, а їх застосування пов’язане з виконанням морських пошукових, природоохоронних, науково-дослідних та інших підводних робіт. Жорсткі ринкові вимоги щодо конкурентоспроможності новостворюваних засобів підводної робототехніки стимулюють пошук шляхів зменшення витрат проєктних ресурсів на створення такої техніки. Зокрема,
актуальним є підвищення достовірності проєктних рішень уже на ранніх стадіях її проєктування шляхом упровадження методів комп’ютерного моделювання та широкого використання артефактних проєктів елементів,
вузлів і компонентів раніше створених буксируваних підводних систем. Використання такої інформації у проєктній практиці передбачає створення відповідної системи класифікації буксируваних підводних систем як
інформаційної основи для ранніх стадій проєктування.
Метою роботи є вдосконалення наявної класифікації буксируваних підводних систем на основі системного
підходу як інформаційного підґрунтя проєктування на ранніх стадіях їх розроблення.
Для досягнення поставленої мети використано системний підхід під час формування додаткових класифікаційних ознак, теорію множин під час формування нових класифікаційних ознак буксируваних підводних систем.
Результатом роботи є множина додаткових ознак, суттєвих для проєктування нової морської робототехніки,
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й таких, що утворюють інформаційне підґрунтя для оперативного використання у проєктній практиці і, відповідно,
забезпечують підвищення загальної продуктивності процесів проєктування буксируваних підводних систем.
Наукова новизна полягає в удосконаленні класифікації буксируваних підводних систем на основі застосування
системного підходу шляхом уведення чотирьох системних груп класифікаційних ознак: функціональних, енергетичних, інформаційних і конструктивних. Це утворює інформаційне підґрунтя для підвищення ефективності
проєктних робіт на ранніх стадіях розроблення буксируваних підводних систем.
Практична значимість дослідження полягає у створенні теоретичного підґрунтя для подальшого розроблення
бази даних елементів, вузлів і компонентів артефактних проєктів таких систем, використання яких зменшить
витрати ресурсів проєкту та сприятиме підвищенню конкурентоздатності створюваних засобів буксируваної
морської техніки.
Ключові слова: буксирувана підводна система, класифікація, системний підхід, проєктування.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Підводні буксирувані системи (БПС, в англомовній літературі – Underwater Towed System) належать
до найбільш поширених видів підводної техніки
й широко застосовуються для дослідження й освоєння Світового океану [1–5]. Порівняно з іншими
видами такої техніки, вони забезпечують максимально високу продуктивність під час обстеження водної
товщі й донної поверхні, оскільки швидкості буксирування становлять зазвичай 6–12 вузлів і більше [6].
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Рис. 1. Типовий склад буксируваних підводних систем
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Типова БПС розташовується на судні-буксирувальнику (СБ) і складається з буксируваного підводного апарата (БПА), кабель-буксира (КБ), спуско-піднімального пристрою (СПП), кабельної лебідки (КЛ)
та поста енергетики й керування (ПЕК) [2] (рис. 1,а).
У складних варіантах застосування до складу БПС
входять декілька БПА та КБ (рис. 1,б).
На СБ розташовані кабельна лебідка (КЛ) та пост
енергетики і керування (ПЕК). ПЕК призначений
для одержання й аналізу інформації, яка надходить

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
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із БПА, генерування керівних сигналів і розподілу
енергії, яка потрібна для роботи БПС (БПА і КЛ). За
допомогою КЛ здійснюються спуск та підйом БПА,
попущення-вибирання КБ.
На СБ розташовано також спуско-піднімальний
пристрій (СПП), за допомогою якого виконуються
операції вивантаження БПА з борту СБ на воду перед
початком місії та підйом БПА на борт СБ після закінчення місії.
Характерною особливістю БПС є наявність гнучкого зв’язку у вигляді тросу або буксирного кабелю
між СБ і БПА, який служить для буксирування БПА,
керування ним і передачі інформації в реальному
часі. Водночас інформація, яка одержується, дає змогу виконувати оперативне дистанційне керування
БПА. Іноді КБ застосовується як вантажний елемент
для спуску-підйому БПА.
До процесу та результатів проєктування сучасних
БПС висувається низка вимог, які стосуються, загалом, скорочення термінів їх проєктування та будівництва і, як кінцевий результат, підвищення конкурентоздатності новостворених БПС як наукомісткої
продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках морської робототехніки [7; 8]. Тому на цей час актуальним
є прикладне наукове завдання підвищення ефективності проєктних робіт зі створення нових БПС.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Зазначимо, що питання вдосконалення проєктування БПС шляхом впровадження сучасних методів
проєктування завжди було в центрі наукових інтересів дослідників. До головних питань дослідників
відносились традиційні питання систем автоматизованого проєктування [9], автоматизація керування
режимами роботи БПС [10], контролю динамічних
процесів в елементах системи [11; 12].
Досліджуються також питання керування буксирними кабельними лебідками як складовими БПС.
Так, у роботі [13] представлено ефективний підхід
до планування буксирувальних маневрів для БПА за
допомогою управління СБ і КЛ. Доведено, що можна сформувати буксирну траєкторію для БПА таким
чином, щоб він рухався за необхідною траєкторією
в умовах зовнішніх збурень.
У роботі [14] виконано системний аналіз закономірностей розвитку технологій проєктування БПС
та сформульовано перспективні напрямки їх удосконалення на основі сучасного інструментарію проєктування та забезпечення конкурентоспроможності на
ринку морської техніки.
Однак питання класифікації БПС та можливого
її удосконалення з метою підвищення ефективності
проєктування та забезпечення конкурентоздатності
новостворених БПС як наукомісткої продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках морської робототехніки в них не розглядаються.
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ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Одним із напрямів підвищення ефективності проєктування та забезпечення конкурентоздатності БПС
є можливість приймати достовірні проєктні рішення
вже на ранніх стадіях проєктування (технічна пропозиція, передескізні проєктні розробки) шляхом
упровадження методів комп’ютерного моделювання
та використання результатів раніше виконаних проєктів [8]. Оскільки проєктування ведеться значною
мірою «за прототипом», тобто з використанням артефактних проєктів, доцільним є перенесення їхніх
результатів і використання типових проєктних рішень
на ранніх стадіях проєктування. Це має забезпечити
зниження собівартості проєктних робіт зі створення
БПС загалом завдяки скороченню термінів виконання
етапів ескізного та технічного проєктів.
Однак для обґрунтованого ухвалення проєктних
рішень на ранніх стадіях проєктування необхідно
створити відповідну базу даних типових та/чи апробованих практикою інноваційних технічних рішень по
вузлах і компонентах реально створених БПС та розробити систему автоматизації конструкторських робіт
згідно концепції Shipbuilding 4.0 [15], яка б спиралась
на уточнену класифікацію БПС на основі системного
підходу [16, 17] і, тим самим, давала б змогу оперативно аналізувати наявні на ринку елементів підводної
робототехніки технічні рішення та обґрунтовано включати їх у проєкт БПС, яка проєктується.
Зі свого боку, це дасть змогу формалізувати
та знизити трудомісткість як процесу розроблення
бази даних наявних елементів, вузлів і компонентів
БПС, так і процесу власне проєктування нових БПС.
Отже, прикладна наукова задача уточнення існуючої класифікації БПС на основі системного підходу
є актуальною.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є удосконалення класифікації буксируваних підводних систем на основі системного підходу як інформаційного підґрунтя проєктування на ранніх стадіях їх розроблення.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ
ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Предметом дослідження є процес проєктування
буксируваних підводних систем на ранніх стадіях їх
розроблення.
Об’єктом дослідження є доцільність і можливість
удосконалення класифікації буксируваних підводних
систем на основі системного підходу та визначення її
місця у проєктуванні таких систем на ранніх стадіях
їх розроблення.
Методи дослідження: системний підхід під час
формування додаткових класифікаційних ознак,
теорія множин під час формування нових класифікаційних ознак буксируваних підводних систем.
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
1. Наявна класифікація та сфери застосування
БПС
Залежності від завдань, які розв’язують за допомогою БПС, є велика різноманітність їхніх схем
і конструкцій. Переважна більшість завдань пов’язана
з виконанням підводного пошуку, рідше – з одночасним взяттям проб води і ґрунту або з доставкою корисного вантажу (КВ) в задану точку морського дна.
Водночас БПС повинна забезпечувати необхідну
смугу пошуку й задане положення та умови роботи
фото-, відео- чи гідроакустичної апаратури, яка виявляє підводні об’єкти.
Типовими завданнями БПС під час виконання
морських робіт широкого призначення є:
‒ вимірювання гідрофізичних та гідрохімічних
параметрів водного середовища (температури, електропровідності, кислотності, лужності та ін.);
‒ вивчення рельєфу й структури морського дна
(гідроакустичне обстеження поверхні, глибинне профілювання морського дна й картографування);
‒ імпульсне зондування морського дна з метою
пошуку корисних копалин на шельфі;
‒ гідроакустичний та відеопошук затонулих
об’єктів.
До наведених вище підводних завдань в останні
роки додається фото- і відеозйомка донної поверхні, основною вимогою якої є високоточне картографування, фото- і відеодокументування підводних
об’єктів з їхньою географічною прив’язкою [18]. Такі
роботи є невіддільною частиною прокладки підводних кабелів і трубопроводів, пошукових, аварійнорятувальних робіт і науково-дослідних вишукувань.
Згідно з усталеною міжнародною практикою [19;
20] за класифікаційними ознаками підводні апарати
загалом і БПС зокрема поділяються на:
‒ населені (manned, M) і ненаселені (unmanned, U);
‒ автономні (free, F) прив’язні (tethered, T);
‒ плаваючі (suspended, S) і донні (buttomed, B);
‒ самохідні (propelled, P) і несамохідні (inert, I).
Крім того, сучасні БПС можуть бути виконані
за комбінованою схемою побудови (класифікаційна
ознака – combined, C), коли до їх складу можуть входити ненаселені самохідні підводні апарати, що на
певних етапах підводної місії можуть буксируватись.
Отже, типові БПС утворюють класифікаційну
групу UTSI,.
У вітчизняній практиці класифікація БПС виконується також за ознаками призначення та структури
просторової конфігурації БПС, схеми буксирування
підводного апарата БПС та за робочою глибиною буксирування.
За призначенням П БПС поділяють на:
‒ пошукові ПП, призначені для пошуку затонулих об’єктів – суден, авіа- та космічної техніки тощо
[21]; типовими морськими операціями, які успішно
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проведені з застосуванням БПС, є пошук теплоходу «Титанік» за допомогою пошукового БПА Argo
[22] та пошук затонулого підводного човна «Комсомолець» за допомогою БПА «Лортодромія-III ДВН»
[18], оснащених гідролокаторами бічного огляду, магнітометрами та інші (рис. 1,а та рис. 2,а,б);
‒ науково-дослідницькі ПН, призначені для
вивчення Світового океану (дослідження процесів
розвитку іхтіофлори та іхтіофауни, донних відкладень), вирішення задач підводної археології та екології моря [24]; до таких систем належить БПА серії
CAMPER [25] та Video Plankton Recorder [26] фірми
WHOI (рис. 1,б та рис. 2,д,е);
‒ рибопромислові ПР, призначені для виявлення промислово значимих рибних косяків та їх вилову за допомогою тралів; до таких апаратів належать
БПА «Тетіс», які можуть працювати у ненаселеному
та населеному режимах [23] (рис. 2,в);
‒ БПС ПЗ радіо- та супутникового зв’язку населеного підводного апарата з базою без спливання на
поверхню (рис. 1,г та рис. 2,з);
‒ геологорозвідувальні ПГ, призначені для пошуку корисних копалин на шельфі за допомогою генерації у воду гідроакустичних імпульсів та їх прийому
після відбиття від морського дна [21] (рис. 2,д);
‒ воєнні ПВ, призначені для пошуку, класифікації
та картографування підводного середовища в оборонних цілях.
Множина класифікаційних ознак за призначенням П, таким чином, містить складові:
П={ПП; ПН; ПР; ПЗ; ПГ; ПВ}.
(1)
За структурою просторової конфігурації С БПС
поділяються на:
‒ одноланкові СО, які містять один БПА, що буксирується за СБ за допомогою кабель-буксиру (КБ);
такі БПС є найбільш розповсюдженими з-за їхньої
простоти побудови й експлуатації, рис. 1,а;
‒ багатоланкові СБ, до складу яких входять
декілька БПА або буксируваних пошукових приладів (БПП), які буксируються одним спільним КБ або
окремими КБ і використовують БПА-відхилювачі,
БПА-заглиблювачі та підйомні БПА для розгортання
БПС у просторову робочу схему, рис. 1,б.
Множина класифікаційних ознак за структурою
просторової конфігурації С, відповідно, містить
складники:
С={СО; СБ}.
(2)
За схемою буксирування Б БПС поділяють на:
‒ глибинного буксирування БГБ (надводне чи
підводне СБ буксирує БПА у товщі води); така схема
буксирування застосовується при виконанні наукових
досліджень, а також при підводних пошукових роботах (рис. 1,а);
‒ буксирування просторово розгалуженого
комплексу пошукових і вимірювальних приладів для

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
СУДНОБУДУВАННЯ
об’ємного дослідження водної товщі у наукових, природоохоронних чи інших цілей (рис. 1.б);
‒ придонного буксирування БДБ (надводне судно
буксирує БПА у безпосередній близькості до донної
поверхні); буксирування застосовується при виконання пошукових і аварійно-рятувальних робіт, при проведенні протимінних морських операцій, а також при
проведенні підводних наукових досліджень (рис. 1,в);
‒ приповерхневого «зворотного» буксирування
БПА БПЗ, коли підводне СБ (зазвичай, автономний
населений підводний апарат) буксирує БПА-радіобуй
під поверхнею моря для організації оперативного
радіо- чи супутникового зв’язку з базою без спливання на поверхню моря (рис. 2,г);
‒ приповерхневого буксирування БПА БПБ за
класичною схемою – надводне судно буксирує БПА
або БПП по поверхні моря; зазвичай, у такий спосіб
буксирують пошукову гідроакустичну апаратуру при
пошуку підводних родовищ нафти і газу, рис. 1.д.
Отже, множина класифікаційних ознак за структурою просторової конфігурації Б містить складники:
Б={БПБ; БПЗ; БГБ; БДБ}.
(3)
За робочою глибиною Г БПС, як і інші підводні
апарати і системи, поділяють на: БПС для малих глибин Г600 (до 600 м); БПС для середніх глибин Г2000 (до
2000 м); БПС для великих глибин Г6000 (до 6000 м);
БПС для надвеликих глибин ГMax (більше 6000 м).
За останні роки у роботі морських організацій
спостерігається тенденція щодо збільшення пошукових на водолазних глибинах (до 60 м), тому автори
вважають за доцільне виділити окремий підклас БПС
для мілководних акваторій Г100 (до 100 м).
Отже, множина класифікаційних ознак за структурою просторової конфігурації Б, містить складові:
Г={Г100; Г600; Г2000; Г000; ГМах}.
(4)
Наведені вище підходи до класифікації БПС є важливими, у першу чергу, для замовників такої техніки,
оскільки дають змогу оцінити область їх застосування. Однак вони не містять інформації про конструкторські рішення, закладені у їх технічну реалізацію.
Це не дає змоги визначити особливості побудови
нових зразків морської буксируваної робототехніки
та виконати порівняльний аналіз проєктних рішень.
2. Удосконалення класифікації БПС на основі
системного підходу
Автор пропонує більш узагальнену класифікацію БПС, яка ґрунтується на системному підході [8]
та передбачає чотири системні групи класифікаційних ознак: функціональні Ф, енергетичні Е, інформаційні І та конструктивні К.
Тоді класифікаційні ознаки можна представити
у вигляді множини КО:
КО={Ф; Е; І; К}.
(5)
До функціональних ознак Ф доцільно віднести,
власне, всі наведені вище вітчизняні класифікаційні
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ознаки (П, С, Б, Г), оскільки вони характеризують
експлуатаційні можливості БПС. З огляду на специфіку морських операцій варто доповнити вказані
ознаки суттєвою для проєктувальників БПС ознакою
кратності застосування З таких систем – одноразового застосування ЗО та багаторазового застосування ЗБ:
З={ЗО; ЗБ }.
(6)
Тоді множина Ф функціональних ознак БПС буде
мати такі складники:
Ф={П; С; Б; Г; З}.
(7)
До енергетичних ознак Е, яка має створювана
БПС, доцільно віднести такі:
ЕКБ – живлення БПА забезпечується через кабельбуксир;
ЕА – живлення БПА забезпечується джерелами
живлення, розташованими на борту БПА (зазвичай,
це – акумуляторні батареї);
ЕКБА – живлення БПА забезпечується за змішаною
схемою, коли одна частина споживачів електроенергії
БПА живиться від бортових акумуляторних батарей
(наприклад, системи навігації та керування), а інші –
від джерела енергії СБ через кабель-буксир (наприклад, підсистеми електрообладнання корисного вантажу БПА – пробовідбірників води, потужні гідроакустичні прилади, систем озброєння тощо).
Тоді множина Е енергетичних ознак БПС буде
мати наступні складові:
Е={ЕКБ; ЕА; ЕКБА}.
(8)
Важливим складником класифікаційних ознак
сучасних БПС є інформаційні ознаки І, які характеризують рівень автоматизації БПС:
‒ під час підготовки до роботи ІП (наприклад,
автоматичне тестування обладнання перед початком
місії) та після її завершення ІЗ;
‒ під час виконання підводної місії ІМ (наприклад, ручне керування БПС ІМ-Р, автоматизоване керування ІМ-А, автоматичне керування ІМ-АА, інтелектуальне керування ІМ-І, групове керування декількома БПА
або БПС ІМ-Гр).
Іншим складником інформаційної ознаки
І є рівень інформатизації процесів, які мають місце
при застосуванні БПС за призначенням – наявність
та вид інформаційного обміну між БПА та ПЕК ІБПАПЕК або між БПА та іншими підводними системами
ІБПА-ПС (наприклад, автономними підводними апаратами чи донними станціями). Зазвичай це зв’язок через
КБ (ІБПА-ПЕК-КБ), гідроакустичний (ІБПА-ПЕК-ГАКС, ІБПА-ПСГАКС) або оптичний (ІБПА-ПЕК-О, ІБПА-ПС-О) канали зв’язку.
Тоді множина І інформаційних ознак БПС буде
мати такі складники:
І={ІП; ІЗ; ІМ-Р; ІМ-А; ІМ-АА; ІМ-І; ІМ-Гр; ІБПА-ПЕК-КБ;
ІБПА-ПЕК-ГАКС; ІБПА-ПС-ГАКС; ІБПА-ПЕК-О; ІБПА-ПС-О}. (9)
Зазначимо, що в загальному випадку автоматизації підлягають усі складники БПС:
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‒ пристрій доставки БПА на воду та прийому
з води (на надводних суднах та кораблях – це автоматичний спуско-піднімальний пристрій, на науководослідних підводних апаратах – це дистанційно керовані ангари з автоматичними кабельними лебідками
для випускання і прийому БПА на ходу підводного
апарата);
‒ кабельні лебідки для автоматичного завдання
довжини попущеної частини КБ при усталеному русі
БПА та керованої зміни довжини КБ у перехідних
режимах експлуатації БПС;
‒ виконавчі механізми власне БПА – приводи
повороту несучих поверхонь (крил БПА), елеронів
(елевонів) і хвостового оперення, рушії позиціювання
БПА тощо;
‒ виконавчі механізми корисного вантажу, встановленого на БПА – фото-, відео- і гідроакустичної
апаратури, відбірників проб води і ґрунту тощо.
Розгляньмо тепер конструктивні ознаки класифікації БПС К. До них насамперед віднесемо:
‒ склад обладнання БПС КОбл (базова комплектація КОбл-Б, повна комплектація КОбл-П, авіаційного КОблАвіа та підводного КОбл-ПЧ застосування);
‒ конструктивні рішення складових БПС – архітектурно-конструктивний тип БПА КБПА, конструктивні рішення щодо КЛ ККЛ, КБ ККБ, СПП КСПП та ПЕК
КПЕК;
‒ характеристики механічної автономності БПА
(тільки буксируваний КБ, з можливістю переходу до
режиму телекерованого самохідного КROV чи автономного самохідного КAUV підводного руху БПА);
‒ масо-габаритні характеристики обладнання
БПС КМГХ.
Тоді множина К конструктивних ознак БПС буде
мати такі складники:
К={КОбл-Б; КОбл-П; КОбл-Авіа; КОбл-ПЧ; КБПА; ККЛ; ККБ;
КСПП; КПЕК; КБ; КROV; КAUV; КМГХ}.
(10)
Зазначимо, що запропоновані класифікаційні
ознаки насамперед притаманні як БПА, так і здебільшого іншим складникам БПС – їхнім кабельним лебідкам, кабель-буксирам і постам енергетики
й керування.
3. Удосконалена класифікація буксируваних
підводних систем як інформаційне підґрунтя проєктування на ранніх стадіях їх розроблення
Аналіз науково-технічної літератури та досвід
авторів у проєктуванні та експлуатації засобів морської робототехніки свідчить, що магістральним шляхом до створення конкурентоспроможних БПС є підвищення достовірності технічних рішень вже на ранніх стадіях проєктування та скорочення витрат ресурсів, зокрема, часу на їх проєктування.
Успішне розв’язання вказаних завдань підвищить
достовірність проєктних рішень на ранніх стадіях
проєктування БПС забезпечить зменшення витрат
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часу на подальші стадії проєктування, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності нової підводної
техніки.
Уведення у проєктну практику удосконаленої класифікації БПС на основі застосування системного підходу шляхом уведення чотирьох системних груп класифікаційних ознак (функціональних, енергетичних,
інформаційних та конструктивних) дасть можливість
будувати бази даних артефактних і нових, що розробляються, проєктів елементів, вузлів і компонентів
БПС, що забезпечить оперативне звернення до них,
оцінку ступеня відповідності конкретним проєктним
завданням і внесення до проєктів, що розробляються,
з мінімальними витратами проєктних ресурсів.
Побудовані за пропонованими класифікаційними
ознаками бази даних елементів, вузлів і компонентів
БПС, таким чином, утворять інформаційне підґрунтя
для організації високопродуктивного процесу проєктування БПС вже на ранніх стадіях їх розроблення.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сучасний рівень проєктування ненаселених БПС
характеризується добре розвинутими методами математичного моделювання та проєктними методами зі
створення окремих складових буксируваних систем.
Зокрема, створено широкий спектр проєктних методик для буксируваних підводних апаратів як твердих
тіл у потоці води та їх кабель-буксирів як гнучких тіл
у потоці води.
Проте невирішеними залишились завдання впровадження системного підходу на ранніх стадіях проєктування БПС. Його впровадження в організацію
процесу проєктування БПС утворює методологічну
основу для отримання конкурентних переваг створюваної продукції, оскільки враховує особливості
взаємодії основних складових об’єкту проєктування
в процесі його експлуатації.
Крім того, системний підхід передбачає інтеграцію кращих технологій проєктування, що забезпечує
високу якість технічних рішень і суттєво зменшує
витрати часу на проєктування.
Запропонована уточнена система класифікації
БПС як наукомісткої продукції включає основні системні ознаки – функціональні, енергетичні, інформаційні та конструктивні, а їх використання при створення відповідних баз даних елементів, вузлів і компонентів БПС дає змогу конструкторам підводної
техніки оперативно отримувати достовірну інформацію щодо артефактних проєктів БПС та використовувати її у своїй проєктній діяльності.
ВИСНОВКИ
1. На основі вивчення експлуатаційних характеристик буксируваних підводних систем, існуючої
класифікації, складу обладнання та сучасних вимог
ринку щодо конкурентоздатності запропоновано

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
СУДНОБУДУВАННЯ
удосконалену їх класифікацію на основі застосування системного підходу шляхом уведення чотирьох системних груп класифікаційних ознак – функціональних, енергетичних, інформаційних та конструктивних ознак, що утворює інформаційне підґрунтя для підвищення ефективності проєктних
робіт на ранніх стадіях розроблення буксируваних
підводних систем.
2. Для кожної з нових класифікаційних ознак
запропоновано множину додаткових ознак, суттєвих для проєктування нової морської робототехніки,
та таких, що утворюють інформаційне підґрунтя для
оперативного використання у проєктній практиці і,
відповідно, забезпечують підвищення загальної про-
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дуктивності процесів проєктування буксируваних
підводних систем.
3. Запропоновані класифікаційні ознаки буксируваних підводних систем дають змогу будувати бази
даних елементів, вузлів і компонентів артефактних
проєктів таких систем, використання яких зменшить
витрати ресурсів проєкту та, загалом, підвищить конкурентоздатність створюваних засобів буксируваної
морської техніки.
4. Подальші дослідження вбачається доцільним
проводити в напрямі розроблення методики використання вдосконаленої класифікації буксируваних підводних систем у проєктній практиці на ранніх стадіях
їх створення.
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Abstract. The purpose of the article is to summarize and analyze the experience of studying the main properties of
marine mammals, which have found and may find application in the future, in the creation of surface and underwater
robotic vehicles and naval weapons.
Research methods are system-structural and didactic-analytical.
A review of modern developments of the leading technologically developed countries made it possible to conclude that
there are robotic systems capable of conducting combat operations with a high degree of autonomy without human
intervention. All developments are based on bionic elements.
The article presents an analysis of research in the field of biohydrodynamics. It was determined that the main objects
of study of this scientific direction are hydro- and aerobionts. In their studies, scientists focused on the shape of
the animal’s body and its change during movement, the locomotor apparatus that creates traction and lifting force,
bioenergetics, the interaction of the aquatic environment with the body of the animal. It is noted that, in contrast to
technical objects, living organisms, flying or floating, mainly use flapping engines (wings, fins), the operating principle
of which has not yet been fully studied. The research results formed the basis for the development of physical and
mathematical models used in aircraft and shipbuilding.
The article presents the characteristics of some morphological properties of marine mammals and their practical
application in the creation of naval weapons. Of particular relevance are the results of studies of the sonic echolocation
system of dolphins, whales, their implementation in network-centric technologies, which make it possible to increase
the efficiency and effectiveness of combat control and interaction of mobile fleet units with sea ones, forces and means.
Analysis of promising robotic systems showed that the natural qualities of marine mammals were widely used in
their creation.
Analysis of promising projects shows that in the near future the IRS with different goals will confidently take its place
in the maritime (both surface and underwater) sphere of hostilities. At the same time, it can already be argued that the
widespread use of natural qualities of marine mammals in the creation of robotic systems contributes to the creation of
universal, economical and promising innovative models.
Key words: combat marine robotic systems; autonomous uninhabited underwater vehicles; morphological properties
of marine mammals; waving engines of aquatic organisms; bionic forms; laminarization; underwater environment
control; unmanned vehicles.
Анотація. Метою статті було узагальнення та аналіз досвіду досліджень основних властивостей морських
ссавців, які знайшли та можуть знайти застосування в майбутньому, під час створення надводних і підводних
роботизованих апаратів і морських озброєнь.
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Методи дослідження – системно-структурний і дидактично-аналітичний.
Огляд сучасних розробок провідних технологічно-розвинених країн дав змогу зробити висновок про наявність
робототехнічних комплексів, які здатні з високим ступенем автономності вести бойові дії без участі людини. В
основі всіх розробок є елементи біоніки.
У статті наведено аналіз досліджень у сфері біогідродинаміки. Визначено, що основними об’єктами для
вивчення цього наукового напряму стали гідро- і аеробіонти. У дослідженнях, основний акцент учені робили на формі тіла тварини та її змінах у процесі руху, руховому апараті, що створює тягу і підйомну силу,
біоенергетиці, взаємодії водного середовища з тілом тварини. Зазначено, що, на відміну від технічних об’єктів,
живі організми, що літають або плавають, використовують переважно махаючі рушії (крила, плавці), принцип
дії яких ще досі не повністю вивчений. Результати досліджень стали основою під час розроблення фізичних і
математичних моделей, які використовуються в авіа- і суднобудуванні.
У роботі наведено характеристики деяких морфологічних властивостей морських ссавців та їхнє практичне застосування під час проєктування морських озброєнь. Особливої актуальності набувають результати
досліджень звукоехолокаційної системи дельфінів, китів під час їх впровадження в мережецентричні технології,
які дають змогу підвищити оперативність і ефективність бойового управління та взаємодію мобільних з’єднань
флоту із силами й засобами морського базування.
Аналіз перспективних проєктів показує, що в недалекому майбутньому морські роботизовані системи
найрізноманітнішого призначення впевнено посядуть своє місце в морській (як надводній, так і підводній)
сфері військових дій. Водночас уже нині можна констатувати, що широке застосування природних якостей
морських ссавців під час створення робототехнічних комплексів сприяє створенню універсальних, економічних
і перспективних інноваційних моделей.
Ключові слова: бойові морські роботизовані системи; автономні ненаселені підводні апарати; морфологічні
властивості морських ссавців; махаючі рушії гідробіонтів; біонічні форми; ламінаризація контроль підводної
обстановки, безпілотні апарати.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Стратегією Військово-Морських Сил Збройних
Сил України (далі – ВМС ЗС України) 2035 року
передбачається поетапне нарощування спроможностей військово-морського флоту (далі – ВМФ),
включаючи генерацію сил, їх освіту і підготовку до
морських та об’єднаних операцій. Головним завданням ВМС ЗС України є забезпечення підводної охорони та поінформованості в зоні морської відповідальності України.
З урахуванням сучасних розробок та напрямків,
максимальна ефективність поставленої задачі може
бути досягнута за рахунок використання безпілотних
підводних та надводних апаратів, утримання яких
є економічно вигідніше, ніж перебування в морі катерів, суден.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЯГНЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Однією з сучасних концепцій ведення війни на
морі є концепція застосування морських роботизованих систем (далі – МРС). Безекіпажні (безпілотні) системи дозволяють більш ефективно виконувати бойові завдання, мінімізуючи при цьому людські
втрати. У подальшій перспективі спектр бойових
завдань МРС розшириться аж до повної заміни нероботизованих систем та людських ресурсів [1].
Збройні сили держав світу все більше інтегрують
безпілотні системи різного призначення в свої арсенали. Для військово-морських сил розглядаються
три категорії такого обладнання: ненаселені підводні
апарати (далі – НПА) (Unmanned Underwater Vehicles,

UUV); ненаселені надводні апарати (далі – ННА), або
судна (Unmanned Surface Vessels – USV) і безпілотні літальні апарати (далі – БЛА) (Unmanned Aerial
Vehicles, UAV) [2].
Сучасні самохідні НПА – це окремий клас робототехнічних об’єктів з притаманними їм завданнями,
особливостями технології, складом систем і функціональними властивостями. Попри всю різноманітність самохідних НПА (за цільовим призначенням,
масогабаритними
характеристиками,
конструктивним виглядом, типом енергосилових установок
і т.п.) загальновизнаної класифікації в цьому класі
робототехніки ще не склалося. Тому в зарубіжних
публікаціях, присвячених аналізу стану та прогнозу
розвитку НПА, наводяться досить суперечливі факти
і статистичні відомості. Огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій в галузі підводної техніки дозволив
сформулювати найбільш загальний і несуперечливий
умовний розподіл самохідних НПА [2].
Усі самохідні НПА (UUV – Unmanned Underwater
Vehicle) поділяють на два великих підкласи: неавтономні (прив’язні) НПА і автономні ненаселені підводні апарати (далі – АНПА).
Самохідні НПА можуть бути плаваючими в товщі води, самохідними донними або з комбінованим
типом руху. До АНПА відносяться самохідні НПА
з автономною системою енергозабезпечення та,
як правило, бездротовим каналом телеуправління
і зв’язку.
Треба зазначити, що розподіл НПА за ознакою
автономності сформувався в процесі еволюції цього
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виду техніки, і під автономністю розуміється,
перш за все, енергетична незалежність апарату від
судна-носія.
Самохідні НПА вже сформувалися в досить представницький клас робототехнічних засобів, що налічує понад 500 різних проєктів (моделей). Провідні
морські держави активно займаються створенням
бойових морських роботизованих систем для власних військово-морських сил [1]. У розробці та виробництві самохідних НПА провідне місце займають
США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина
і Японія [3].
Нині технічно розвиненими країнами та перш за
все США в інтересах ВМС активно ведуться роботи в галузі створення ненаселених платформ і ненаселених підводних апаратів. Водночас якщо у сфері
створення повноцінних ненаселених платформ успіхи поки досить скромні, то у сфері створення ненаселених підводних апаратів (НПА) окреслилася низка
проривних розробок. Однак стрімкий розвиток робототехніки та використання найсучасніших технологій
не забезпечує вирішення, на теперішній час, деяких
проблемних питань:
‒ створення двигунів, що дозволяють знизити енергозатрати та рівень шуму робототехнічних
засобів;
‒ створення трансгенних біополімерів, що застосовуються при розробці ультралегких, надміцних,
еластичних матеріалів з підвищеними характеристиками малопомітності для корпусів БПЛА та інших
робототехнічних засобів;
‒ створення розвитку обчислювальних систем
і систем зв’язку [4].
Для розв’язання вищевказаних проблемних
питань у системі розвитку робототехніки провідними
вченими світу вивчаються якості живих організмів,
зокрема, морських ссавців. Це пояснюється усвідомленням факту, що до теперішнього часу всі біологічні системи перевершують за своїми можливостями характеристики більшості існуючих технічних
засобів аналогічного призначення. Одним з основних
напрямів досліджень науковцями є характер рушійних сил морських ссавців та механізм їх забезпечення
за рахунок особливостей форми тіла. Окрім ламінаризованої форми тіла, у китоподібних і швидкісних
риб існує ще ціла система природних застосувань,
які забезпечують ефективне переміщення у водному
середовищі. Гідродинамічна оптимізація покривів
тварин дозволяє впливати на прикордонний шар середовища, робити його ламінарним, зменшити тертя.
Ця особливість знайшла застосування в кораблебудуванні та робототехніці. Особливості функціонально-морфологічних властивостей і кінематики руху
китоподібних стали прототипом при створенні сучасних трансгенних біополімерів для корпусів БПЛА
та інших робототехнічних засобів. Важливе питання
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у розвитку робототехніки – створення систем зв’язку
теж може бути вирішене із вивченням і використанням якостей звукоехолокаційної системи дельфінів.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
В основі принципу дії всіх безпілотних апаратів
лежать динамічні та кінематичні характеристики біологічних об’єктів. За останні два сторіччя проведений
великий обсяг теоретичних досліджень в напрямку
пошуку природних прототипів та закономірностей,
які природа вдосконалювала упродовж мільйонів
років. В процесі еволюції у китоподібних і швидкісних риб була створена ціла система природних застосувань, що дозволяють не тільки вижити у водному
середовищі, а й ефективно переміщуватися, регулювати процеси дихання і теплообміну, харчуватися, спілкуватись і знаходити навігаційні орієнтири
у водному середовищі. Деякі сучасні технічні засоби,
в тому числі і безпілотні апарати: повітряні, наземні і морські вже спроєктовані, як прототипи живих
організмів. Дослідники активно вивчають і застосовують як прототип морфологічні та фізіологічні якості морських ссавців в кораблебудуванні і в створенні
роботизованих апаратів.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Враховуючи накопичений досвід провідних вчених у вивченні морських ссавців, метою статті було
узагальнення та аналіз досліджень основних властивостей морських тварин, в тому числі і ссавців, при
створенні роботизованих апаратів, які можуть знайти застосування як в надводному, так і в підводному положенні. Основні методи дослідження, які були
використанні для проведення аналізу проблеми – системно-структурний та дидактично-аналітичний.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
З далеких часів увагу дослідників природи і вчених привертали висока досконалість і виняткова пристосованість живих організмів до умов навколишнього середовища. Леонардо да Вінчі, М.В. Ломоносов,
К.Е. Ціолковський, Н.Є. Жуковський, В.В. Голубєв
та інші намагалися осягнути глибоко заховані природою секрети «живих прототипів» і використати отримані знання в різних технічних пристроях [5]. Завдяки спільним зусиллям біологів, фізиків, математиків,
інженерів в XX столітті сформувався новий напрям
науки – біоніка. Сутність цієї науки зводиться до
використання знань, отриманих в біології, для створення технічних об’єктів на нових фізичних принципах, запозичених у природи.
Великий обсяг досліджень у минулому сторіччі
було проведено в біогідродинаміці [5]. Основними
об’єктами для вивчення цього наукового напрямку
стали гідро- і аеробіонти, тобто живі організми, які
переміщаються в водному та повітряному середови-
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щах. На відміну від технічних об’єктів, живі організми, що літають або плавають, використовують,
переважно, махаючі рушії (крила, плавці), принцип
дії яких ще досі не повністю вивчений. Предметом
вивчення вчених і інженерів є форма тіла тварини
і її зміни в процесі руху, руховий апарат, що створює
тягу і підйомну силу, біоенергетика, взаємодія водного середовища з тілом тварини. В ході досліджень
розробляються фізичні та математичні моделі, на
основі яких проводиться комп’ютерний експеримент,
створюються технічні експериментальні установки.
Особливе значення біогідродинаміки полягає в тому,
що результати досліджень використовуються в авіаі суднобудуванні.
Завдання
сучасного
науково-технологічного напрямку полягає у вивченні не тільки будови,
морфологічних особливостей, але і функцій живих
організмів, принципів дії їх рушіїв для використання
отриманих відомостей при створенні нових механізмів. Так актуальними на теперішній час є самохідні
моделі, принцип дії яких оснований на спрощених
фізичних схемах природних аналогів. У монографіях Л.Ф. Козлова, С.В. Першина, А.К. Бродського,
В.Л. Свидерського викладені результати теоретичних та експериментальних досліджень махаючих
рушіїв аеро- і гідробіонтів. Відомі також теоретичні
і експериментальні роботи іноземних вчених Т. Кармана, Д. Грея, Дж. Лайтхілла, Т. By, Дж. Прінгл,
В. Нахтігалю [5].
Ахмедовим Т.X., Бродским О.К., Галаніним І.Ф.,
Зелєєвим Р.М. були розроблені і виготовлені механічні гідромоделі з різними типами рушіїв. Характерними рисами яких є корпуси кожної моделі, плавцеві
стебла і плавці. Рухи моделей нагадують рухи їх природних аналогів – дельфінів, морських черепах, пінгвінів. Під час проєктування моделі завданням авторів
було таке поєднання конструктивних елементів, за
якого під час здійснення махових рухів крил з’явилася
б можливість створення режиму «чистої» тяги. Крила
моделі виготовлені жорсткими і роблять вільні обернено-обертальні рухи, обмежені верхніми жорсткими
та нижніми підпружиненими упорами щодо осі, яка
проходить у переднього краю крила. Однак водночас
площина махових рухів нахилена. Вісь, на якій підвішене крило, вигнута. У підсумку, на початку махового руху крила дещо нахилені вперед, а в міру опускання вони відводяться назад. У перспективі, автори
прогнозували, що ця модель може стати прототипом
підводного апарату з махаючими крилами.
Подібно аеробіонтам, характерною рисою “конструктивних елементів” тіла гідробіонтів є їх гнучкість. Численними дослідженнями біологів встановлено, що форма тіла, її зовнішня і внутрішня
структури знаходяться в залежності від швидкості
руху морських тварин. Помічено, що у риб зі збільшенням швидкості їх плавання збільшується частота
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махових рухів плавця, з’являється потреба в більш
міцному скелеті. А це досягається зменшенням
числа хребців, збільшенням їх міцності і, відповідно, зменшенням гнучкості тіла риби [6]. Технічною
мовою це явище означає зменшення числа ступенів
свободи конструкції. Продовженням цієї ідеї стало
створення моделей, що мають жорсткий корпус,
плавцеві стебло і плавець [7].
Велику увагу дослідники приділяють ламінаризованій будові тіла морських ссавців. Результати
гідробіонічних досліджень форми тіла гідробіонтів
знайшли практичне використання при створенні
технічних засобів руху в воді (підводні човни і апарати, торпеди, гідроакустичні апарати і ін.), а також
в авіаціі [8].
Розглянемо застосування біонічних форм
у створенні підводних апаратів. Під час проєктування АНПА використовують біонічні форми двох типів:
плаваючого і повзаючого.
Форма повзаючого типу була прототипом у дослідників з Ірану (Iman Zare, Omid Zare, Shahid Chamran)
при розробці біонічного мікроробота з вісьмома ногами, забезпеченого багатоступеневою свободою рухів.
Науковці розробили модель для цільової реалізації
у різноманітних програмах із вивчення міграції тварин, моніторингу океанських течій, глибинних вимірювань та військової і хімічної розвідок [9].
Біонічні форми найчастіше застосовують для
автономних підводних мікроаппаратів (АПМА, micro
AUV), до яких відносяться апарати масою менше
20 кг. Дана категорія становить 20-25 % від загального числа відомих проєктів АНПА. Велика частина
(50–60 %) моделей АПМА створюється з використанням біонічних принципів і носить експериментальний характер. Типові технічні характеристики
цієї категорії апаратів: дальність плавання не більше
1-2 морських миль, гранична робоча глибина менше
150 м; швидкість ходу – 1,5-2 вузли [10].
Початковим прикладом використання біонічних
форм також може бути створення у 1987 р в Великобританії океанографічною лабораторією Proudman
при співробітництві вчених Ради по вивченню навколишнього середовища NERC (Natural Environment
Research Council) за програмою Autosub (Autonomous
Unmanned Submersible) двох АНПА, які відкрили великі можливості для проведення досліджень
в області навігації, рибальства, експлуатації підводних родовищ, прогнозування погоди. Один з них,
АНПА DOLPHIN (Deep Ocean Long Path Hydrographic
Instrument), представлений на рисунку 1, призначений для вимірювань в товщі води, має виражену форму тіла дельфіна.
Апарат може бути використаний для збору інформації на маршруті в режимі програмного управління.
Він занурюється і рухається поблизу дна, спливаючи
через кожні кілька десятків кілометрів, щоб передати

15

№ 4   2020

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК		

на системи GPS інформацію для подальшої ретрансляції її на наземні станції і прийому нової програми дій. Основною проблемою при створенні АНПА
DOLPHIN було оснащення його компактним джерелом електроенергії з високими питомими характеристиками. До інших проблем, які треба було вирішити
при створенні АНПА DOLPHIN, відносилися: вибір
матеріалу конструкції і форми корпусу, що забезпечує
низький гідродинамічний опір, забезпечення супутниковою телеметрією і навігацією, а також впровадження в систему управління елементів штучного
інтелекту [11].

Рис. 1. Загальний вигляд моделі АНПА DOLPHIN [11]:
1 – антени системи Argos и GPS; 2 – блок управління
рулями; 3 – баластна цистерна; 4 – джерела енергії, система
управління і корисне навантаження

Прикладом впровадження характерних особливостей руху морських тварин, можна вважати розроблений китайськими вченими (Rui Ding, Junzhi Yu,
Qinghai Yang, Min Tan, Jianwei Zhang) робототехнічний прототип, який дозволяє поєднати два різних
режими плавання – рибоподібний та дельфіноподібний. Дослідники звернули увагу, що дорзовентральна
локомоція дельфіна демонструє більш високу продуктивність у гідродинаміці плавання, але немає доказів
щодо того, що плавання дельфінів передує плаванню
риб за деякими показниками, такими, як споживання
енергії, маневреність, швидкість. Дослідники побудували біоміметичного амфібійного робота, який
містить у компактному вигляді переваги як риб, так
і дельфінів. Цей робототехнічний прототип дозволить суттєво підвищити техніко-економічні характеристики та відкриває безліч перспектив у розвитку
робототехніки [12].
За останні два-три десятиліття в різних країнах,
що займають провідне положення в області морських
технологій, було створено значну кількість НПА військового призначення. За цей період НПА не тільки
продемонстрували свою ефективність при виконанні
розвідувальних, протимінних і оглядово-пошукових
робіт, а й відкрили ряд нових важливих застосувань.
Досягнення в науці та поява нових технологій
безперервно розширюють сферу застосування НПА,
і за останні 5-10 років кількість розробок автономних
НПА зросла більш ніж 2 рази. [4].
Біонічна, ламінаризована форма корпусу надана конструкторами більшості сучасних НПА. Для
порівняння розглянемо сучасні ненаселені підводні апарати виробництва “ATLAS Elektronikˮ, які за
своїми можливостями та будовою є типовими для
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НПА. “Типовуˮ картину останніх досягнень в секторі
ненаселених підводних апаратів передають прикладні системи виробництва компанії “ATLAS Elektronik
GmbHˮ (Бремен, Німеччина): “Морська лисицяˮ
(SeaFox), “Морський кітˮ (SeaCat) і “Морська видраˮ
(SeaOtter), НПА “Клавесин-2Рˮ виробництва ЦКБ
“Рубінˮ, Росія [13].

Рис. 2. НПА “SeaCatˮ[13]

Рис. 3. НПА “Клавесин-2Рˮ виробництва ЦКБ “Рубінˮ
Росія [13]

Ці ненаселені підводні системи призначені для
виконання основних завдань: розвідка і знищення
мін; збір даних про морське дно, стан води і течії;
прихована розвідка і спостереження (наприклад,
до висадки морського десанту або підтримки спеціальних сил); забезпечення безпеки своїх портів
і суден [13].
Цікавою є розробка напівавтономного підводного
ненаселеного апарату, який має не тільки дельфіноподібну форму, а і заснований на біонічних принципах
руху – проєкти GhostSwimmer і RoboTuna, Bluefin-21,
Bluefin Robotics (General Dynamics). Невеликих підводних роботів Sand Sharks. BioSwimmer (BILIS),
Boston Engineering, може запускати США [14].

Рис. 4. Підводний військовий безпілотник “Блакитний
тунець”, “Bluefin-21 RoboTuna” (довжина – 4,9 м) [14]
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Найбільший автономний підводний робот із
сімейства продуктів AUV виробництва французької
компанії ECA (рис. 5), також має виражену біонічну
форму і призначений для протидії мінуванням, здатний до виявлення, класифікації та локалізації мін.

Рис. 5. НПА A27-M, ECA Group, Франція [14]

Термін автономної роботи – більше 35 годин.
Робот оснащений сонаром з керованою апаратурою і системою підводного запуску і прийому на
борт (LARS), що дозволяє використовувати систему
в самих різних умовах на поверхні. Роботом управляє
оновлене ПО UMIS, яке відповідає за рух UAV, збір
і переробку даних [14].
Приклад надвеликого підводного дрону – “Orca”,
Boeing, США. Безпілотна субмарина класу XL UUV,
“Orca”, тобто (косатка), своїми параметрами повторює форми великого морського ссавця. Ламінаризована форма надає бюджетні переваги (в порівнянні
з ненаселеними підводними човнами). “Orca” здатна, в теорії, займатися виконанням різних місій – від
розвідки до поразки кораблів противника. Модульна
конструкція дозволяє використовувати різне корисне
навантаження, зокрема – може нести на борту сонар,
легку торпеду MK. 46, а за необхідністю – важку Mk.
48, або навіть комплект протикорабельних ракет [14].
Ламінаризована форма тіла – це лише одне з пристосувань гідробіонтів до існування у водному середовищі. У китоподібних і швидкісних риб існує ціла
система природних характеристик, які забезпечують ефективне переміщення у водному середовищі
та цим привертають увагу дослідників. Концепцію
нерозривного хвилеподібного руху морських риб
і дельфінів взято за основу групою вчених польської
Морської академії (Piotr Szymak, Marcin Morawski,
and Marcin Malec) під час проєктування моделі біонічного підводного апарата – роботизованої риби під
назвою Cyber Fish. Авторами була реалізована розроблена математична модель апарата. Кожна ділянка
хвоста роботизованої риби коливається відповідно до
синусоїди з регульованою амплітудою та частотою.
Поворот риби-робота реалізується двома способами.
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Один із них – шляхом зміни точки коливання кожної
секції хвоста, що забезпечило здатність роботу обертатися навколо своєї вертикальної осі. Другий – це
зміна точки нейтрального коливання першого перерізу, таким чином хвіст коливається уздовж осі, нахиленої до головної осі симетрії робота. Отже, Cyber Fish
пливе по дузі, радіус якої залежить від нової точки
нейтрального коливання першого перерізу. Експериментальні дослідження дозволили авторам розробки
перевірити запропоновану математичну модель підводного транспортного засобу з хвилеподібним рушієм і переконатися в її дієвості [15].
Крім розробки НПА ведуться роботи в області
створення надводних ненаселених апаратів. З представлених нижче моделей можна побачити, що при
будуванні ННА активно застосовується дельфіноподібна, або рибоподібна форма корпусів. Так,
наприклад, в Ізраїлі ведуться випробування відразу
двох видів ненаселених плавальних апаратів. Один
з них – бойовий катер “Протектор” розробки Рафаель,
на який інженери встановили всю необхідну апаратуру для виявлення морських цілей. Катер створений
на базі десантного катера, здатного нести більше 1 т
вантажу і який призначений для використання ізраїльськими морськими командос [16].

Рис. 6. БЕК з корпусом типу“V-Hull” Protector (Rafael
Advanced Defense Systems Ltd., Ізраїль) [16]

11-метровий глісуючий БЕК класу Ріееі, рис. 6.
ННА забезпечує або помірну швидкість і невеликий
запас ходу під час буксирування апаратури для пошуку мін, або високу швидкість та значний запас ходу
під час виконання місій з протичовнової боротьби,
надводних військових операцій або ведення радіоелектронної боротьби [16].

Рис. 7. Silver Marlin (Elbit Systems, Ізраїль)
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БЕК Silver Marlin (рис. 7), який навіть отримав
назву за своїм прототипом – рибою марлін, розроблений компанією Elbit Systems (Ізраїль), входить до
классу Fleet, здатний в автономному режимі патрулювати територію радіусом до 500 км. Призначення
Silver Marlin може бути дуже різним – це розвідка,
спостереження і рекогносцировка, охорона транспортних суден від терористичної і піратської загрози, виявлення і ліквідація морських мін, пошуковорятувальні операції [16].
Вивчення біонічних принципів дозволило дослідникам визначити особливості функціонально-морфологічних властивостей і кінематики руху китоподібних, можливі способи ламінаризації прикордонного
шару у гідробіонтів:
– гасіння турбулентної пульсації в прикордонному шарі за рахунок пружнодемпфіруючих властивостей шкірного покриву гідробіонтів;
– виділення в прикордонний шар гідробіонтів
біологічного слизу;
– нестаціонарний характер руху гідробіонтів [17].
Саме морфологія покривів морських тварин
дозволяє впливати на прикордонний шар, робити
його ламінарним, зменшувати тертя. Ця природна
особливість знайшла своє застосування в робототехніці. Так фірмою Westinghouse Electric Corp. (США)
ведуться дослідження зі збільшення дальності ходу
АНПА за рахунок ламінаризації прикордонного шару
води у корпуса апарату для зменшення гідродинамічного опору його руху. Зокрема, конструкторами фірми досліджується можливість введення в пристінну
область турбулентного потоку рідини добавок високомолекулярних сполук. Опір тертя навіть при введенні незначних концентрацій полімерних розчинів,
наприклад, поліоксилу, зменшується на 80 % – для
досягнення максимального ефекту зниження турбулентного тертя досить 0,01-0,02 % полімеру в розчині.
В літературі висловлюються певні думки щодо
перспективи використання штучних пружнодемпфіруючих покриттів для підводної частини корпусів суден, посилаючись на дослідження принципів
локомоції морських ссавців. Швидкісні ссавці здійснюють активне управління прикордонним шаром.
Основа такої регуляції – зміна демпферних властивостей різних ділянок шкіри тварини, що дозволяє
гасити турбуляцію і різко знизити опір. Подібний стан
покривів – одна з провідних адаптацій до швидкісного переміщення представників групи. Ще в 60-і роки
моделювання з демпфірувальними гумовими покриттями, дозволило зробити висновок, що покриви дельфіна знижують опір в 10 разів і дозволяють збільшити
швидкість моделі більш ніж на 50 % при однакових
енерговитратах [18]. Зміна пружності шкіри забезпечується здатністю до локального управління тиском
крові в судинах окремих елементів покривів. У риб
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розвиток подібної регуляції неможливий із-за низького
тиску крові і рівня розвитку сенсорної системи. Вважається, що практичній реалізації ідеї, запропонованої
М. Крамером, перешкодила недостатня міцність можливих покриттів, які, що особливо важливо для швидкохідних судів, не мали, на той час, достатню довговічність і стабільні механічні характеристики. Крім того,
незрозумілим був вплив обростання покриття на його
ефективність. Однак, ряд сучасних полімерних композитних матеріалів цілком впораються із даними проблемами. Тому, вважається практично можливим використання цих покриттів не лише на торпедах, катерах,
НПА і ННА, а також на виступаючих частинах підводних човнів, наприклад обтічниках гідролокаторів,
з метою зменшення їх опору і, головним чином, для
зменшення гідродинамічних шумів, поліпшення їх
акустичних характеристик [19].
Окрім морфологічних, гідродинамічних властивостей морських ссавців, представляє інтерес використання можливостей їх звукоехолокаційної системи для розвитку робототехніки – створення обчислювальних систем і систем зв’язку.
Особливої актуальності набувають результати
досліджень звукоехолокаційної системи дельфінів,
китів при їх впровадженні в мережецентричні технології, які дозволяють підвищити оперативність і ефективність бойового управління та взаємодію мобільних з’єднань флоту із силами і засобами морського
базування. Невід’ємною складовою таких технологій
є робототехнічні комплекси. Саме на них покладається питання із забезпечення зв’язку і підтримки навігаційних мереж [4].
В процесі еволюції у дельфінів сформувалося
кілька одночасно працюючих в звуковому каналі систем: навігації, ехолокації і комунікації. Сигнали вони
випромінюють за допомогою спеціальних органів, що
відіграють роль передавальних антен, а отримують
інформацію – відбиті власні імпульси на відповідні
приймачі. Послідовності “випромінювання-прийом”
в їх навігаційному і ехолокаційному апараті мають
власну синхронізацію, а комунікативна система не
вимагає тимчасового узгодження. Ехолокаційні сигнали кодуються. Це дає можливість відрізнити відбитий від цілі звук від власних імпульсів, у кожної особини є свій декодер [20; 21]. При вивченні ехолокаційної системи дельфіна виявлено, що він випромінює
сигнали і сприймає їх у величезній смузі частот – від
20 до 200000 Гц (для порівняння: можливості людського слуху 20–20000 Гц). Ще в середині 70-х років
XX ст. було розроблено апаратуру, що записує сигнали ссавців без спотворень. Однак, розроблена техніка
прийому і передачі інформації, побудована на вузькосмугових сигналах, для вирішення такого складного
завдання виявилася непридатною. Порівняння сигналів, сформованих за допомогою технічних систем,
з їх аналогами у дельфінів показує, що біологічні тех-
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нології перевершують інженерні [22; 23]. Встановлено, що для дельфінів порогова інтенсивність звуку –
менше, ніж 10–13 ват на квадратний метр. Акустична
система дельфіна, як і вушна раковина людини, збирає
звуки не з цілого квадратного метра, а з площі, приблизно в 1000 разів менше, дельфін здатний розчути звук, якщо його вухо отримує звукову потужність
менше ніж 10–16 ват. Тварини можуть окремо чути
звукові частоти, що розрізняються лише на 3-4 %.
Частотний аналіз слуху дельфінів в три рази чутливіший, ніж у людини і в 10 разів ширший. 50–70 пульсацій в секунду – межа розрізнення для слуху людини
і для більшості тварин. Дельфін чує звукові вібрації
з частотою 1500 в секунду і здатний вловити навіть
пульсації з частотою близько 2000 в секунду. Саме
тому, з 2002 р управління військово-морських досліджень, підрозділ космічних і морських озброєнь,
комісія управління перспективних військових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
Міністерства оборони США фінансують проєкти систем пошуку і класифікації замулених донних мін на
основі біосонара. Здійснюються розробки автономних міні систем типу “робот-дельфін” і пристроїв на
базі нових технологій з антенами, які використовують
“дельфіноподібні” сигнали [24].
Вивчення навігаційних можливостей морських
ссавців надихнуло вчених (Tomasz Praczyk) провести дослідження використання нейро-еволюційних
методів для налаштування одометричної навігаційної
системи (ONS) малих біоміметичних автономних підводних транспортних засобів (BAUV), що є перспективним напрямком у розвитку зв’язку і управління
НПА. Система (ОNS), яка використовується багатьма
роботами для орієнтації в навколишньому середовищі, має інтегроване програмне забезпечення. На
низькому рівні відбувається керування швидкістю,
напрямком руху, а також глибиною занурення. Крім
наведених вище параметрів, регульованими можуть
бути швидкість обертання двигуна, положення маніпулятора, рух штучного плавця. Автори зробили
висновок, що найвищий рівень програмного забезпечення з використанням нейро-еволюційних методів
налаштування одометричної навігаційної системи
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(ONS) дозволяє досягати цілей високого рівня, визначених людиною-оператором [25].
Дослідження спеціалістами Науково-дослідного
центру Збройних сил України “Державний океанаріум”
фізіологічних особливостей дельфінів започаткувало
напрямок науково-дослідних робіт з розробки звукопідводного зв’язку, основаного на біонічних принципах. Науковці з’ясували, що акустичний зв’язок дельфінів вирішує проблеми боротьби з багатопроменевою
інтерференцією звукових хвиль, стійкості до доплерівських зсувів, адаптивного налаштування сигналів на
можливості каналу зв’язку [22]. Розроблена система
цифрового звукопідводного зв’язку на біонічних принципах відрізняється зміною несучого сигналу постійної частоти на послідовність частотно-модульованих
сигналів з високими частотними градієнтами, а також
наявністю опорного ЧМ-сигналу для розрахунку
доплерівських руйнувань в каналі в режимі реального часу. Експериментальні дослідження і проведені
випробування системи, що реалізує інноваційний біонічний принцип підводного зв’язку, в природних умовах на зовнішньому рейді (глибина до 50 м) засвідчили впевнений багатокористувацький зв’язок в умовах
швидкого руху і сильної ревеберації [22; 23].
ВИСНОВКИ
Проведений в статті аналіз показав, що провідні
технологічно розвинені країни (в тому числі США,
Росія, Великобританія, Франція, Китай, Ізраїль, Південна Корея), використовують при розробці робототехнічних пристроїв фізіологічні та морфологічні
якості морських ссавців. Інноваційні робототехнічні
системи, здатні з високим ступенем автономності
вести бойові дії без участі людини. Аналіз перспективних проєктів показує, що в недалекому майбутньому МРС, найрізноманітнішого призначення, впевнено посядуть своє місце в морській (як надводній,
так і підводній) сфері військових дій. Водночас уже
зараз можна констатувати, що широке застосування
природних якостей морських ссавців під час створення робототехнічних комплексів сприяє створенню
універсальних, економічних і перспективних інноваційних моделей.
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Abstract. During designing models of static submarines at different depths, SolidWorks software was used, the
licensed version of which is based on the laboratory “Mechatronics and Robotics” of the Odessa National Academy
of Food Technologies. Tasks that were solved with the use of “SolidWorks Professional” software: 3D-model
design, engineering analysis (strength, stability). Different parameters with length of models up to 3 m and diameter
from 0,301 to 0,536 m, also different shapes were used in the simulation. In accordance with the capabilities of the
software, the models were tested under static conditions of pressure, which is created on the object – 0,505 MPa.
To determine the possible kinematic characteristics of the simulated objects, a preliminary analysis of the
geometric parameters was performed. The most perfect in terms of kinematic characteristics in the underwater
environment are marine animals with certain body shapes. The main criterias for the analysis were the ratio of
the relative distance from the bow to the widest part of the model to their total length and the relative thickness
of the natural profiles.
The calculations of the analyzed parameters for the designed models allowed to affirm that the optimal values in
models 13 and 15. The shape and size of models 13 and 15 responds to the optimally established ratios for biological
objects and may become a prototype for the further researches in the design of underwater robotic vehicles that will
be widely used in researches and beyond. However for unambivalent conclusion about the nature of changes in the
strength properties of the models and to analyze the impact of the environment on the object and the kinetics of the
model in the aquatic environment, the additional tests in hydrodynamic and kinematic processes using variations of
SolidWorks Simulation Xpress need to be carried out.
Key words: underwater vehicles; aquatic organisms; kinematic characteristics; 3D-modeling; parametric modeling.
Анотація. При проектуванні моделей статичних підводних апаратів на різних глибинах було використано програмне забезпечення SolidWorks, ліцензійна версія якого є на базі лабораторії «Мехатроніки та робототехніки»
Одеської національної академії харчових технологій. Завдання, які були вирішені за допомогою програмного
забезпечення “SolidWorks Professional”: 3D-проектування моделей, інженерний аналіз (міцність, стійкість).
При моделюванні було використано різні параметри з довжиною до 3 м та діаметром від 0,301 до 0,536 м різної
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форми. Враховуючи можливості програмного забезпечення, було протестовано моделі в статичних умовах дії
тиску, який при цьому створюється на об’єкт, – 0,505 МПа.
Для визначення можливих кінематичних характеристик у змодельованих об’єктів було проведено попередній
аналіз їхніх геометричних параметрів. Найбільш досконалими за кінематичними характеристиками в
підводному середовищі є морські тварини з певними формами тіл. Основними критеріями для аналізу були
відношення відносної відстані від носової частини до найбільш широкої частини моделі, їх загальної довжини
та відносна товщина природних профілів.
Проведені розрахунки аналізованих параметрів для спроектованих моделей дозволили встановити, що
оптимальні значення були у моделей 13 та 15. Форма і розмір моделей 13 та 15 відповідають оптимально встановленим співвідношенням для біологічних об’єктів і можуть стати прототипом для подальших наукових доробок при проектуванні підводних роботизованих апаратів, які будуть широко використовуватися при проведенні
наукових досліджень і не тільки. Однак для однозначного висновку щодо характеру змін міцностних властивостей моделей та для аналізу впливу середовища на об’єкт і кінетику руху моделі у водному середовищі
необхідне проведення додаткових випробовувань в умовах гідродинамічних і кінематичних процесів із використанням варіацій програми SolidWorks Simulation Xpress.
Ключові слова: підводні апарати; гідробіонти; кінематичні характеристики; 3D-моделювання; параметричне
моделювання.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
З давніх-давен дослідники природи захоплювалися, вивчали та намагалися відтворити біологічні
об’єкти, досконалі й надзвичайно пристосовані до
зовнішнього середовища. Отримані знання вони втілювали в різні технічні засоби, починаючи із простих
і закінчуючи складними.
Спільними зусиллями біологів, фізиків, математиків, інженерів у XX ст. було сформувано новий
напрям науки – біоніку. Сутність цієї науки зводиться до використання знань, отриманих у біології, для
створення технічних об’єктів на нових фізичних
принципах, запозичених у природи [1]. Якщо раніше
час від вивчення біологічного об’єкту, визначення біонічних закономірностей до впровадження в технічні
засоби рахувався десятиліттями, то нині він залежить
від розвитку інформаційних технологій. Існуючі програмні продукти дозволяють звести до мінімуму час –
від ідеї до готового виробу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Останніми десятиліттями об’єктами для вивчення
стали гідро- і аеробіонти, тобто живі організми, які
переміщаються у водному та повітряному середовищах. На відміну від технічних об’єктів, живі організми, які літають або плавають, здебільшого використовують рухомі рушії (крила, плавці), принцип дії яких
ще не повністю вивчений [1].
Встановлення основних закономірностей біогідродинаміки має велике значення для сучасного
авіа- та суднобудування. Предметами вивчення є форма тіла тварини, її зміни в процесі руху, руховий апарат, що створює тягу і підйомну силу, біоенергетика, характер обтікання рідини або повітря біля тіла
тварини. Під час досліджень науковці розробляють
фізичні та математичні моделі, на основі яких проводиться комп’ютерний експеримент, створюються
технічні експериментальні установки.

Використання
інноваційних
систем
3D-моделювання дозволяє здійснювати проектування
технічних засобів без необхідності у створенні матеріального прототипу, оцінити життєздатність моделі,
її слабкі сторони. Ринок програмних продуктів пропонує для цього різні варіанти.
Запропоновані провідними компаніями системи
3D-моделювання передбачають можливість внесення змін в об’єкт на різних етапах його створення. За
традиційною схемою проєктування розробляється
дерево побудови і керування розмірами 3D-моделі.
В подальшому це дозволяє значно автоматизувати
процес моделювання. Суттєвим недоліком необхідності планування процесу побудови є уповільнення
роботи на ранніх етапах моделювання і виключення
можливості подальшого редактування через значну
кількість конструктивних елементів [2].
Найбільш поширеними у машинобудуванні
є програмні продукти Solid Edge, AutoCAD, Autodesk
і SolidWorks. Програмний продукт Solid Edge із
синхронною технологією, яка має багато переваг
при конструюванні та редагуванні деталей і об’єкта
загалом, забезпечує можливість прямого редагування
геометричних параметрів, імпортованих геометричних форм, створених в іншому програмному ресурсі.
Закладена в основу Solid Edge [2] синхронна технологія дозволяє фіксувати задум конструктора в моделі, за необхідності – вносити конкретні зміни. Так,
процедурні елементи (отвори, округлення, масиви)
можна легко редагувати, змінюючи їхні розміри, що
значно спрощує вирішення задач автоматизації проектування. Синхронна технологія також дозволяє змінювати одночасно кілька деталей, моделюючи складальне креслення.
Для 2D- і 3D-проектування компанія Autodesk
Inc. розробила програмний продукт Autodesk
Inventor. Autodesk Inventor LT призначений для
роботи лише з окремими деталями без можливості
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створення і документування складальних елементів
[3]. Autodesk Inventor поєднує в одному спільному
проектному просторі дані AutoCAD та 3D-моделі
Inventor. Створення детальної 3D-візуалізації готової
деталі, цифрові прототипи – це зручні засоби перевірки їх форм і характеристик перед створенням дослідних зразків і їх запуском у виробництво.
Технологія цифрових прототипів, реалізована
в системі машинобудівельного 3D-проектування
Autodesk Inventor, дозволяє отримати низку переваг
і для користувачів традиційного AutoCAD. Inventor
дозволяє поєднати в цифрових прототипах дані
AutoCAD та 3D-моделі Inventor. Цифрові прототипи – зручний засіб перевірки форми і функціональності виробів перед створенням їх дослідних зразків.
Програма Inventor допомогає повністю реалізувати досвід промислового проектування в AutoCAD,
а існуючі наробки у вигляді проектних даних – у форматі DWG. До комплексів програмних засобів разом із
Inventor входить остання версія AutoCAD Mechanical,
яка використовується для ситуацій, коли користувачам потрібні інструменти для високопродуктивного
2D-креслення.
Перевагою технології цифрових прототипів
Autodesk Inventor є швидкий доступ до даних у форматі DWG. Inventor обробляє їх напряму, без використання додаткових модулів перетворення. Отримана
DWG-наробка може бути використана для створення
узагальненої 3D-моделі деталей і відповідної ескізної документації. Для створення 3D-моделей виробів
використовуються вихідні дані до проектування –
величини навантажень, швидкостей (для динамічних
об’єктів), потужностей. За рахунок такої технології
проектування отримані цифрові прототипи відразу перевіряють на коректність їх функціонування
і з’ясовують наявність потенційних помилок до того,
як виріб буде впроваджений у виробництво. Такі види
креслень пов’язані із компонентами моделі, тому всі
зміни деталей і виробів автоматично відображаються
на кресленнях. У зв’язку з цим загальна тривалість
від конструкторської ідеї до створення готової запчастини і об’єкта загалом буде зведена до мінімуму.
При внесенні змін здійснюється автоматичне
оновлення усього проекту, що виключає необхідність
ручних перерахунків кількості деталей, їх повторного
маркування та класифікації. Отримані моделі можуть
бути візуалізовані за рахунок використання модулю
Autodesk Inventor Studio. Використання розширеної
версії Autodesk Inventor Professional дозволяє підвищити якість виробів за рахунок можливості проводити динамічне моделювання з урахуванням навантажень, прискорень, моделювати 3D-проекти кабельних і трубопровідних систем у раніше спроектованих
виробах. Аналогічно іншим файлам складальні креслення кабельних і трубопровідних систем оновлюються автоматично при внесенні змін у модель [4].
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Ще один потужний засіб проектування –
SolidWorks, ядро інтегрованого комплексу автоматизації підприємства, за допомогою якого здійснюється підтримка виробу на всіх етапах життєвого циклу
в повній відповідності із концепцією CALS-технологій
[5] Основне призначення SolidWorks – забезпечення наскрізного процесу проектування, інженерного
аналізу та підготовки виробництва виробів будь-якої
складності і призначення, включаючи створення
інтерактивної документації та забезпечення обміну
даними з іншими системами.
Комплексні рішення SolidWorks базуються на
передових технологіях гібридного параметричного
моделювання, інтегрованих засобах електронного
документообігу SolidWorks Enterprise PDM, а також на
широкому спектрі спеціалізованих модулів. Програмне забезпечення має російську локалізацію, працює
на платформі Windows XP&Vista. Випуск конструкторської документації повністю відповідає вимогам
ЄСКД. Завдяки потужним можливостям і доступній
ціні система швидко впроваджується у виробництво,
забезпечуючи швидку окупність вкладених коштів.
Програмний продукт SolidWorks дозволяє здійснювати твердотільне і поверхневе параметричне
моделювання з одночасним керуванням моделлю. При
проектуванні деталей є можливість вибору матеріалу
на базі його фізичних властивостей, динамічного внесення змін у режимі он-лайн, моделювання просторових трубопроводів і каналів з використанням тривимірних ескізів. Значну частку переваг SolidWorks
надає при проектуванні складних моделей (десятки /
сотні тисяч компонентів) різних габаритних розмірів
із круговими, лінійними і похідними масивами компонентів, вирізами і отворами як елементами складного креслення. SolidWorks забезпечує проектування
виробів з урахуванням специфіки виготовлення із
листових матеріалів з отриманням розгорток, зварних
конструкцій, прес-форм і штампів.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз засобів проектування, якими найчастіше
користуються конструктори, дозволив з’ясувати, що
не всі програмні продукти ефективні при розробці
об’єктів, які в процесі експлуатації будуть піддаватися навантаженням, здатні здійснювати експрес-аналіз
міцності деталей і кінематики механізмів, визначення напружень, деформацій, розрахунок коефіцієнту
запасу міцності, імітацію роботи механізмів, пошук
взаємопроникнень та аналіз колізій між ланками;
контактні взаємодії, вплив гравітації. Залежно від
класу задач, які розв’язуються, замовникам пропонується три базових конфігурації системи: SolidWorks,
SolidWorks Professional і SolidWorks Premium, доповненням до яких може бути варіація SolidWorks
Simulation Xpress, яка дозволяє вирішувати перераховані завдання на етапі проєктування.

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
СУДНОБУДУВАННЯ
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Враховуючи ринкові пропозиції програмних продуктів для реалізації проектних рішень, метою цієї
статті було вивчення можливостей застосування найбільш перспективного програмного продукту для створення моделей підводних апаратів на основі закономірностей гідробіоніки. У статті наведено результати
моделювання та оцінювання міцностних характеристик апаратів, побудованих за допомогою конфігурації
SolidWorks Professional (версія для учбових цілей, яка
надається за запитом навчальним закладам).
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Об’єктом дослідження є моделі апаратів, форми яких максимально наближені до форм морських тварин. Предметом дослідження є програма
SolidWorks Professional, закономірності гідробіоніки.
При проектуванні моделей статичних підводних апаратів на різних глибинах було використано програмне забезпечення SolidWorks, ліцензійна версія якого
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є на базі лабораторії «Мехатроніки та робототехніки»
Одеської національної академії харчових технологій. Завдання, які були вирішені за допомогою програмного забезпечення “SolidWorks Professional”:
3D-проектування моделей, інженерний аналіз (міцність, стійкість). Використання закономірностей
гідробіоніки полягало в попередньому аналізі геометричних параметрів спроектованих моделей. У роботі було використано метод формалізації, порівняння
та системного аналізу.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Як прототипи для створення моделей були
використані форми морських тварин, їхні розміри
та кінетичні характеристики. Приклади спроектованих моделей наведені в табл. 1. Довжини моделей варіювали від 1 м до 3 м, діаметр – від 0,301 до
0,536 м. Враховуючи можливості наданого програмного забезпечення, моделі були протестовані в статичних умовах дії тиску, який при цьому створюється
на об’єкт, – 0,505 Мпа-5Атм.

Таблиця 1. Зображення спроектованих моделей
№ з/п

Зображення моделі

№ з/п

1

9

2

10

3

11

4

12

Зображення моделі
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Таблиця 1 (закінчення)
№ з/п
5

Зображення моделі

№ з/п
13

6

14

7

15

8

16

Параметри, які були досліджені за допомогою
SolidWorks Professional, – це показник стресу матеріалу
під тиском у водному середовищі в МПа, зсув матеріалу у мм та еквівалентна деформація матеріалу в ESTRN
[6]. Еквівалентна деформація є розрахунковим показником і базується на характеристиках, наведених у табл. 2.
Еквівалентна деформація (ESTRN) визначається
за формулами 1–4:
ESTRN = 2 [(ε1+ε2)/3](1/2),
(1)

Зображення моделі

Таблиця 2. Базові характеристики для розрахунків
еквівалентної деформації
Позначення

Назва показника

EPSX

Нормальна деформація по X

EPSY

Нормальная деформація по Y

EPSZ

Нормальная деформація по Z

GMXY

Напруження зсуву по Y в площині YZ

GMXZ

Напруження зсуву по Z в площині YZ

GMYZ

Напруження зсуву по Z в площині XZ

(3)

ESTRN

Еквівалентна деформація

SEDENS

Щільність енергії деформації

ε = (EPSX + EPSY + EPSZ)/3,
(4)
Для моделювання була використана корабельна
сталь AISI 316 Stainless Steel Sheet (SS) із такими характеристиками: модуль пружності: 192999,9974 N/mm2,
коефіціент Пуассона: 0,27 N/A, масова густина
(щільність): 8000,000133 kg/m3, межа текучості:
172,3689323 N/mm2, межа міцності при розтяганні

ENERGY

Сумарна енергія деформації

E1

Нормальна деформація в першому
головному напрямку

E2

Нормальна деформація в другому
головному напрямку

E3

Нормальна деформація в третьому
головному напрямку

ε1 = 0,5 [(EPSX – ε*)2 + (EPSY – ε*)2 + (EPSZ – ε*)2], (2)
ε2 = [(GMXY) + (GMXZ) + (GMYZ) ]/4,
2

*
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580,0000008 N/mm2, коефіціент теплового розміщення: 1,6е-05 K.
Для визначення можливих кінематичних характеристик у змодельованих об’єктів було проведеного
попередній аналіз їхніх геометричних параметрів. Найбільш досконалими за кінематичними характеристиками у підводному середовищі є морські тварини з певними формами тіл. Дослідження, проведені для оцінки
опору різних за формою біологічних тіл [7, с. 36–37],
дозволяють дійти висновку, що така форма сприятлива тільки для певного діапазону чисел Рейнольдса,
який відповідає найбільш швидкому режиму плавання тварини, яка має таку форму. Найбільш близькими
до форм, які ламінаризувалися, є тіла форелі, тунця,
акули, дельфіна, китів, що мають ламінарну ділянку,
довжина якої залежить від числа Re і визначається по
довжині гідробіонтів максимальної товщини.
Для швидкісних риб і китоподібних числа Рейнольдса складають Re = 106 – 108 [7, с. 37], що для
твердих тіл відповідає турбулентному режиму обтікання і є відносно великим значенням коефіцієнта
опору. Однак біоенергетичні розрахунки показують,
що опір гідробіонтів значно нижчий. Однією з причин
цього є ламінаризація прикордонного шару в активно
плаваючих гідробіонтів, яка пов’язана зі збільшенням довжини ламінарної ділянки й істотним (у кілька
разів) зниженням коефіцієнта опору.
У ламінарному прикордонному шарі в області
негативного градієнту швидкості (d(Δp))/dx<0
(область падіння тиску) від носика до найбільш
широкої частини тіла у плаваючих морських тварин
відбувається «розгін» потоку. Тому частки рідини, які
рухаються в прикордонному шарі, мають велику кінетичну енергію в поздовжньому напрямку і більшу
стійкість до різного роду поперечних збурень [1; 7; 8].
В області позитивного градієнту тиску (d(Δp))/dx>0
від найбільш широкої частини тіла до кормової точки
швидкість стає меншою за рахунок додаткової втрати енергії поблизу поверхні тіла, викликаної впливом сил в’язкості. Тому частинки рідини мають малу
кінетичну енергію в поздовжньому напрямку і слабку
стійкість до поперечних збурень. При обтіканні тіла
положення точки мінімуму тиску (найбільш широка
частина) впливає на становище точки переходу ламінарного в турбулентний режим течії у прикордонному шарі і слугує фізичною основою для створення
ламінаризованої форми тіла.
У таких тіл найбільш широка частина, яка характеризується числом Re = υL/ν і перехідним режимом
обтікання Reкрн ≤ Re ≤ Reкрв , що знаходиться на певній
відстані від носика тіла. Завдяки цьому прикордонний
шар, що формується при обтіканні тіла потоком в’язкої
рідини, зберігається ламінарним значно довш, ніж
у звичайних тіл, що призводить до суттєвого зниження
в’язкісного опору при змішаному режимі обтікання.
Це дозволило зробити висновок, що найбільш близь-
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кими до форм, які ламінаризуються, є тіла форелі, тунця, акули, дельфіна, китів, що мають ламінарну ділянку, довжина якої залежить від числа Re і визначається
по довжині гідробіонтів максимальної товщини.
Зі збільшенням числа Re відносна відстань хmax від
носика до найбільш широкої частини тіла гідробіонтів збільшується. При цьому відбувається трансформація форми носа: для відносно малих чисел ніс має
повну еліптичну форму, зі збільшенням Re профіль
носа набуває більш загостреної параболічної форми.
Так, для форелі Re = 1,2-106 із досить повною еліптичною формою носа хmax/L = 0,30, у той час як для
тунця Re = 3,8-107 із загостреною параболічною формою носа хmax/L = 0,50. Для дельфінів Re = 2-107, що
викликає найбільший інтерес як біологічний аналог
при створенні технічних засобів руху у воді, які мають
загострену форму носа і хmax/L яких = 0,40 [7, с. 40].
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Теоретичний аналіз закономірностей між опором
різних за формою біологічних тіл був використаний
для розрахунків та оцінки відносних характеристик
спроектованих моделей підводних апаратів, який
наведено у табл. 3.
Таблиця 3. Оцінка відносних характеристик
спроектованих моделей підводних апаратів
Номер моделі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

хmax/L
0,07
0,14
0,14
0,23
0,13
0,20
0,09
0,20
0,45
0,39
0,50
0,26
0,27
0,23
0,30
0,19

Відносна товщина, %
18
18
40
38
32
50
17
60
53
47
31
28
23
26
22
25

Попередньо проведені дослідження на біологічних об’єктах [7, с. 40] дозволили встановити, що
хmax/L<0,30 характеризує еліпсоїдну форму тулуба
і відносно низькі значення коефіцієнта Re. Показники відношення 0,40<хmax/L<0,50 характеризують загострену параболічну форму і високі значення коефіцієнта Re. Дані табл. 3 дозволяють зробити висновки
щодо проаналізованих геометричних характеристик
отриманих моделей за відношенням відносної відстані
хmax від носової частини до найбільш широкої частини
моделі до їх загальної довжини L. Зі спроектованих
профілів моделей лише моделі 9, 10, 11 і 15 відповіда-
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ють цій вимозі. Інший показник – відносна товщина
природних профілів характеризує опір тіла обертання
при русі. Для швидкісних гідробіонтів він знаходиться в межах 17-24 % [7, с. 40–41]. При цьому опір тіла
обертання досягає мінімального значення при відносній товщині у 22 %. За даними табл. 3 відповідні значення характерні для моделей 13, 15.
За обома аналізованими показниками модель
№ 15 відповідає оптимально встановленим співвідношенням для біологічних об’єктів із числом Re = 107,
що забезпечує найменший опір тіла при русі. Тому
саме ця модель може стати прототипом для подальших наукових розробок при проектуванні підводних
роботизованих апаратів.
Проведений ретельний аналіз змін характеристик
матеріалу в умовах статичного впливу тиску 0,505 МПа
у зазначених моделей на глибині 50 м дозволив дійти
висновку, що у них не спостерігалося значних деформацій корпусу. Для моделі № 13 максимальні зміщення
були характерними у носовій частині (1,960 е-02 мм),
для моделі № 15 вони становили 1,768 е-02 мм. Зсув
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матеріалу в долях міліметрів не зможе спровокувати
значної деформації корпусу і не вплине на зміну його
міцностних характеристик, оскільки вибраний матеріал за таких умов не руйнується. Найменш вразливими
до дії навколишнього середовища є хвостові частини
об’єктів, мінімальні зміщення в межах яких коливалися від 1,0 е-30 до 1,0 е-03 мм.
ВИСНОВКИ
Необхідно зазначити, що форми моделей
№ 13 і № 15 мають добру обтічність і при встановленні відповідних рушіїв забезпечать задану швидкість.
Для виключення можливого зсуву шарів матеріалу
та зміцнення каркасу необхідно передбачити наявність ребер жорсткості в критичних зонах. Однак для
однозначного висновку щодо характеру змін міцностних властивостей моделей, проведення нестандартного аналізу впливу середовища на об’єкт, кінетики
руху моделі у водному середовищі необхідне проведення додаткових випробовувань за допомогою варіації основної програми – SolidWorks Simulation Xpress.

REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Ahmedov T.X., Brodskij A.K., Galanin I.F., Zeleev R.M. (2018) Apparaty s mashushhimi dvizhiteljami i ih prirodnye analogi
[Devices with flapping movers and their natural analogues : monograf]. Moskva : Infra-Inzhenerija.
Syrotynskyj O.A. (2003). Osnovy avtomatyzaciyi proektuvannya mashyn. Navchalnyj posibnyk dlya studentiv vyshhyx
navchalnyx zakladiv [Fundamentals of machine design automation]. Rivne : UDUVGP. Publ. [in Ukrainian].
Autodesk Inventor LT. Retrieved from: http://www.arcada.com.ua/infot/po/mech/inventor_lt.html
AutoCAD Inventor LT Suite 2016. Retrieved from: https://itpro.ua/product/autodesk_Inventor_lt_2016/?tab=description.
SolidWorks – svitovyj standart avtomatyzovanogo proektuvannya. Retrieved from: http://commit.name/index.
php?MainShowID=104
Spravka po SOLIDWORKS. Retrieved from: http://solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/cworks/c_Strain_
Components_output_LSA.htm.
Slizhevskij N.B (2002) Gidrobionika v sudostroenii : uchebnoe posobie [Hydrobionics in shipbuilding]. Nikolaev : UGMTU
[in Russian].
Romanenko E.V. (1986) Teorija plavanija ryb i delfinov [Swimming theory of fish and dolphins]. Moskva : Nauka
[in Russian].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Ахмедов Т.X., Бродский А.К., Галанин И.Ф., Зелеев Р.М. Аппараты с машущими движителями и их природные аналоги : монография Москва : Инфра-Инженерия, 2018. 360 с.
Сиротинський О.А. Основи автоматизації проектування машин. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рівне : УДУВГП, 2003. 252 с.
Autodesk Inventor LT. URL: http://www.arcada.com.ua/infot/po/mech/inventor_lt.html (дата звернення: 23.01.2020).
AutoCAD Inventor LT Suite 2016. URL: https://itpro.ua/product/autodesk_Inventor_lt_2016/?tab=description (дата звертання: 08.09.2020).
SolidWorks – світовий стандарт автоматизованого проектування. URL: http://commit.name/index.php?MainShowID=104
(дата звернення: 08.09.2020).
Справка по SOLIDWORKS. URL: http://solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/cworks/c_Strain_Components_output_
LSA.htm (дата звернення: 08.09.2020).
Слижевский Н.Б. Гидробионика в судостроении : учебное пособие. Николаев : УГМТУ, 2002. 112 с.
Романенко Е.В. Теория плавания рыб и дельфинов. Москва : Наука. 1986. 148 с.
© О. М. Савінок, К. В. Марінічева, В. Б. Єгоров, К. Б. Тельпашов
Дата надходження статті до редакції: 10.12.2020
Дата затвердження статті до друку: 18.12.2020

28

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

№ 4   2020

DOI https://doi.org/10.15589/znp2020.4(482).4
UDC 621.438

EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF THE DEGREE OF FILLING
ON THE EFFECTIVE INDICATORS OF A ROTARY PISTON ENGINE
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТУПЕНЯ НАПОВНЕННЯ
НА ЕФЕКТИВНІ ПОКАЗНИКИ РОТОРНО-ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА
Oleksandr. S. Mytrofanov
mitrofanov.al.ser@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3460-5369
Arkadii Yu. Proskurin
arkadii.proskurin@nuos.edu.ua
ORCID: 0000-0002-5225-6767

О. С. Митрофанов,
канд. техн. наук, доцент
А. Ю. Проскурін,
канд. техн. наук, доцент

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Abstract. Study of the influence of the degree of filling of the working cylinder on the energy and economic indicators
of a rotary piston air engine.
Methods. The characteristics of the change in the performance indicators of a rotary piston air engine depending on
the degree of filling are performed by the method of physical modeling, which, in the case of studying new samples
of technical systems, is more accurate and reliable. The method of physical modeling made it possible to obtain the
characteristics of work in real operating conditions, taking into account all the design features of the prototype of the
air engine.
Results. The results of the experimental studies on the regulation of operating modes of the 12RPD-4,4/1,75 rotary
piston air engine by changing the degree of filling are analyzed. Experimental dependences of changes in energy and
economic indicators on the degree of filling of the working cylinder are presented. So, in the mode Ps = 0,7 MPa and
n = 1550 rpm, an increase in the degree of filling by 2,4 times makes it possible to increase the effective power of the
rotary piston air engine by 1,9 times, and in the mode Ps = 0,5 MPa and n = 1200 rpm an increase in ε1 by 2 times
increases Ne by 1,5. According to the regulation, ε1 is an effective way to change the load mode of the air engine.
It has been determined that in all operating modes at fixed values of the rotary piston air engine speed, the degree of
filling of the working cylinder also affects the change in the effective consumption of compressed air. So, in the mode
Ps = 0,7 MPa and n = 1550 rpm, an increase in the degree of filling by 2,4 times leads to an increase in the specific
effective consumption of compressed air by 1,12 times, and in the mode Ps = 0,5 MPa and n = 1200 rpm, an increase
in ε1 by a factor of 2 increases ge by 1,11.
It has been experimentally proved that an increase in the degree of filling contributes to an increase in the resistance of
the exhaust system of a rotary piston air engine. Under the conditions of the experiment, the value of the exhaust system
resistance, for the entire range of ε1 variation, did not exceed 0,075 MPa and is a fairly low indicator.
Scientific novelty. On the basis of the carried out experimental studies of a prototype of a rotary piston air engine, the
efficiency of regulation of operating conditions by changing the degree of filling of the working cylinder was evaluated.
Practical importance. Recommendations were obtained for regulating the operating conditions of the prototype of the
12RPD-4,4/1,75 rotary piston air engine by changing the degree of filling of the working cylinder. This will make it possible
to provide the specified power during the operation of the air engine with minimal consumption of compressed air.
Key words: compressed air; rotary piston air engine; experimental stand; effective indicators; degree of filling;
movement mechanism.
Анотація. Метою статті є дослідження впливу ступеня наповнення робочого циліндра на енергетичні та
економічні показники роторно-поршневого пневмодвигуна.
Методика. Характеристики зміни показників роботи роторно-поршневого пневмодвигуна від ступеня наповнення виконано методом фізичного моделювання, який у випадку дослідження нових зразків технічних систем є
більш точним і достовірним. Метод фізичного моделювання дозволив отримати характеристики роботи в реальних умовах експлуатації з урахуванням усіх конструктивних особливостей дослідного зразка пневмодвигуна.

29

№ 4   2020

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК		

ISSN 2311–3405

Результати. Проаналізовано результати експериментальних досліджень із регулювання режимів експлуатації
роторно-поршневого пневмодвигуна 12РПД-4,4/1,75 за рахунок зміни ступеня наповнення. Наведено
експериментальні залежності зміни енергетичних та економічних показників від ступеня наповнення робочого
циліндра. Так, на режимі Ps = 0,7 МПа та n = 1550 об/хв збільшення ступеня наповнення у 2,4 рази дозволяє
підвищити ефективну потужність роторно-поршневого пневмодвигуна у 1,9 разів, а на режимі Ps = 0,5 МПа і
n = 1200 об/хв збільшення ε1 удвічі підвищує Ne у 1,5 рази. Тому регулювання ε1 є ефективним способом зміни
режиму навантаження пневмодвигуна.
Визначено, що на всіх експлуатаційних режимах при фіксованих значеннях обертів роторно-поршневого
пневмодвигуна ступінь наповнення робочого циліндра також впливає на зміну ефективної витрати стиснутого повітря. Так, на режимі Ps = 0,7 МПа та n = 1550 об/хв збільшення ступеня наповнення у 2,4 рази призводить до зростання питомої ефективної витрати стиснутого повітря у 1,12 рази, а на режимі Ps = 0,5 МПа
і n = 1200 об/хв збільшення ε1 удвічі збільшує ge у 1,11 разів.
Експериментально встановлено, що збільшення ступеня наповнення сприяє підвищенню опору випускної
системи роторно-поршневого пневмодвигуна. В умовах проведення експерименту значення опору випускної
системи для всього діапазону зміни ε1 не перевищувало 0,075 МПа та було досить низьким показником.
Наукова новизна. На базі проведених експериментальних досліджень дослідного зразка роторно-поршневого
пневмодвигуна виконано оцінку ефективності регулювання експлуатаційних режимів шляхом зміни ступеня
наповнення робочого циліндра.
Практична значимість. Отримані рекомендації щодо регулювання експлуатаційних режимів дослідного зразка роторно-поршневого пневмодвигуна 12РПД-4,4/1,75 шляхом зміни ступеня наповнення робочого циліндра.
Це дозволить у процесі експлуатації пневмодвигуна забезпечувати задану потужність за мінімальних витрат
стиснутого повітря.
Ключові слова: стиснуте повітря; роторно-поршневий пневмодвигун; експериментальний стенд; ефективні
показники; ступінь наповнення; механізм руху.
FORMULATION OF THE PROBLEM
Gas distribution mechanism has a significant
effect on the efficiency of converting the energy
of a compressed working fluid into an air engine. The
design of gas distribution mechanism through such
parameters as the relative dead volume εо, the degree
of filling ε1 and the compression ratio ε5 directly affects
the working process of the air engine and, accordingly,
the type of indicator diagram [1]. The main gas
distribution designs for piston expansion machines
are spool, valve and mixed ones. Each method of gas
exchange has a number of advantages and disadvantages.
So, the spool gas distribution mechanism can be attributed
to the simplest ones.
It has the simplest and most reliable design, provides
the minimum weight and dimensions of the engine.
However, with this method of gas exchange, the relative
dead volume can reach sufficiently high values, which
undoubtedly leads to a decrease in engine efficiency
[1; 2]. The use of a valve mechanism can significantly
reduce the value of the relative dead volume, however,
it somewhat complicates the engine design. In turn, air
engines with a valve mechanism are divided according to
the valve drive method. The most effective and at the same
time most complex is the hydraulic (or air) valve drive
with electronic control of gas distribution. Such a design
of gas distribution mechanism makes it possible to ensure
effective regulation of the engine operating modes by
changing the degree of filling (usually, the operating modes
are regulated by changing the pressure of the working
fluid at the inlet to the air engine).

30

The 12RPD-4,4/1,75 rotary piston air engine
developed by the machine-building enterprise MotorPlus LLC is one of the prototypes, which has a number
of design differences from many known air engines
[3]. One of the design differences of the air engine is
the gas distribution mechanism, which is quite simple
and at the same time provides the ability to adjust gas
distribution. In accordance with this, the rotary piston
air engine has its own characteristics in the organization
of the working process and requires a number of research
tests to determine its efficiency of energy conversion.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS
The optimal organization of the gas exchange
process can significantly increase the efficiency of the air
engine; therefore, a large number of researchers pay a lot
of attention to this issue.
For each gas distribution mechanism and operating
parameters, there are recommendations for gas distribution,
as well as the geometric dimensions of the gas exchange
parts. So, for example in [4] the results of calculating
the spool air distributor are presented, and the issue
of the optimal dimensions of the compressed air inlet ports
is considered. In work [5] experimental studies of various
operating modes of a piston air engine are presented
at fixed values, optimally selected, of the gas exchange
phases. Recommendations regarding the necessary
gas distribution phases of piston air engines, as well as
the results of their experimental tests, are given in [6; 7].
In terms of their parameters, serial air engines do not
always meet the necessary needs of some specific areas

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
of application. For example, for transport plants, air engines
converted from conventional four-stroke gasoline engines
are used. The basic of the main tasks in the conversion
is precisely the re-equipment of the gas distribution
mechanism. In works [8–10], the issue of constructive
re-equipment of the gas distribution mechanism is
considered, and the results of experimental studies
of such convertible air engines are presented. The issue
of converting engines and the methodology for organizing
the workflow into an air engine are discussed in detail
in [11; 12]. In addition, it is worth noting the significant
contribution to the experimental and theoretical
study of the air engine of domestic scientists, such
as F.I. Abramchuk, A.I. Voronkov, V.A. Bogomolov,
A.M. Turenko, A.I. Kharchenko, I.M. Nikitchenko,
S.S. Zhilin and others.
SEPARATION OF PREVIOUSLY UNSOLVED
PARTS OF THE OVERALL PROBLEM
Mostly converted or serial air engines do not have
the ability to adjust the gas distribution depending on
the operating mode. The design of these air engines
provides an average optimum fixed value of gas
distribution, which is unchanged during the operation
of the air engine. Thus, in valve distribution, the valves
are driven by a camshaft with profiled cams, which, in
turn are driven by a rigid connection to the crankshaft.
Accordingly, it is practically impossible to provide
variable gas distribution phases in such a design. To
provide an independent valve drive, for example,
hydraulic or air, it is necessary to significantly complicate
the design of the air engine and implement electronic
control.
The 12RPD-4,4/1,75 rotary piston air engine of a new
design is a prototype with motion and gas distribution
mechanisms different from the existing air engines. That
is why there are no experimental data for it on the change
in effective performance indicators, depending on
the gas distribution phases adjustment. Accordingly,
the experimental studies and their analysis are necessary
and justified.
THE AIM OF THE RESEARCH
The aim of the research is to study the influence
of regulating the degree of filling of the working cylinder
on the effective indicators of a rotary piston air engine.
METHODS, OBJECT AND SUBJECT
OF THE RESEARCH
The main research methods for new types of equipment
are mathematical and physical modeling. These methods
allow you to get the main characteristics of the work
and evaluate the efficiency of energy conversion. From
an economic point of view, mathematical modeling
is a cheaper method (does not require large material
costs), but it should be noted that the accuracy and range
of application of the mathematical model depends on
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the assumptions made and correct input data. In the case
of studying a new sample of a technical system, which
is a rotary piston air engine, the method of physical
modeling is more accurate and reliable, and mathematical
modeling can be used only for a preliminary assessment
of the parameters of the air engine operation.
The use of physical modeling will make it possible
to determine the characteristics of work in real operating
conditions, taking into account all the design features
of the air engine. Physical modeling is indispensable for
formulating practical recommendations for the operation
and maintenance of a new air engine, can also be used to
supplement and improve the mathematical model.
The object of the research is the prototype
of the 12RPD-4,4/1,75 rotary piston air engine
and the processes of converting the energy of compressed
air in it with variable gas distribution phases. The subject
of the research is the dependences of changes in the main
effective indicators of the air engine operation.
THE MAIN MATERIAL
Experimental studies of the influence of the gas
exchange phase regulation on the efficiency of energy
conversion of compressed air energy were carried out on
the basis of the 12RPD-4,4/1,75 12-cylinder rotary piston
air engine with a working volume of 320,6 cm3 (Fig. 1).
The air engine is the part of an experimental stand created
at the machine-building enterprise Motor-Plus LLC
with the participation of the Advanced Energy
Technologies Center of the Admiral Makarov National
University of Shipbuilding [13]. Experimental studies
of the prototype were carried out without preheating
the air in front of the inlet receiver, and the regulation
was carried out by turning the control camshaft [3].

Fig. 1. The prototype of the 12RPD-4,4/1,75 rotary piston air
engine

The gas distribution mechanism of the air engine
allows you to change the duration of the main processes
of the working cycle of the rotary piston air engine
(Fig. 2), namely the duration of the filling process
of the working cylinder (section 1–2) and reverse
compression (section 5–6).
These processes of the working cycle correspond
to the corresponding volumes, namely the volume
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adjusting parameters of the working cycle: such as
the filling ratio ε1 = V1/Vs and the reverse compression
ratio ε5 = (V5)/(Vs).
Fig. 3 shows the experimental dependences
of changes in effective power Ne, average effective
pressure Pe and torque Mk of a rotary piston air engine
in accordance with changes in the degree of filling. The
presented dependences correspond to two operating
conditions, which differ in pressure Ps in the inlet receiver
and engine speed n. In the first case, the working pressure
in the air engine inlet receiver was 0,7 MPa and the speed
was 1550 rpm, and in the second case, Ps = 0,5 MPa
and n = 1200 rpm.
According to the results obtained in the test mode
Ps = 0,7 MPa with an increase in the degree of filling
by 2,4 times, the effective power of the rotary piston
air engine increases by 1,9 times, and in the mode Ps =
0,5 MPa with an increase in ε1 by 2 times Ne increases
by 1,5 times. This is due to the fact that with an increase
in the degree of filling, the area of the indicator diagram
increases due to an increase in the duration of the filling
process (see Section 1-2 in Fig. 2), as well as the fact
that the expansion process (see Section 2-3 in Fig. 2)

Fig. 2. General view of the theoretical indicator diagram of a
rotary piston air engine in P-V-coordinates

of filling V1 and the volume of reverse compression V5,
which are reflected in the theoretical indicator diagram in
Fig. 2. Dividing these volumes by the working volume Vs
of the rotary piston air engine, we obtain dimensionless
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Fig. 3. Change in the effective parameters of a rotary piston air engine from the degree of filling: a – effective power; b – average
effective pressure; c – torque
– Ps = 0,7 MPa, n = 1550 rpm; – Ps = 0,5 MPa, n = 1200 rpm
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occurs at high pressures in the working cylinder. Thus,
at fixed rpm values, by changing the degree of filling, it
is possible to provide effective regulation of the power
of the rotary piston air engine.
In addition to energy indicators, the degree of filling has a significant impact on the economic indicators
of the air engine. So, Fig. 4 shows the experimental
dependences of the change in the hourly consumption
of compressed air Gair and the specific effective consumption ge depending on the degree of filling for various operating modes. According to the presented results
of experimental studies, with a decrease in the value
of the degree of filling, the effective consumption of compressed air decreases. For the test mode Ps = 0,7 MPa,
with a decrease in the degree of filling by 59%, the specific effective consumption of compressed air decreases
by 11%, in the test mode Ps = 0,5 MPa, with a decrease in
ε1 by 50%, ge decreases by 10%.
In addition, according to the above experimental
data, a fairly effective way to regulate the load
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of a rotary piston air engine is to change the compressed
air pressure in the inlet receiver, which can be achieved
by reducing the compressed air using a gas reducer. The
use of both control methods at the same time will allow
ensuring the minimum values of the hourly consumption
of compressed air at the required power over the entire
range of changes in the load of the rotary piston
air engine.
With an increase in the degree of filling, the expansion
process ends at high pressures in the working cylinder,
which accordingly contributes to an increase in
the value of the exhaust air pressure in the outlet receiver
of the rotary piston air engine (Fig. 5).
According to the results obtained in the test mode
Ps = 0,7 MPa, with an increase in the degree of filling
by 2,4 times, the resistance of the exhaust system
of the air engine increases by 2,1 times, and in the mode
Ps = 0,5 MPa, with an increase in ε1 by 2 times,
the resistance increases by 1,5 times. An increase in
the resistance of the exhaust system of the air engine
,
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Fig. 4. Dependences of the change in the consumption of compressed air at different values of the degree of filling: a – hourly
consumption of compressed air; b – specific effective consumption of compressed air
– Ps = 0,7 MPa, n = 1550 rpm; – Ps = 0,5 MPa, n = 1200 rpm
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Fig. 5. Change in the pressure of the exhaust air in the outlet receiver of a rotary piston air engine, depending on the degree of filling
of the working cylinder for various operating modes
– Ps = 0,7 MPa, n = 1550 rpm; – Ps = 0,5 MPa, n = 1200 rpm
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has a negative effect on economic indicators, expressed
in an increase in the specific effective consumption
of compressed air. The resistance value of the exhaust
system of the air engine with the installed silencer in
accordance with the recommendations [1; 14] should not
exceed the value of 0,12 MPa. So, under the conditions
of experimental studies on the entire range of variation
of the degree of filling, the resistance value of the exhaust
system of a rotary piston air engine did not exceed
0,075 MPa.
DISCUSSION OF THE OBTAINED RESULTS
Experimental studies of a rotary piston air engine have
confirmed the effectiveness of regulation of operating
modes by changing the degree of filling of the working
cylinder. The analysis of the research results showed
that this method is effective and efficient regardless
of the value of such important operational parameters
as the pressure in the inlet receiver (working pressure)
and the speed of the air engine.
Increasing
the
filling
ratio
increases
the average effective pressure and the effective
power of the air engine. However, with an increase in
the energy performance of the air engine, an increase
in the degree of filling simultaneously worsens
the economic performance and leads to an increase
in the resistance of the exhaust system. Together
with the degree of filling, the pressure in the inlet
receiver affects the energy and economic performance
of the rotary piston air engine. Accordingly, to
obtain the most optimal ratio of the given power
and the efficiency of the air engine, it is necessary
to regulate both of these parameters. To determine
the ratio of Ps and ε1, at which the optimal ratio
of energy and economic indicators of the air engine
for various operating modes is ensured, it is necessary
to conduct a series of additional experimental studies.
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Separate experimental studies are required for
the issue of changing the minimum cycle temperature
when regulating operating modes by changing the degree
of filling and operating pressure. So, according to [1; 15],
an increase in the value of Ps and ε1 contributes to
a decrease in the minimum temperature of the exhaust
air at the outlet from the air engine. Accordingly, to
ensure efficient and trouble-free operation of the air
engine, the value of this temperature should not be lower
than the permissible value. In addition, experimental
research is required to study the question of the influence
of preheating of compressed air before expansion on
the regulation of operating modes.
CONCLUSIONS
1. The
operational
characteristics
of changes in the energy and economic parameters of the
12RPD-4,4/1,75 rotary piston air engine are obtained
and analyzed when adjusting the degree of filling
of the working cylinder.
2. It is defined that at fixed rpm values, an effective
way to regulate a rotary piston air engine is to change
the degree of filling and operating pressure, and it is also
determined that these parameters have a significant effect
on the specific effective consumption of compressed air
at all operating modes. For example, an increase in ε1 by
2,4 times at n = 1550 rpm and Ps = 0,7 MPa increases Ne
by 1,9 times, while ge grows only by 1,12 times.
3. It was found that with an increase in
the degree of filling and the value of the working pressure,
the resistance of the exhaust system of the rotary piston
air engine increases. According to the experimental data
obtained, the resistance value of the exhaust system
of the rotary piston air engine for the entire range of variation
of the degree of filling did not exceed 0,075 MPa, which
is a significantly lower indicator of the permissible value
of such exhaust systems with a silencer.
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Abstract. The article develops a new method of equilibrium power balancing of the power system. This method
performs the calculation of the electrical network without allocating a balancing node in the network diagram.
The aim is to refine the calculation of steady state under the imbalance of generated and consumed power of the
power system by reducing the error of calculation of currents in the branches by determining the weighted average
current vector, which will increase the accuracy of calculations and increase the speed of calculation processes in
the power system.
The developed method allows distributing of the existing imbalance evenly across all nodes. The proposed approach
causes the refusal to define a separate balancing node in the scheme, the calculations of which lead to errors. According
to the developed method of equilibrium power balancing, the imbalance will be distributed between all nodes of the
circuit. The current in the branches of the circuit will have a value that can be obtained by calculating the steady state
by the classical method as the average value of the currents determined in the calculation of all variants of different
balancing nodes. To bring the system of generalized equations to the canonical form, an additional equilibrium reference
current variable in the form of an additional column of ones and an additional column of zeros in the incidence matrix
compiled according to Kirchhoff’s second law should be added to all equations of Kirchhoff’s first law.
As a result, the algorithm of the method is developed, the structure of which is linear, and the method itself is easy
to use. Means of automation of calculations of the steady-state mode of an electric network in the environment of a
package of MathCAD applications are also developed.
The scientific novelty is the refusal to allocate a balancing unit in the electrical network when calculating the steady state
with equilibrium power balancing of the power system, which increases the accuracy of the calculation by applying the
approach to determine the weighted average vector of currents.
The practical significance of the results is that the application of the proposed method for equilibrium balancing of nodes
allows reducing of the calculation time and increase accuracy compared to the classical approach, which focuses on the
introduction of balancing node, power change in which to maintain equilibrium power between generators and system
loads. A significant increase in the speed of calculation processes in the power system by reducing iterative calculations
and increasing the accuracy of calculations by reducing the error in calculating currents in the branches by determining
the weighted average current vector is the main advantage of the developed method of equilibrium power balancing. The
proposed method of equilibrium balancing can be used independently when calculating the electrical network.
Key words: capacity balancing; electrical network; balancing node; incidence matrix; Kirchhoff’s laws.
Анотація. У статті розроблено новий метод рівноважного балансування потужності електроенергетичної
системи. Цей метод виконує розрахунок електричної мережі без виділення балансувального вузла
в схемі мережі.
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Метою роботи є уточнення розрахунку усталеного режиму за умови небалансу генерованої та спожитої
потужності електроенергетичної системи шляхом зменшення похибки розрахунку струмів у вітках через визначення середньозваженого вектора струмів, що підвищить точність обчислень, та збільшення швидкодії розрахункових процесів в електроенергетичній системі шляхом зменшення кількості ітераційних обчислень.
Розроблений метод дає змогу розподілити наявний небаланс рівномірно за всіма вузлами. Запропонований підхід зумовлює відмову від визначення окремого балансувального вузла в схемі, розрахунки за яким
призводять до появи похибок. За розробленим методом рівноважного балансування потужностей небаланс
розподілиться між усіма вузлами схеми. Водночас струм у вітках схеми буде мати значення, яке може бути
отримане під час розрахунків усталеного режиму за класичним методом як середнє значення струмів, визначених під час розрахунку всіх варіантів різних балансувальних вузлів. Для приведення системи узагальненого рівняння до канонічного вигляду в усі рівняння першого закону Кірхгофа треба додати додаткову змінну
рівноважного задаючого струму у формі додаткового стовпця одиниць і додаткового стовпця нулів у матриці
інцидентності, що складена за другим законом Кірхгофа.
У результаті роботи розроблено алгоритм методу, структура якого є лінійною, а сам метод є простим у
використанні. Також розроблено засоби автоматизації розрахунків усталеного режиму електричної мережі в
середовищі пакету прикладних програм MathCAD.
Наукова новизна полягає у відмові від виділення балансувального вузла в схемі електричної мережі під час
розрахунку усталеного режиму з рівноважним балансуванням потужності електроенергетичної системи, що
забезпечує підвищення точності розрахунку завдяки застосуванню підходу щодо визначення середньозваженого вектора струмів.
Практичне значення результатів полягає в тому, що застосування запропонованого методу для рівноважного
балансування потужностей вузлів дає змогу зменшити час розрахунку та підвищити точність порівняно з класичним підходом, який орієнтований на введення балансувального вузла, зміна потужності в якому допомагає
підтримувати рівноважні потужності між генераторами та навантаженнями системи. Значне збільшення
швидкодії розрахункових процесів в електроенергетичній системі шляхом зменшення ітераційних обчислень
і підвищення точності обчислень завдяки зменшенню похибки розрахунку струмів у вітках через визначення
середньозваженого вектора струмів є головною перевагою розробленого методу рівноважного балансування
потужностей. Запропонований метод рівноважного балансування може використовуватися самостійно під час
розрахунку електричної мережі.
Ключові слова: балансування потужностей; електрична мережа; балансувальний вузол; матриця інцидентності;
закони Кірхгофа.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
За законом збереження енергії, який діє в електроенергетичній системі, у будь-який момент часу в цій
системі повинен виконуватися баланс генерованих
і спожитих потужностей з урахуванням втрат. Тож під
час розрахунку усталеного режиму електричної мережі в розрахункову схему зазвичай вводиться балансувальний вузол, зміна потужності в якому уможливлює
підтримку рівноважності потужностей між генераторами та навантаженнями. Класичний метод розрахунку призводить до суттєвих спотворень розрахункових
струмів у вітках і, як наслідок, до неправильного
розрахунку втрат потужності та значних небалансів
у схемі. Тому актуальним є пошук альтернативних
розрахункових методів балансування потужностей,
спрямованих як на підвищення швидкодії обчислень,
так і на підвищення точності отриманих результатів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Відповідно до закону збереження енергії в електроенергетичній системі передбачається забезпечення балансу між генерованими та спожитими потужностями з урахуванням втрат. Розрахунок усталеного

режиму електричної мережі за класичним методом
зумовлює введення в розрахункову схему балансувального вузла. Зміна потужності в цьому вузлі забезпечує підтримку рівноважності потужностей між
генераторами та навантаженнями системи [1; 2].
Попри всі переваги такого традиційного нині
підходу, ця розрахункова методика допускає суттєві спотворення струмів у вітках, що, зі свого боку,
призводить до похибок в обчисленнях втрат потужності й появи значних небалансів у схемі. Крім
іншого, існують випадки, коли класична постановка задачі розрахунку усталеного режиму з огляду
на вибір балансувального вузла не є оптимальною
та потребує корекції. Відповідно, розрахунок усталеного режиму в [3] здійснюється за методом Ньютона як без балансувального вузла, так і з декількома
балансувальними вузлами. Введення в розрахункову
модель із постійною частотою балансувального вузла може призвести не тільки до отримання розрахункового режиму, який не відповідає реальному режиму енергосистеми, а й до неможливості розрахунку
усталеного режиму через обмеження пропускної
здатності ліній електропередач, дотичних до балансувального вузла [4].
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Тож науково-практичний інтерес дослідження
полягає у проведенні аналізу впливу балансувального
вузла на результати розрахунку усталеного режиму
електроенергетичної системи, а також у розробленні
нового підходу, моделі та методу розрахунку усталеного режиму, що дасть змогу уточнити розрахункові
значення струмів у вітках і втрат потужності за наявності небалансу в системі.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Вибір балансувального вузла для розрахунку
усталеного режиму електроенергетичної системи
є одним із чинників, які впливають на перебіг і точність розрахунку. Крім того, зміна балансувального
вузла чинить вплив на перетоки потужностей і рівень
втрат активної та реактивної потужності в системі.
Проте розв’язання системи рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі передбачає відповідний прийом вилучення одного з рівнянь, що відповідає балансувальному вузлу, оскільки міра складності
поставленої задачі становить -1 (кількість шуканих
змінних менша на 1 від кількості рівнянь у системі).
Така методика розрахунку передбачає накопичення
всього небалансу потужності схеми в одному вузлі,
що спотворює результати розрахунку за умови небалансу потужності генерації та споживання. Отже,
перед нами постає задача розроблення методу врахування небалансу потужностей у розрахунку усталеного режиму роботи електроенергетичної системи.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є уточнення розрахунку усталеного режиму за умови небалансу генерованої та спожитої потужності електроенергетичної системи шляхом зменшення похибки розрахунку струмів у вітках
через визначення середньозваженого вектора струмів, що підвищить точність обчислень, та збільшення
швидкодії розрахункових процесів в електроенергетичній системі через зменшення кількості ітераційних обчислень.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі використовуються методи розрахунку
усталеного режиму роботи електроенергетичної системи. Метод рівноважного балансування потужностей передбачає відмову від визначення балансувального вузла. Для приведення системи узагальненого
рівняння до канонічного вигляду використовуються
рівняння законів Кірхгофа і матриці інцидентності
для визначення балансів струмів і напруг в електричних схемах.
Об’єктом дослідження є процес розрахунку усталеного режиму роботи електроенергетичної системи.
Предмет дослідження – методи балансування потужностей між генераторами та навантаженнями з урахуванням втрат.
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Розроблення методу рівноважного балансування потужностей. Під час розрахунку усталеного
режиму роботи електроенергетичної системи метод
рівноважного балансування потужностей виключає
вибір балансувального вузла.
Баланс струмів у кожному вузлі визначається за
першим законом Кірхгофа, який у матричній формі
записується з використанням повної першої матриці
інцидентності M [1]:
M �  I  � J ,

де I – вектор-стовпець комплексних струмів у вітках;
J – вектор-стовпець задаючих струмів у вузлах
системи.
Баланс напруг у контурах визначається за другим
законом Кірхгофа та в матричному вигляді може бути
записаний за допомогою другої матриці інцидентності N :
N � � Zв
�  � I �� 0 ,
де Zв – діагональна матриця опорів віток.
Чи з врахуванням електрорушійної сили E :
N� �  Zв� �  I �  N
� �E
� .
Як відомо [1], узагальнене рівняння стану
у матричній формі формується за першим і другим
законом Кірхгофа та набуває вигляду:
A� �  � I �  F
� ,


 J 
 M 
; F
�
у якому A  

 .
 N  Zв 
N  E

Проте в цьому рівнянні використовується перша
матриця інцидентності, тобто матриця, з якої вилучено один рядок, що відповідає балансувальному
вузлу, оскільки міра складності цієї системи рівнянь
рівна -1.
Пропонується якісно новий підхід стосовно
розв’язання такої системи рівнянь, а саме приведення її до канонічного вигляду шляхом додавання нової
змінної в кожне з рівнянь, складених за першим законом Кірхгофа.
Отже, повна матриця інцидентності доповнюється справа стовпцем з одиницями, а матриця контурних опорів у вітках доповнюється справа стовпцем із
нулями:

Ms   M 1; Zs   N  Zв 0 .
Узагальнене рівняння стану набуде вигляду:
�  F � ,
As � �  � Is


Ms    I 
 �  .
у якому As    ;� Is
 Zs 
 Jg 
Обернувши матрицю коефіцієнтів, отримаємо
значення:
 ��  As 1 �  � F .
Is

За умови виконання балансу спожитої та генерованої потужності у n� вузлах:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКАКОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА
n

J
k 1

i

 0,

результат розрахунку Jg = 0 , а струми у вітках, розраховані за класичним методом за різних балансувальних вузлів, однакові.
За умови небалансу потужностей у системі, тобто за:
n

J
k 1

i

0

результат розрахунку Jg ≠ 0 і становить рівнозначну
частку небалансу в кожному з вузлів схеми, а роз дорівнюють
раховані значення струмів у вітках Is
середньому значенню струму у вітках Ik , k = 1, n , що
отримані під час класичних розрахунків за різними k
балансувальними вузлами:
n

  I / n ,
Is
k
k 1

де Ik – значення вектора струмів у вітках за класич-

ним методом для k-го балансувального вузла..
Алгоритмізація методу. Розроблений метод рівноважного балансування потужностей спрямований
на самостійне використання під час розрахунку усталеного режиму електричної мережі. Для цього необхідно відмовитися від визначення окремого балансувального вузла в схемі. За цим методом небаланс
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розподілиться між усіма вузлами схеми. Водночас
струм у вітках схеми буде мати значення, яке може
бути отримане в розрахунках усталеного режиму за
класичним методом як середнє значення струмів,
визначених під час розрахунку всіх варіантів різних
балансувальних вузлів. На рис. 1 подано алгоритмічну реалізацію методу.
Як видно з алгоритму, зображеного на рис. 1,
за класичним методом необхідно n разів здійснити розрахунок усталеного режиму за умови почергового вибору різних балансувальних вузлів
gr  M ,Vk  , gr  J ,Vk  , що задаються векторами Vk .
Структура ж алгоритму новоствореного методу
є лінійною, а сам метод простий у використанні.
Для здійснення рівноважного балансування потужностей вузлів один розрахунок за новоствореним
методом дає змогу замінити n розрахунків за класичним методом, що є суттєвою перевагою запропонованого методу.
Автоматизація розрахунку струмів у вітках
за умови різних балансувальних вузлів засобами MathCAD. Визначення хорд за наявної повної
матриці інцидентності доцільно здійснювати шляхом відбору відповідних стовпців матриці інцидентності, кількість ненульових елементів яких
більша від одиниці. Тому за алгоритмом визначення

Початок

𝐌𝐌𝐌𝐌, 𝐍𝐍𝐍𝐍, 𝐙𝐙𝐙𝐙в, 𝐉𝐉𝐉𝐉
Ні

𝐤𝐤𝐤𝐤 = �����
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𝑴𝑴𝑴𝑴𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈(𝑴𝑴𝑴𝑴, 𝑽𝑽𝑽𝑽𝒌𝒌𝒌𝒌 );
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𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈(𝑱𝑱𝑱𝑱, 𝑽𝑽𝑽𝑽𝒌𝒌𝒌𝒌 )
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𝑴𝑴𝑴𝑴𝒌𝒌𝒌𝒌
�;
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𝑰𝑰𝑰𝑰𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒌𝒌𝒌𝒌 −𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑱𝑱𝑱𝑱𝒌𝒌𝒌𝒌̇ .

Новий метод?

𝐧𝐧𝐧𝐧

𝐈𝐈𝐈𝐈̇𝐌𝐌𝐌𝐌 = � 𝐈𝐈𝐈𝐈̇𝐤𝐤𝐤𝐤 �𝐧𝐧𝐧𝐧
𝐤𝐤𝐤𝐤=𝟏𝟏𝟏𝟏

Так

𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 = [𝐌𝐌𝐌𝐌 𝟏𝟏𝟏𝟏];

𝐙𝐙𝐙𝐙𝐌𝐌𝐌𝐌 = [𝐍𝐍𝐍𝐍 ∙ 𝐙𝐙𝐙𝐙в 𝟎𝟎𝟎𝟎];
𝐀𝐀𝐀𝐀𝐌𝐌𝐌𝐌 = �

𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌
�;
𝐙𝐙𝐙𝐙𝐌𝐌𝐌𝐌

𝐈𝐈𝐈𝐈̇𝐌𝐌𝐌𝐌 = 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐌𝐌𝐌𝐌−𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝐅𝐅𝐅𝐅̇.

𝐈𝐈𝐈𝐈̇𝐌𝐌𝐌𝐌
Кінець

Рис. 1. Алгоритмічна реалізація методу розрахунку усталеного режиму роботи
електроенергетичної системи
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хорд спочатку визначається масив s1 кількості ненульових елементів і масив s2 номерів вузлів відповідних віток. Для кожного стовпця виконується
перевірка умови більшості від одиниці кількості
ненульових елементів (або сум модулів елементів)
рядків, у яких елементи цього стовпця відмінні від
нуля. Якщо вищезазначена умова виконується, тоді
вітку, що відповідає цьому стовпцю, відносимо до
хорд у функції getHords(a) (див. рис. 2), в іншому разі вітка належить до дерева функцією tree(a)
(див. рис. 3).

irows ← rows ( a)

it ← 1

for j ∈ 1 .. icols
2, j

while ( it < icols ) ∧ ( ih < ihord + 1)

 0
← 
 0
←0

1, i

getDiff ( m) 

for j ∈ 1 .. icols

( i, j > 0) ∨ (ai, j < 0)

if a
s

1, i

( 2 , it)1
z2 ← (s
2 , it )
2
if (s
>1 ∧ s
> 1)
1 s, z1
n  row
( m) ) ( 1 , z2
z1 ← s

for i ∈ 1 .. irows
s

Функцію getDiff(m), що дає змогу сформувати
n наборів номерів вузлів графа для різних балансувальних вузлів, та функцію getTree(a,b), яка здійснює
вибір стовпців, що не належать до хорд у першій
матриці інцидентності, подано на рис. 3.
Функція getColumns(a, h) здійснює розподіл
матриці інцидентності на матрицю дерева графа Ma
та матрицю хорд Mb. Функція getRows(a, h) відбирає
рядки, які використовуватимуться в подальшому розрахунку, наприклад, без рядка, що відповідає балансувальному вузлу. Це проілюстровано на рис. 4.

ih ← 1

icols ← cols ( a)

s
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←s

1, i

←s
−1
for i s11 
, z1n
1 , z1

for s j1 ,
1←
 ns 1 , z2 − 1
z2

+1

p
← itj if i  j
Hj 
ih

(s 2 , j)2 ← i if (s 2 , j)1 > 0
(s 2 , j)1 ← i if (s 2 , j)1 0
ihord ← icols − irows + 1

p
ihj 
←1 ih+ j1 if i  j

H

it ← it + 1
i

w p

w

Рис. 2. Функція відбору хорд за першою матрицею інцидентності getHords(a)

getDiff ( m) 

n  row s( m)

getTree( a b ) 

for i  1  n

ihord  row s( b )

for j  1  n

it  1

p  j if i  j
j

p

j 1

icols  cols ( a)

for j  1  icols
f 0

 j if i  j

for i  1  ihord
f  1 if j

w p
i

if f

w

i

0
Wd

а) Функція getDiff(m)

b

it

j

it  it  1
getTree( a b ) 
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Wd

icols  cols ( a)

б) Функція getTree(m,h)
ihord  row s( b )
Рис. 3. Функція формування номерів вузлів, крім балансувального, та функція відбору
it дерева
1
віток
(окрім віток хорд) за даними першої матриці інцидентності
for j  1  icols
f 0
for i  1  ihord
f  1 if j
if f

0

b

i

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКАКОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА
getDiffgetDiff
( m) ( m) n nrow
 row
s( ms)( m)

getTree
getTree((aa
b ) 
 icols
icolscols
c ols
( a)( a)

n1  n
for for
i  1i 

ihord
ihordrow
row
s( bs)( b )

for for
j j1
 1n n

itit
1 1

j ifi i 
j if
j j
p 
p 
j

p

for
1 1icols
for j j
 icols

j

f f0 0

p 
j jif ifi i j j

j  1j  1

for
fori i 
1 1ihord
 ihord

w p p
w 
i

w
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i

f f
1 1if if
j jb b
i

w

i

ififf f 0 0

а) Функція getColumns(a,h)

j j
Wd
Wd  
it it

it it
it it 1 1
Wd
Wd
б) Функція getRows(a,h)
Рис. 4. Функції формування матриці засобами вибору стовпців і рядків за вектором h
їхніх номерів

Для визначення підматриць першої матриці
інцидентності для дерева та хорд скористаємося
виразами:
Ma  getColumns  Mwb, D  , � Mb  getColumns  Mwb, H  .
Визначення ж другої матриці інцидентності
здійснюється як транспонована матриця стикуван1
ня  Ma   � Mb та діагональної одиничної матриці
getNDiag(M), що відповідає хордам графа. Зауважимо, що розмірність діагональної матриці визначається кількістю контурів, що, зі свого боку, залежить від
кількості віток і вузлів схеми, як це проілюстровано
функцією на рис. 5.
Отже, кількість контурів схеми на одиницю більша від різниці кількості віток і кількості вузлів схеми.
На рис. 6. наведено розрахунок струмів у вітках
getRstate(m,n,z,v,j) та вузлах getJBalance(m,n,z,v,j) за
класичним методом.
Послідовність розрахунку за класичним методом:
1. Визначення хорд:
H := getHords ( M ).
2. Визначення першої матриці інцидентності для
хорд:
Mb := getColumns ( Mwb , H).
3. Визначення віток дерева:
D := getTree ( M , H).
4. Визначення першої матриці інцидентності для
дерева графа:

Nm := [ −( Ma ) ]

Ma := getColumns ( Mwb , D).
5. Визначення другої матриці інцидентності:
−1
Nm := [ −( Ma ) ]
⋅ Mb,
T
N := ( stack ( Nm , getDiag ( M ) ) ) .
6. Визначення діагональної матриці опорів:
Zr := diag ( Z).
7. Формування різних наборів номерів вузлів для
різних балансувальних вузлів:
W := getDiff ( M ).
8. Визначення задаючих струмів у вузлах за
потужностями вузлів:

T

N := ( stack ( Nm , getNDiag ( M ) ) )

0.5

3

.

⋅ Ub

9. Проведення розрахунку струмів у вітках за
класичним методом:
Ib := getRstate ( M , N , Zr , W , J).
Завдяки функції getJBalance:
Jb := getJBalance ( M , N , Zr , W , J),
встановлено, що для i -го балансувального вузла
небаланс j -го рівняння першого закону Кірхгофа
становить:
Jb j  const �  �0, приi�  j ,
Jb j  0,� при
� i j.

− 1 getDiag ( a) 

⋅ Mb

S

J :=

for i  1  1  cols ( a)  row s( a)
b 1
i

diag ( b )

Рис. 5. Побудова другої матриці інцидентності, функція getNDiag(a)
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getRstate
getRstate( (mm
nn
zz
vv
j j) ) kk 
row
rowss( (mm)getJBalance
)getJBalance( (mm
nn
zz
vv
j j) ) kk 
row
rowss( (mm) )
qq 
cols
cols( (mm) ) kk11

qq 
cols
cols( (mm) ) kk11

for
for i i11kk

for
for i i11kk

 ii
stack
stack My
My 
nn zz 
AA 
ii
ii
getRows
getRows j j
vv 
Jy
Jy 
ii
ii

 ii
stack
stackMy
My 
nn zz
AA 
ii
ii
getRows
getRowsj j
vv
Jy
Jy 
ii
ii

My
My 
getRows
getRows mm
vv

My
My 
getRows
getRows mm
vv

for
for t t11qq

for
for t t11qq

ii

ii

 i i 

Jy
Jy 
stack
stack Jy
Jy
00
ii

ii

 ii11 JyJyi i

 AA
II 
ii

 i i 

stack
stack Jy
Jy
00
Jy
Jy 

 ii11 JyJyi i

 AA
II 
ii

II

mm I I j j
Jb
Jb 

а) Функція getRstate(m,n,z,v,j)

ii

ii

Jb
Jb
б) Функція getJBalance(m,n,z,v,j)

Рис. 6. Функція розрахунку струмів у вітках getRstate(m,n,z,v,j) та небалансу струмів
у вузлах getJBalance(m,n,z,v,j) за умови різних балансувальних вузлів

Автоматизація розрахунку струмів за методом
рівноважного балансування. У методі рівноважного балансування вузлів пропонується небаланс задаючого струму в одному балансувальному вузлі розподілити рівномірно між усіма вузлами схеми.
Для приведення системи узагальненого рівняння
до канонічного вигляду в усі рівняння першого закону Кірхгофа треба додати додаткову змінну рівноважного задаючого струму у формі додаткового стовпця
одиниць і додаткового стовпця нулів у матриці, що
складена за другим законом Кірхгофа. Це здійснюється завдяки використанню функції addOnes(a,add), яка
подана на рис. 7.
addOnes ( a , add ) := imax ← rows ( a)
jmax ← cols ( a)

Zs  addOnes  N  Zr ,0  .

Mm ← a
for i ∈ 1.. imax
Mm

i , jmax+ 1

Ms  addOnes  M ,1 ;

← add

Mm
а) Функція addOnes(a,add)

As  stack  Ms, Zs 

Is  As 1  Js

As  stack  Ms, Zs 

Обчислення значень струмів у вітках відбувається
за формулою:
Is  As 1  Js .
Приклад розрахунку
Як приклад розглянемо тестову схему, яка містить
6 вузлів, 8 віток і 3 контури та зображена на рис. 8.

 5 + 0.1i 
 6.6 + 9.2i 


 0.5 + 7.7i 
 16 + 52i 
 15 + 64i 
 3.5 + 2.8i 
 Z := 


3.7 + 8.9i
96 + 2i 



S :=
 15 + 10i 
 4.4 + 9.7i 
 68 + 6i 
 3.6 + 4.6i 




 33 + 46i 
 7.3 + 7.6i 

Ub := 110

б) Розрахунок за
рівноважним методом

Рис. 7. Функція розрахунку небалансу задаючих струмів

Система рівнянь, складена за першим і другим
законами Кірхгофа, у матричному вигляді визначається з виразів (див. рис. 7):
Ms  addOnes  M ,1 ; Zs  addOnes  N  Zr ,0  .
Матриця коефіцієнтів узагальненого рівняння
формується стикуванням цих двох матриць:
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Рис. 8. Вихідні дані розрахунку та розрахункова схема
електричної мережі
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Таблиця 1. Результати розрахунку струмів у вітках за умови різних балансувальних вузлів
Номери
віток
1
2
3
4
5
6
7
8

Номери балансувальних вузлів
2
3
4
5
6
Розрахункові значення струмів за умови різних балансувальних вузлів
0,777
0,0098
-0,072
-0,072
0,133
-0,072
+0,676i
-0,093i
-0,306i
-0,306i
-0,045i
-0,306i
0,414
-0,094
-0,012
-0,012
-0,217
-0,012
-0,0043i
-0,18i
+0,033i
+0,033i
-0,228i
+0,033i
-0,089
0,635
-0,23
-0,23
0,179
-0,23
-0,197i
+0,099i
-0,155i
-0,155i
+0,004i
-0,155i
0,0099
0,561
0,152
0,152
-0,257
0,152
-0,139i
+0,51i
-0,181i
-0,181i
-0,34i
-0,181i
-0,424
-0,424
0,492
-0,424
-0,424
0,082
-0,053i
-0,053i
+0,54i
-0,053i
-0,053i
+0,163i
-0,08
-0,08
0,28
-0,08
-0,08
-0,586
+0,042i
+0,042i
+0,395i
+0,042i
+0,042i
-0,174i
-0,067
-0,111
0,217
0,217
-0,444
0,217
+0,175i
-0,299i
+0,179i
+0,179i
-0,346i
+0,179i
0,253
0,253
-0,106
0,253
0,253
-0,516
+0,199i
+0,199i
-0,153i
+0,199i
+0,199i
-0,529i
1

Відповідно до початкових даних результати розрахунку струмів узагальненого рівняння стану за
умови почергового вибору різних балансувальних
вузлів зведено до таблиці 1.
Отже, значення струмів суттєво залежать від вибору балансувального вузла. Постає необхідність розрахунку за розробленим методом рівноважного балансування вузлів із метою виключення впливу вибору
балансувального вузла на результат розрахунку.
Розраховані за розробленим методом рівноважного балансування струми у вітках становлять:

 0.117 − 0.063i 
 0.011 − 0.052i 


−3
 5.739 × 10 − 0.093i
 0.128 − 0.085i 
−0.187 + 0.082i 
Is = 


 −0.104 + 0.065i 


−3
 4.824 × 10 + 0.011i
 0.065 + 0.019i 
 0.213 + 0.157i 
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Отже, у результаті проведеного розрахунку отримано значення струмів у вітках, які збігаються із

Середнє
арифметичне
0,117
-0,063i
0,011
-0,052i
0,0057
-0,093i
0,128
-0,085i
-0,187
+0,082i
-0,104
+0,065i
0,0048
+0,011i
0,065
+0,019i

середнім арифметичним значенням шести розрахунків із різними балансувальними вузлами, розрахованими за класичним методом.
Загальний небаланс 1,275+0,945i, який розраховано для одного балансувального вузла за класичним
методом, рівномірно розподілився між усіма вузлами
схеми і становить 1/6 частину від 1,275+0,945i, що
дорівнює 0,213+0,157i.
ВИСНОВКИ
Розроблено новий метод рівноважного балансування потужності електроенергетичної системи,
який, на відміну від наявних, виконує розрахунок
усталеного режиму без врахування балансувального вузла, що допомагає розподілити наявний небаланс рівномірно за всіма вузлами схеми, а також
зменшує похибку розрахунку струмів у вітках,
оскільки визначає середньозважений вектор струмів. Структура розробленого алгоритму запропонованого в статті методу є лінійною, а сам метод
простий у використанні. Для здійснення рівноважного балансування потужностей вузлів у n
разів зменшується кількість розрахунків порівняно
з класичним підходом, що є перевагою цього методу. У статті також розроблено засоби автоматизації
розрахунків усталеного режиму електричної мережі за класичним і розробленим методами в пакеті
прикладних програм MathCAD.
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Abstract. The principles of construction of power supplies of induction heating installations are analyzed. The main
circuit solutions for the construction of the power part, such as bridge and semi-bridge inverter, are considered.
A review of modern experience in the practical manufacture of induction heating systems and their power supplies.
The main problems that arise when designing high-frequency power supplies based on MOSFET and IGBT transistors
are studied, and ways to solve them are proposed. Particular attention is paid to the issue of decoupling of the power
unit and control system. Various circuit solutions for building powerful MOSFET and IGBT transistor drivers are
analyzed. Variants of galvanic isolation of power switches and master generator such as optical isolation, isolation by
means of gate control transformers are investigated, as well as solutions on specialized chips with iCoupler technology
are considered, their advantages and disadvantages are revealed. The analysis of the modern market of element base
for practical realization of power part, drivers of transistors and control system is carried out. The issue of smooth
start of powerful switching power supplies with transformerless input is investigated. The universal hardware modular
platform of a high-frequency power supply is developed. Ways to improve the characteristics of the power supply
by switching to software control with the ability to control operating parameters, their visualization and automatic
software adjustment.
Purpose. Development of a comprehensive approach to the design of high-frequency switching power supplies for
induction heating systems, taking into account the protection of transistors, smooth start and exit to the operating mode,
opportunities for improvement by switching to software control.
Method. Methods of comparative analysis and experimental methods were used during the research.
Results. A universal hardware platform for switching power supply of induction heating installations and a comprehensive
approach to its calculation have been developed.
Scientific novelty. For the first time, a comprehensive methodology for the development and calculation of full-bridge
power supplies using modern advances in the electronics industry in the production of MOSFET and IGBT transistors,
intelligent modules based on them, as well as individual gate drivers.
Practical importance. Debugging and testing of laboratory samples of low power induction heating installations.
Key words: transistor; driver; intelligent module; transformer; rectifier; IGBT; MOSFET.
Анотація. Проаналізовано принципи побудови джерел живлення установок індукційного нагріву. Розглянуто
основні схемотехнічні рішення побудови силової частини, такі як мостовий та напівмостовий інвертор. Проведено огляд сучасного досвіду практичного виготовлення установок індукційного нагріву та їхніх джерел живлення. Досліджено основні проблеми, що виникають під час проєктування високочастотних джерел живлення
на базі MOSFET- та IGBT-транзисторів, та запропоновано шляхи їх розв’язання. Особливу увагу приділено
питанням розв’язки силової частини та системи керування. Проаналізовано різноманітні схемотехнічні
рішення побудови драйверів потужних MOSFET- та IGBT-транзисторів. Досліджено варіанти реалізації
гальванічної розв’язки силових ключів іа задаючого генератора, такі як оптична розв’язка, розв’язка за допомогою трансформаторів керування затворами, а також розглянуто рішення на спеціалізованих мікросхемах із
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технологією iCoupler, виявлено їхні переваги та хиби. Проведено аналіз сучасного ринку елементної бази для
практичної реалізації силової частини, драйверів транзисторів і системи керування. Досліджено питання плавного запуску потужних імпульсних джерел живлення з безтрансформаторним входом. Розроблено універсальну
апаратну модульну платформу високочастотного джерела живлення. Запропоновано шляхи поліпшення характеристик джерела живлення шляхом переходу на програмне керування з можливістю контролю параметрів
роботи, їхньої візуалізації та автоматичного програмного корегування.
Мета. Розроблення комплексного підходу до проєктування високочастотних імпульсних джерел живлення
установок індукційного нагріву з урахуванням питань захисту транзисторів, плавного запуску та виходу на
робочий режим, можливостей удосконалення шляхом переходу на програмне керування.
Методика. Під час виконання дослідження використовувалися методи порівняльного аналізу та
експериментальні методи.
Результати. Розроблено універсальну апаратну платформу імпульсного джерела живлення установок
індукційного нагріву та комплексний підхід до її розрахунку.
Наукова новизна. Уперше розроблено комплексну методику розроблення та розрахунку повномостових джерел
живлення з використанням сучасних досягнень електронної промисловості у виробництві MOSFET- та IGBTтранзисторів, інтелектуальних модулів на їхній базі, а також окремих драйверів затворів.
Практична значимість. Налагодження та проведення випробувань лабораторних зразків установок
індукційного нагріву малої потужності.
Ключові слова: транзистор; драйвер; інтелектуальний модуль; трансформатор; випрямляч; IGBT; MOSFET.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Індукційний нагрів широко використовується
в різних технологіях обробки металів – від паяння
і плавлення до термообробки та повторного нагріву.
Через індуктор під час індукційного нагрівання
протікає змінний струм, що створює електромагнітне поле. Це поле наводить вихрові струми в заготівлі,
яка може являти собою болванку, смугу, стрижень,
сляб або стрічку. Вихрові струми викликають нагрів
відповідно з ефектом Джоуля .
Отже, наявність ефективного, надійного джерела
змінного струму або напруги є важливим фактором
під час підбору обладнання для будь-якої технології
індукційного нагріву [1].
Класично на невеликих частотах (до 10кГц) для
установок індукційного нагріву використовувались
інвертори на базі тиристорів, з розвитком сучасної силової електроніки з’явилася можливість як
ключові елементи використовувати потужні IGBTта MOSFET-транзистори, завдяки цьому з’явилася
можливість підняти частоти переключення вище за
100кГц.
Промисловість серійно випускає установки
індукційного нагріву з потужністю, яка вища за
10 кВт, для використання в технологічних процесах. Однак для лабораторних і наукових досліджень
є потреба в універсальних, широкорегульованих
високочастотних джерелах живлення потужністю
в одиниці кіловат. Готові прилади, які широко регулювалися б за напругою, частотою, шпаруватістю
або могли працювати за заданими алгоритмами,
серійно не випускають, тому постає питання розроблення таких пристроїв із використанням сучасних
досягнень силової електроніки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Джерела живлення для індукційного нагріву
є перетворювачами частоти, які трансформують
напругу трифазної мережі зі стандартною частотою
в однофазну напругу (або струм) з частотою, необхідною для виконання конкретної технологічної операції
індукційного нагріву. Випрямляч джерела живлення
перетворює змінну мережеву напругу на постійну
напругу, а інверторна або генераторна частина перетворює постійну напругу на однофазну змінну напругу необхідної для індукційного нагріву частоти.
Велика кількість типів і моделей джерел живлення розробляється так, щоб вони оптимально відповідали майже нескінченному різноманіттю потреб, що
виникають під час індукційного нагрівання. Специфіка застосування індукційного нагріву в кожному
конкретному випадку визначає частоту, потужність
та інші параметри, такі як напруга, струм, коефіцієнт
потужності або добротність. Графік сфер типового
застосування індукційного нагріву залежно від частоти й необхідної потужності наведено на рис. 1 [2].
З рисунка видно, що ніша малопотужних установок індукційного нагріву є незадіяною. У цій сфері
працюють тільки ентузіасти та окремі дослідники.
Аналіз публікацій за цією темою показує невелику
кількість майже реалізованих проєктів. Великий внесок у розроблення та висвітлення можливих проблем,
з якими може стикнутися розробник «бюджетних»
варіантів лабораторних інверторів для індукційного нагріву, внесли С.В. Кухтецький (Інститут хімії
та хімічної технології, СО РАН, м. Красноярськ),
його публікації широко доступні в мережі Інтернет
та активно обговорюються на форумах розробників
силової електроніки [4–7].
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Рис. 1. Типові сфери застосування індукційного нагріву

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Одним із головних завдань під час розроблення
джерел живлення малопотужних установок індукційного нагріву є поєднання сучасних досягнень силової
електроніки в сфері виробництва MOSFET- та IGBTтранзисторів, інтелектуальних модулів на їхній основі, окремих драйверів силових ключів з наявними
схемотехнічними рішеннями в сфері високочастотних джерел живлення та їхніми методиками проєктування та розрахунку.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Розроблення комплексного підходу до проєктування високочастотних імпульсних джерел живлення
установок індукційного нагріву з урахуванням питань
захисту транзисторів, плавного запуску та виходу на
робочий режим, можливостей удосконалення шляхом
переходу на програмне керування.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Методи дослідження – для розв’язання поставлених завдань використовуються методи порівняльного
аналізу та експериментальні дослідження.
Об’єкт дослідження – лабораторний інвертор
малопотужної установки індукційного нагріву.
Предмет дослідження – повномостовий інвертор
на MOSFET-транзисторах та його система керування.
Проблема, що розв’язується, – розроблення комплексної методики розрахунку окремих елементів
інвертора та його режимів роботи.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Джерела живлення для індукційного нагріву
в загальному випадку є перетворювачами частоти, які
трансформують напругу трифазної мережі зі стандартною частотою в однофазну напругу (або струм)
з частотою, необхідною для виконання конкретної
технологічної операції індукційного нагріву. Хоча

для їх позначення часто застосовують терміни «конвертор», «інвертор», «генератор», зазвичай джерела
живлення є комбінацією цих пристроїв.
Конверторна частина джерела живлення перетворює змінну мережеву напругу (струм) на постійну
напругу (струм), а інверторна або генераторна частина перетворює постійну напругу (струм) на однофазну змінну напругу (струм) необхідної для індукційного нагріву частоти.
Розуміння принципів функціонування різних схем
джерел живлення, які використовуються для індукційного нагріву, необхідне під час вибору найкращої
схеми для конкретного технологічного процесу або
оцінки придатності її використання в конкретному
процесі. Спрощену діаграму, що охоплює майже всі
види джерел живлення, наведено на рис. 2 [8].
Найбільш поширеною конфігурацією інвертора є мотова перетворювальна структура (рис. 3). Її
часто називають міст «Н», оскільки вона складається з чотирьох плечей, які містять ключові елементи
(тиристори або транзистори). Вихід розташовується
на перекладині літери «Н» (діагональ моста), тож за
розімкнутих ключів S1 і S2 струм тече справа наліво. Коли ключі S1 і S2 замкнуті, а ключі S3 і S4 розімкнуті, струм тече в протилежному напрямку – зліва
направо. Оскільки цей процес повторюється, відбувається генерування змінного струму, частота якого
визначається швидкістю перемикання вентилів.
Так званий напівмостовий інвертор складається
тільки з двох ключових елементів і двох фільтрувальних конденсаторів. Вихідний ланцюг під’єднюється
між загальними точками ключових елементів і конденсаторів, як це показано на рис. 3. Почергова комутація ключових елементів забезпечує протікання
через вихідний ланцюг змінного струму.
Під’єднання джерела постійного струму (DC)
видно з рис. 4. Ця конфігурація використовується
замість мостової схеми, коли потрібні знижена вихідна напруга або вихідна потужність [9].
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Рис. 2. Спрощена діаграма функціонування джерел живлення для індукційного нагріву

Рис. 3. Базова схема мостового інвертора

Рис. 4. Базова схема напівмостового інвертора

Вибір ключових транзисторів є непростим завданням. Важливими параметрами MOSFET-транзистора
є такі:
– тип корпусу;
– максимальна напруга стік-витік;
– струм стоку;
– опір у ввімкненому стані.
Напруга стік-витік не повинна перевищувати
пробивної напруги, варто враховувати, що пробивна
напруга за типової робочої температури 100–120°C
приблизно на 7 % вища за номінальну напругу.
Іншим критерієм вибору номіналу напруги
MOSFET є стрибки перенапруги. Під час перехідних
процесів вимкнення через паразитні індуктивності
в ланцюзі напруга на стоці може досягти набагато
вищих значень ніж у стаціонарному стані.
Усі ці критерії варто враховувати під час вибору
номіналу напруги MOSFET. Максимальна стабільна
напруга під час вимкнення не повинна перевищувати
70–90 % від номінальної напруги.
У більшості застосувань MOSFET не виходить
із ладу внаслідок перегріву за струмом через погані
умови охолодження. Щоби зменшити втрати потужності зазвичай МОП-транзистори вибираються
з низькими опорами постійного струму у ввімкненому стані та мають вищий номінальний струм, ніж
потрібно в додатку. А втім, корисно перевірити безпечну робочу зону вибраного MOSFET.

З іншого боку, напруга джерела затвора повинна бути досить високою, щоб повністю ввімкнути MOSFET. Транзистор повинен мати можливість
нести максимальний імпульсний струм у перетворювачі за будь-яких умов. Особливо під час запуску або
короткого замикання на виході напруга живлення для
ІС управління може падати близько до межі блокувальної напруги. Деякі сучасні мікросхеми управління мають блокування низької напруги приблизно 7 В.
Найскладніший вибір полягає у виборі правильного за опором ввімкненого стану пристрою. Обмеженням для опору ввімкненого стану є максимально
допустиме значення потужності розсіювання та максимальна температура переходу MOSFET.
Втрати потужності MOSFET можна розділити
на втрати на провідність і втрати від перемикання.
Втрати на провідність легко розрахувати через опір
MOSFET і чітко визначений струм стоку.
Проблеми виникають під час обчислення втрат
від перемикання MOSFET. Ці втрати сильно залежать
від паразитарних параметрів. Найбільш достовірний
спосіб визначення втрат потужності базується на
вимірах енергії комутації в тестовій схемі, що працює
на номінальному струмі.
Втрати енергії на провідність визначаються таким
виразом:
Econd 

ton

 vds  t   id  t  dt 
0
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ton

R

ds  ON 

0

 id  t  dt , (1)
2

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКАКОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА
де vds  t  – падіння напруги у ввімкненому стані;
id  t  – залежність струму від часу в період ввімкненого стану транзистора.
Відповідно втрати потужності:
Pcond  Econd  f .

(2)

У зоні переривчастих струмів втрати потужності
становлять:
Pcond  Econd  f 

1
2
R
 i peak
D.
3 ds ON 

(3)

У зоні безперервних струмів втрати потужності
становлять:
Pcond  Econd  f 

1
2
2
R
 D   imin
 i peak  imin  i peak
 .(4)
3 ds ON 

Втрати енергії на перемикання діляться на втрати
під час ввімкнення
td  on   tr

Eon 



vds  t  id  t  dt

(5)

0

та втрати під час вимкнення:
td  off   t f

Eoff 



vds  t  id  t  dt .

(6)
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– пікове значення вихідного струму силових
ключів і допустима розсіювана потужність перетворювача;
– конфігурація використовуваної схеми: одиночний ключ, драйвери верхнього і нижнього ключів (плечей) мостової схеми, драйвери верхнього
і нижнього ключів із незалежним управлінням кожного з них, напівмостові драйвери, які часто мають
тільки один керівний вхід і можуть використовуватися для симетричного закону управління, драйвери управління всіма транзисторами мостової схеми
і т. п.;
– необхідні функції захисту ключів;
– напруга ізоляції і т. д. [11].
Для надійної ізоляції сигналів під час управління
затворами MOSFET і IGBT широке застосування знайшли оптоелектронні драйвери різних виробників.
Оптоелектронні пари зарекомендували себе як незамінні елементи не тільки для гальванічної розв’язки,
а й для придушення перешкод, що надходять через
паразитні контури.
Структуру оптоелектронного драйвера наведено
на рис. 5.

0

Загальні втрати потужності під час перемикання:
Psw   Eon  Eoff   f .

(7)

Повна методика розрахунку втрат на перемикання
описана в [10].
Наступним етапом розроблення є вибір схемної
реалізації драйверів транзисторів.
У світі є велика кількість компаній, що пропонують готові ізольовані драйвери затворів MOSFET
і IGBT, найбільш відомими з яких є ON Semiconductor,
Infineon, Broadcom Limited, International Rectifier,
Analog Devices, Toshiba Semiconductor, Vishay.
Головне завдання, яке розв’язує драйвер, – перетворення слабострумного логічного сигналу контролера на сигнал управління, чиєї потужності повинно вистачати для швидкої перезарядки ємностей
ізольованого затвора. Крім того, оскільки силові
ключі працюють за напруги, що істотно перевищує рівні сигналів контролера, драйвер повинен
здійснювати гальванічну розв’язку вхідних імпульсів управління і затворних напруг. Гальванічна
розв’язка необхідна в схемах, де потужний силовий
каскад живиться мережевою напругою, а сигнали
управління формуються контролером, зв’язаним із
різними периферійними пристроями. Водночас ізоляція силової частини і схеми управління усуває
комутаційні перешкоди й допомагає в екстремальних випадках захистити керівний контролер та інші
логічні пристрої.
Основні параметри і вимоги, на підставі яких
проводиться вибір типу драйвера, такі:

Рис. 5. Драйвер затвора FOD3184

Незважаючи на низку переваг, високовольтні
драйвери затворів, виконані на основі оптронів,
мають чимало обмежень. Це перш за все не найкращі
часові характеристики:
– невисока швидкість перемикання, яка призводить до збільшення часу непродуктивної паузи
(«мертвого» часу), що зменшує загальну ефективність;
– затримки поширення сигналу перевищують
350 нс;
– розкид часових характеристик різних компонентів однієї серії може перевищувати 200 нс;
– істотна різниця між часом наростання і спаду,
іноді перевищує 100 нс.
Нарешті, найбільша вада пов’язана з утворенням ефекту замикання, коли короткочасні імпульсні
перешкоди виходять за діапазон напруги живлення
й можуть призводити до руйнування ізоляції p-nпереходу.
Цих хиб позбавлені ізольовані драйвери затворів
MOSFET і IGBT, виконані на основі сучасної техно-
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логії цифрової гальванічної ізоляції iCoupler компанії
Analog Devices.
Трансформатори iCoupler реалізовані безпосередньо на кристалі і являють собою планарні структури,
виконані з CMOS-шарів і металізації золотом. Поліамідний шар із високою напругою пробою під шаром
металізації ізолює верхню обмотку трансформатора
від нижньої, завдяки чому забезпечується максимальна надійність і найбільший рівень ізоляції цифрових
сигналів.
Ізольовані драйвери затворів компанії Analog
Devices забезпечують гальванічну розв’язку за пікового вихідного струму до 4 А, високу швидкодію
з максимальною затримкою поширення сигналів
55 нс і похибкою часового узгодження каналів менш
ніж 5 нс, стійкість до синфазних перешкод 100 кВ/
мкс, а також термін служби не менш як 50 років
за роботи в мережі змінного струму напругою
400 В (RMS) і в мережі постійного струму напругою
до 1130 В [11].
Структурну схему мікросхеми драйвера показано
на рис. 6.
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Рис. 7. Трансформаторний драйвер затвора
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Для розрахунку кількості витків обмотки трансформатора використовується формула:
N

Рис. 6. Структурна схема мікросхем ADuM3223
і ADuM4223

За всіх своїх переваг ізольовані драйвери затворів
MOSFET і IGBT, виконані на основі сучасної технології цифрової гальванічної ізоляції iCoupler, відрізняються досить високою ціною та важкодоступністю
на внутрішньому ринку України. Для виготовлення
дослідних зразків джерел живлення малопотужних
установок індукційного нагріву можна використовувати одиничні трансформаторні драйвери затворів
транзисторів (GDT), виконані методом біфілярної
намотки на феритових кільцях.
Схему одного каналу керування драйвером транзистора наведено на рис. 7.
Ємності конденсаторів для фільтрування
постійного складника розраховуються за такими
виразами:
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(9)

V t
,
B  Ae

(10)

де N – кількість витків, штук;
V – максимальна напруга на GDT протягом часу t, В;
t – час, за який буде подано напругу V, сек;
B – індукція насичення сердечника, Тл;
Ae – перетин сердечника, м2.
Кількість витків треба округлити в більший бік.
Індукцію насичення варто вибирати з урахуванням
прилеглих джерел магнітних полів.
За розробленою методикою було виготовлено
дослідний зразок. Схемне рішення силової частини – повномостова схема на MOSFET-транзисторах;
гальванічна розв’язка драйверів – одиничні трансформаторні драйвери затворів транзисторів (GDT),
виконані методом біфілярної намотки на феритових кільцях; задаючий генератор на мікросхемі IR21531 з апаратним «мертвим часом» 0,6 мкс;
робоча частота 20–100 кГц. На рис. 8 наведено осцилограму виходу задаючого генератора. На рисунку
наведено два канали керування верхнім і ніжнім
ключами, також наявний «мертвий час» перемикання транзисторів. На рис. 9 показано сигнал керування на затворі транзистора після виходу GDT.
Видно, що за формою та рівнями сигнал повністю
повторює сигнал задаючого генератора, це свідчить
про правильний розрахунок параметрів GDT та його
обв’язки. На рис. 10 показано осцилограму напруги
на навантаженні. У сигналі наявні виплески напруги під час вимикання транзистора, що свідчить про
необхідність корегування параметрів снаберних
ланцюгів.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКАКОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА

Рис. 8. Сигнали керування транзисторами на виході
задаючого генератора

№ 4   2020

Рис. 9. Сигнали керування безпосередньо на затворі
транзистора

Рис. 10. Напруга на навантаженні

ВИСНОВКИ
Досліджено основні проблеми, що виникають під
час проєктування високочастотних джерел живлення
на базі MOSFET- та IGBT-транзисторів, та запропоновано шляхи їх розв’язання. Розроблено універсальну апаратну модульну платформу високочастотного

джерела живлення. Розроблено комплексну методику розроблення та розрахунку повномостових джерел живлення з використанням сучасних досягнень
електронної промисловості у виробництві MOSFETта IGBT-транзисторів, інтелектуальних модулів на
їхній базі, а також окремих драйверів затворів.
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Abstract. Growing demands on the performance of underwater exploration work stimulate the simultaneous use of
a group of autonomous unmanned vehicle. The organization of such underwater missions requires the creation of
highly efficient systems of automatic control of each individual autonomous unmanned vehicle as an “agent” of a
group of vehicles moving at the same depth at the same course and speed. This mode is called “alignment”. At the
same time, it is necessary to automatically ensure the maximum distance between the autonomous unmanned vehicle,
sufficient to maintain a reliable sonar connection between them, i.e. the “cohesion” mode, and to exclude the emergency
convergence of neighboring submarines, i.e. the “adhesion” mode.
The aim of the work is to develop a generalized algorithm. structures of the system of automatic control of the conducted
autonomous unmanned vehicle as “agent” of group of submarines which carry out the joint underwater mission.
To achieve this goal, the methods of automatic control theory for the synthesis of the control system, fuzzy logic
methods for the synthesis of the laws of control of the underwater vehicle, the mathematical apparatus of matrix theory
for modeling the processes of individual units of the synthesized control system.
The result is a generalized process of functioning of the automatic control system of the autonomous unmanned vehicle
as an “agent” of the group, which implements the modes of alignment, adhesion and cohesion as the main modes of
group movement. This uses information from its own navigation sensors and additional sensors of the navigation
environment, modeling of the navigation environment around it and identification of navigation threats.
The scientific novelty is the development of the structure of the automatic control system of the autonomous unmanned
vehicle as an “agent” of the group, which includes the block “Navigation environment sensors”, block "Navigation
situation model", block “Navigation threat identifier” and block “On-board control computer” and also in development
of matrix information models of functioning of the specified.
The practical significance of the research lies in the creation of a theoretical basis for further applied developments of
autonomous unmanned vehicle control systems, which will increase the productivity of group underwater search missions.
Key words: autonomous unmanned vehicle; group application; automatic control system; alignment; adhesion;
cohesion.
Анотація. Щораз більші вимоги до продуктивності виконання підводних пошукових робіт стимулюють одночасне застосування групи автономних ненаселених підводних апаратів. Організація таких підводних місій
вимагає створення високоефективних систем автоматичного керування кожним окремим підводним апаратом
як «агентом» групи апаратів, які рухаються на однаковій глибині одним курсом і швидкістю. Такий режим
іменується «вирівнюванням». Одночасно необхідно автоматично забезпечити максимальну дистанцію між
підводними апаратами, достатню для утримання надійного гідроакустичного зв’язку між ними, тобто режим
«когезії», та усунути аварійне зближення сусідніх підводних апаратів, тобто режим «адгезії».
Метою роботи є розроблення узагальненого алгоритму, структури системи автоматичного керування веденим
автономним ненаселеним підводним апаратом як «агентом» групи підводних апаратів, які виконують спільну
підводну місію.
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Для досягнення поставленої мети використано методи теорії автоматичного керування для синтезу системи
керування, методи нечіткої логіки для синтезу законів керування рухом підводного апарата, математичний апарат теорії матриць для моделювання процесів функціонування окремих блоків синтезованої системи керування
таким апаратом.
Результатом роботи є розроблений узагальнений процес функціонування системи автоматичного керування веденим автономним ненаселеним підводним апаратом як «агентом» групи, який реалізує режими
вирівнювання, адгезії та когезії як основні режими групового руху. Для цього використовується інформація від
його власних навігаційних сенсорів і додаткових сенсорів навігаційної обстановки, моделювання навігаційної
обстановки навколо нього та ідентифікації навігаційних загроз.
Наукова новизна полягає у розробленні структури системи автоматичного керування веденим автономним
ненаселеним підводним апаратом як «агентом» групи, яка містить блок «Сенсори навігаційної обстановки»,
блок «Модель навігаційної обстановки», блок «Ідентифікатор навігаційних загроз» і блок «Бортовий керуючий
контролер», а також у розробленні матричних інформаційних моделей функціонування вказаних.
Практична значимість дослідження полягає у створенні теоретичного підґрунтя для подальших прикладних
розроблень систем керування веденим підводним апаратом, що дасть змогу підвищити продуктивність групових підводних пошукових місій.
Ключові слова: автономний ненаселений підводний апарат; групове застосування; система автоматичного
керування; вирівнювання; адгезія; когезія.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Збільшення обсягів підводних робіт і постійне
вдосконалювання технічних характеристик АНПА
стимулюють новий напрямок їхнього застосування – одночасне групове використання на великих
акваторіях (в англомовній літературі – multі-agent
systems, MAS). Це забезпечує найбільшу ефективність підводних робіт – максимальну продуктивність
пошукових операцій і максимальну вірогідність
одержуваних даних про підводне середовище через
паралельні у часі виміри його параметрів [1; 2]. Для
таких робіт сьогодні створюються спеціальні види
АНПА, які призначені для проведення пошукових,
науково-дослідних і інших підводних робіт у рамках
реалізації групових технологій, коли збір даних про
морське середовище або підводний пошук виконуються одночасно декількома АНПА за спільною програмою [3–6].
Отже, нині актуальним прикладним науковим
завданням автоматизації керування окремим АНПА
групи є синтез систем автоматичного керування
(САК) його рухом в умовах групового переходу. Така
система повинна виключати зіткнення або надмірне
збільшення відстані між сусідніми АНПА, що може
викликати, відповідно, аварійну ситуацію або розпад
групи і зрив підводної місії.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Розроблення методів автономної роботизиваної навігації є одним з основних напрямів підводної
робототехніки [7].
Постійний прогрес у технології підводних апаратів і акустичного зв’язку зробив реальним скоординоване керування групою АНПА, яка може
складатися з функціонально різних апаратів (різнорідних), які можуть розрізнятися по крейсерській
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швидкості й діапазонам каналів гідроакустичного
зв’язку. Наприклад, ц [8; 9] описано систему програмного забезпечення САК для роботизиваних
платформ (MOOS (Mіssіon Orіented Operatіng Suіte),
яка ґрунтується на архітектурі «публікації-підписки» [10]. Така САК була застосована для координації керування групою АНПА для рішення пошукових операцій. У вказаній роботі застосовано методологію «Іv Helm» (інтервальне програмування) для
формулювання й розв’язку багатоцільових завдань
оптимізації. Ця методологія є основним компонентом для формування модулів MOOS-І, які забезпечують автономність на роботизованих гетерогенних
платформах [11].
У [12] також запропоновано модель на основі
множинного сенсорного керування для запобігання зіткнень і відстеження заданої траєкторії руху
мобільного робота. Ці методи скорочують час і споживання енергії.
Низку наукових робіт присвячено аналізу підходів до побудови САК на базі нечіткої логіки, оскільки цей метод забезпечує високий ступінь стійкості
керування й стійкість роботи в умовах перешкод.
Зокрема, у [13; 14] було запропоновано моделювання
нечітких контролерів з ковзним режимом для АНПА
без використання системної моделі й представлені
результати експерименту АНПА, використовуючи нечіткий закон керування з ковзним режимом.
У [15] автори використовують нечітку логіку й візуальні датчики для уникнення перешкод для колісного робота. Одна з переваг цього методу – високий
ступінь стабільності й імунітету від зовнішніх збурень. У порівнянні з іншими методами керування
нечіткий регулятор має найвищий ступінь свободи
в установленні параметрів і має просте математичне
забезпечення [16].

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI
ТЕХНОЛОГIЇ
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Крім переваг вказаних вище підходів до побудови систем керування та використаних моделей руху
АНПА, вони мають низку огріхів.
Зокрема, під час виконання місій не розглядаються питання безаварійного руху окремого АНПА під
час групової місії команди АНПА. Під час виконання місії АНПА можуть бути занадто близько один
від одного, що може викликати проблеми для групи
АНПА.
Крім того, існує ймовірність того, що окремі
АНПА будуть переміщатися занадто далеко від заданих робочих зон групи АНПА й тим самим втратять
зв’язок один з одним, що несприятливо вплине на
продуктивність їхньої підводної місії чи навіть зробить неможливим її виконання.
Тому нині актуальним є завдання синтезу ефективної САК АНПА для узгодженого руху апаратів
у груповому переході.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розроблення узагальненого
алгоритму та структури системи автоматичного керування веденим автономним ненаселеним підводним
апаратом як «агентом» групи підводних апаратів, що
виконують спільну підводну місію.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Об’єктом дослідження є керований автоматично рух групи АНПА в режимах групового переходу
та групового виконання спільної підводної пошукової
місії.
Предметом дослідження є автоматичне керування
безаварійним рухом одиночного і-го веденого АНПА
як «агента» групи в умовах навігаційної близькості
інших підводних апаратів.
Дослідження проводяться методами класичної
теорії автоматичного керування (для синтезу системи
автоматичного керування), методами нечіткої логіки
(для синтезу законів керування рухом веденого АНПА
як «агента» групи) та теорії матриць (для математичного моделювання процесів функціонування окремих
блоків синтезованої системи керування АНПА).
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
1. Розроблення узагальненого процесу функціонування САК і-м веденим АНПА як «агентом»
групи підводних апаратів
Розглядаємо плоский рух і-го веденого АНПА як
«агента» групи під час виконання етапів розгортання
АНПА в групу та її групового переходу до робочої
зони акваторіях як типових етапів для організації групового руху [17].
Функціонування САК і-м веденим АНПА як
«агентом» групи підводних апаратів, що виконує під-
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готовчі операції та, власне, груповий перехід, опишемо у вигляді алгоритму, поданому на рис. 1.
Дамо опис його роботи в порядку нумерації блоків алгоритму.
Б1 – опитування ведучого АНПА-1 відносно
поточного етапу базової роботизованої технології автоматичного виконання пошукових підводних
місій; тут також вводяться завдання на груповий
перехід та задані з базового рівня керування В:
– значення параметрів руху M З  {vЗ , З , hЗ } , де
vЗ , ϕЗ , hЗ – відповідно, задані швидкість лінійного
руху, курс і глибина занурення АНПА при їх груповому русі;
– значення стартових географічних координат
веденого АНПА {ΦЗ; ΛЗ}.
Б2 – умовний перехід Х1, який містить підготовчі операції САК веденим АНПА як «агентом» групи
підводних апаратів:
х11 – перехід до блоку Б3 завантаження до пам’яті
бортового керуючого контролера веденого АНПА
програми виконання поточної пошукової місії; для
цього використовується канал морського радіозв’язку
та радіогідроакустичні буї [18];
х12 – перехід до блоку Б4 виконання етапу самоорганізації випущених АНПА (автоматичного формування групи) для подальшого колективного переходу до робочої зони, де буде виконуватись пошукова
підводна місія; виконання цього етапу передбачає
встановлення гідроакустичного зв’язку з сусідніми
АНПА, занурення за задану глибину hЗ та розворот
веденого апарата на заданий курс φЗ;
х13 – перехід до блоку Б5 ініціалізації виконання
поточного етапу пошукової місії, де за допомогою
бортового керуючого контролера веденого АНПА
виконуються підготовчі операції для забезпечення
його безаварійного групового руху – перевірка працездатності навігаційних сенсорів АНПА та сенсорів
навігаційної обстановки навколо нього.
Б6 – блок опитування сенсорів навігаційної системи (СНС) і-го веденого АНПА, які дають інформацію ICHCi про фактичні значення його лінійної vі
та кутової ωі швидкостей АНПА, курсу φ та глибина
занурення hі.
Б7 – блок опитування сенсорів навігаційної обстановки (СНО) навколо і-го веденого АНПА; тут отримується інформація DЗС про АНПА-сусідів по групі,
які рухаються паралельними курсами і можуть створювати навігаційні перешкоди руху для і-го веденого
АНПА; зазвичай, це дистанція dij до j-го АНПА-сусіда та пеленг αij або курсовий кут ККij на цей апарат.
Б8 – блок аналізу та моделювання навігаційної
обстановки (МНО) навколо і-го веденого АНПА; тут
на основі інформації від Б7 виділяються дистанції
та пеленги (курсові кути) до найбільш небезпечних
(найближчих) АНПА-сусідів, які створюють навігаційні загрози для і-го веденого АНПА; інформація
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Рис. 1. Узагальнений алгоритм функціонування системи автоматичного керування і-м
веденим АНПА в режимі групового переходу

ZНО про виділених АНПА-сусідів використовується
для подальшої оцінки ступеню навігаційної небезпеки для і-го веденого АНПА.
Б9 – блок аналізу та ідентифікації навігаційних
загроз (ІНЗ) для і-го веденого АНПА; тут визначаються статичні й динамічні характеристики руху АНПАсусідів, на основі чого кількісно оцінюються можливі
ризики зіткнень або втрати зв’язку з ними в результаті
неприпустимого збільшення дистанції; тут також за
результатами отриманих оцінок можливих загроз від
АНПА-сусідів формуються рекомендації щодо нейтралізації кожної виявленої загрози шляхом маневрування і-го веденого АНПА; зазначена інформація ZНЗ
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слугує основою для обчислення керуючого впливу на
і-й ведений АНПА з урахуванням групових загроз,
які діють одночасно.
Б10 – блок має забезпечити локальний рівень L
автоматичного керування рухом і-го веденого АНПА
в умовах навігаційних загроз двох типів – навігаційної близькості сусідніх підводних апаратів групи
та можливої втрати гідроакустичного зв’язку з сусідніми АНПА з-за неприпустимо великої дистанції до
них (більшої, ніж радіус дії бортових систем зв’язку
апаратів); цей рівень забезпечується підсистемою
ПСАКL (множина рекомендацій Rі щодо безпечного
руху і-го веденого АНПА).

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI
ТЕХНОЛОГIЇ
Б11 – блок має реалізувати виконавчий рівень Е
автоматичного керування рухом і-го веденого АНПА
шляхом підтримання заданих значень курсу і швидкості лінійного руху (підсистема ПСАКЕ); вихідними сигналами блоку Б11 є сигнали керування частотою обертання гребного електродвигуна (ГЕД) uх
(керування швидкістю vxі), приводом стерна рушійно-стернового комплексу (РСК) і-го веденого АНПА
uδі, який змінює кут перекладки стерна δRі, а також
сигнал uzі керування кутом перекладки стерна вертикального руху АНПА при аварійній зміні глибини
занурення.
Б12 – об’єкт керування (і-й ведений АНПА), основними виходами якого є фактичні значення лінійної vf
і кутової ωf швидкостей АНПА та поточні координати
його плоского руху (хf, уf).
Б13 – умовний перехід Х2, який контролює продовження (умова х21) чи завершення (умова х22) завершення маневру безпечного розходження з АНПАсусідом.
Б14 – умовний перехід Х3, який контролює завершення етапу групового переходу за ознакою розрахункової тривалості місії і забезпечує продовження
етапу (умова х31) або перехід до блоку Б16 (умова х32)
для виконання наступного етапу місії.
Б15 – умовний перехід Х4, який контролює показники енергетичного забезпечення етапів (умови
х41 та х42); у разі зниження енергетичних показників
джерела енергії і-го веденого АНПА (умова х42) виконується перехід до блоку Б17 (умова х42) для дострокового завершення місії цим підводним апаратом.
Запропонований узагальнений алгоритм функціонування САК і-м веденим АНПА в режимі групового переходу відтворює основні завдання для системи
автоматичного керування групою АНПА і, таким
чином, утворює методологічну основу для розробки
окремих найбільш складних складових такої САК.
2. Розроблення структури системи автоматичного керування веденим АНПА як «агентом» групи
Аналіз завдань групового керування АНПА
у зазначених етапах виконання морської місії свідчить, що одним із ключових є завдання забезпечення
безпечного (безаварійного) руху окремого веденого
АНПА у групі на заданій глибині hЗ = hMAS заданим
курсом φЗ та з заданою швидкістю vЗ .
Теоретичною основою автоматизації такого руху
є поняття вирівнювання АGU, адгезії АGA та когезії
АGC [19]. Розглянемо їх детальніше.
Поняття вирівнювання передбачає утримання
стабільними трьох вище зазначених параметрів автоматичного руху групи АНПА:
АGU = { φЗ; vЗ; hЗ},
(1)
що вимагає руху групи АНПА у заданому напрямі
чи по заданій просторовій траєкторії та автоматичне керування рухом окремого АНПА як агента групи у заданому напрямку із рекомендованою заданою
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швидкістю та на заданій глибині, однаковій для всіх
АНПА групи.
Поняття адгезії передбачає завдання кожному
АНПА як агенту групи рухатись з урахуванням АGU
та одночасним контролем мінімально можливої дистанції між окремим агентом та його сусідами, безпечної з позицій зіткнення:
AGA   xi  xmin  i 1...W ,

(2)

де xi – дистанція від і-го веденого АНПА до сусіднього АНПА за курсовим кутом ККi;
xmin – мінімально можлива безпечна дистанція до
сусіднього АНПА;
W – кількість напрямків (курсових кутів), контрольованих відповідними навігаційними далекомірами і-го веденого АНПА.
Поняття когезії передбачає завдання кожному
агенту групи рухатись з урахуванням АGU та одночасним контролем максимально можливої дистанції
між і-м веденим АНПА та його сусідами, безпечної
з позицій втрати сенсорного контакту (наприклад,
гідроакустичного зв’язку) і, як наслідок, втрати групи
АНПА у результаті її «розпорошення»:
AGC   xi  xmax  i 1...S ,

(3)

де xmax – максимально припустима дистанція між і-м
веденим АНПА та сусіднім АНПА, при якій зберігається надійний сенсорний контакт між ними.
У ролі далекомірів АНПА можуть бути використані підводні гідроакустичні, лазерні чи електричні
сенсори, що мають забезпечувати системі автоматичного керування підводного апарата чутливість до
сусідніх АНПА, які рухаються у складі групи [20; 21].
Кількість сенсорів та їхні діаграми направленості
залежать від низки вимог до групового руху АНПА
та від особливостей виконання пошукової підводної
місії. Зазвичай кількість сенсорів варіюється у межах
від 4 до 12 і забезпечує вимірювання дистанцій між
АНПА за відповідними курсовими кутами у межах
від 0,1 м до 20 м, що дає можливість будувати ефективні системи керування груповим рухом засобів підводної робототехніки.
Очевидно, що під час виконання загальної вимоги (1) для уникнення зіткнень з сусідніми АНПА
і-й ведений підводний апарат має два основні види
маневру – маневр курсом і маневр швидкістю руху.
Маневр по глибині будемо вважати аварійним,
а його застосування – граничним заходом збереження
веденого АНПА в групі.
Для оцінки ступеня загрози зіткнень між агентами групи АНПА пропонується до складу САК і-го
веденого АНПА ввести спеціальні блоки:
блок «Модель навігаційної обстановки» (МНО)
навколо відповідного АНПА;
блок «Ідентифікатор навігаційних загроз» (ІНЗ)
для цього і-го АНПА.
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Будувати вказані блоки доцільно із залученням
теорії нечіткої логіки [22]. Це пов’язано з властивостями і-го веденого АНПА як об’єкту керування, для
якого характерним є недостатність та невизначеність
інформації, що ускладнює застосування класичних
аналітичних методів синтезу регуляторів.
Розгляньмо призначення цих блоків більш
детально.
Головне завдання функціонування МНО для і-го
веденого АНПА полягає у формуванні для нього
поточної підводної навігаційної обстановки – виявлення К найближчих АНПА-сусідів, які утворюють
загрозу зіткнення та М найвіддаленіших АНПА-сусідів, які утворюють загрозу втрати контакту з контрольованих далекомірами W напрямків, а також визначення дистанцій до них.
Призначенням блоку ІНЗ є визначення статичних
і динамічних параметрів руху кожного з виявлених
АНПА-сусідів за W напрямками, кількісне обчислення рівня загрози зіткнення чи втрати контакту з ним
(характеристик адгезії та когезії свого АНПА по відношенню до найближчих АНПА-сусідів) та, одночасно, формування рекомендацій щодо нейтралізації виявленої загрози шляхом маневрування курсом,
швидкістю та, у разі крайньої необхідності, глибиною занурення.
Узагальнена структура САК одиночним АНПА
як агентом групи наведена на рис. 2 (для зручності
індекс «і» опущено).
Розгляньмо основні принципи функціонування
наведеної САК, беручи до уваги узагальнений алгоритм функціонування САК.
Блок «Сенсори навігаційної обстановки» і-го
веденого АНПА (блок Б7 на рис. 1) містить набір з W
сенсорів групового руху (сенсорів контрольованих
напрямків для вимірювання дистанцій до цілей, які
виявляються в секторах їх вимірювань).
На виході блоку СНО формуються множини
сигналів про дистанції до сусідніх АНПА групи (по
наростаючій – від меншого до більшого) DЗС={DЗС1;…
DЗСw;… DЗСW} та пеленги ΑЗС чи курсові кути ККЗС на
них.

Очевидно, що кожний елемент множини сигналів
DЗСw може містити декілька дистанцій dwi, якщо у секторі вимірювань w-го сенсора знаходиться декілька
АНПА-сусідів.
Курсові кути ККw (пеленги αw) на такі АНПА
будуть однаковими і визначаються розташуванням
відповідного сенсора на корпусі АНПА у зв’язаній
системі координат [23].
Тоді множину DЗС можна представити однойменною матрицею DЗСі дистанцій від і-го веденого АНПА
до сусідніх АНПА, яка має розмі р [W×N], де W –
кількість сенсорів (контрольованих напрямків) навігаційної обстановки і-го веденого АНПА; N – кількість АНПА в групі:

DЗСi

 d11i
 ...

  d w1i

 ....
d
 W 1i

... d1ii
... ...
... d wii
... ...
... dWii

... d1Ni 
... ... 
... d wNi  .

... ... 
... dWNi 

(4)

Блок «Моделювання навігаційної обстановки»
(блок Б8 на рис. 1) на основі сигналів DЗСі формує
поточну статичну та динамічну характеристики цілей
(АНПА-сусідів) навколо свого АНПА, визначає K
найближчих АНПА-сусідів, які утворюють найбільшу загрозу зіткнення для нього та визначає М найвіддаленіших від нього АНПА-сусідів, що утворюють загрозу неприпустимо великої відстані від нього
і втрати гідроакустичного зв’язку (відповідно, вихідні змінні ZHO-Кі і ZHO-Мі) [24].
У блоці МНО виконуються такі операції:
– визначаються мінімальні DНО-Kі та максимальні
DНО-Мі дистанції до виявлених АНПА-сусідів та визначаються пеленги на них (ΑНО-Kі, ΑНО-Мі) та/чи курсові
кути (ККНО-Мі, ККНО-Мі);
– за допомогою обчислювача похідних (ОП)
визначаються динамічні характеристики руху виявлених АНПА-сусідів по груповому руху – лінійні швидкості руху ККНО-Кі, з якими вони змінюють дистанцію
до і-го веденого АНПА та лінійні швидкості руху
ККНО-Мі,з якими вони змінюють дистанцію до нього

Рис. 2. Структура САК одиночним АНПА як агентом групи
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КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI
ТЕХНОЛОГIЇ
з контрольованих напрямків, що визначаються W сенсорами СНО.
У результаті формується дві множини параметрів,
які характеризують навігаційну обстановку навколо
і-го веденого АНПА:
ZHO-Кі={DНО-Kі; ΑНО-Kі; ККНО-Кі; VНО-Кі},
(5)
ZHO-Мі={DНО-Мі; ΑНО-Мі; ККНО-Мі; VНО-МКі},
(6)
де K≤W і К≤N.
Для зручності подальшого використання при синтезі САК і-м веденим АНПА отримані множини параметрів доцільно представити двома парами матриць
розміром [W×К] та [W×М], у яких статичні і динамічні характеристики АНПА-сусідів зв’язані з сенсорами контрольованих напрямків блоку СНО (зазвичай,
курсовими кутами, оскільки сенсори і-го веденого
АНПА закріплені на його ЗК і мають прив’язку до
зв’язаної системи координат), а саме:
двома матрицями дистанцій до найближчих
АНПА-сусідів DНО-Kі та швидкостей їх зближення чи
віддалення VНО-Kі:

DНО  Ki

 d11i
 ...

  d w1i

 ...
d
 W 1i

... d1ki
... ...
... d wki
... ...
... dWki

... d1Ki 
... ... 
... d wKi  ,

... ... 
... dWKi 

(7)

VНО  Ki

 v11i
 ...

  vw1i

 ...
v
 W 1i

... v1ki
... ...
... vwki
... ...
... vWki

... v1Ki 
... ... 
... vwKi  .

... ... 
... vWKi 

(8)

двома матрицями дистанцій до найвіддаленіших
АНПА-сусідів DНО-Мі та швидкостей зміни дистанцій
до них VНО-Мі:

DНО  Mi

 d11i
 ...

  d w1i

 ...
d
 W 1i

... d1mi
... ...
... d wmi
... ...
... dWmi

... d1Mi 
... ... 
... d wMi  ,

... ... 
... dWMi 

(9)

VНО  Mi

 v11i
 ...

  vw1i

 ...
v
 W 1i

... v1mi
... ...
... vwmi
... ...
... vWmi

... v1Mi 
... ... 
... vwMi  .

... ... 
... vWMi 

(10)

Зазначимо, що інформація DНО-Kі та VНО-Kі необхідна для реалізації, власне, режимів адгезії і когезії, а інформація DНО-Мі і VНО-Мі – для реалізації більш
складних алгоритмів групового керування, наприклад, коли і-й ведений АНПА бере на себе функції
ведучого АНПА групи.
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Таким чином, елементи матриць DНО-Kі ⊂ ZHOі,
DНО-Мі ⊂ ZHOі, VНО-Кі ⊂ ZHOі та VНО-Мі ⊂ ZHOі містять
інформацію про дистанції до K та М навігаційно
небезпечних сусідніх АНПА та про швидкості їх
зміни за W напрямками (у більшості випадків за
курсовими кутами ККЗС-Кі та ККЗС-Мі) і-го веденого
АНПА, які контролюються відповідними його сенсорами СНОі.
Вказані матриці утворюють інформаційне підґрунтя для кількісної оцінки навігаційних загроз
навколо і-го веденого АНПА.
Блок ідентифікації навігаційних загроз (блок
Б9 на рис. 1) оцінює ступінь загрози зіткнення
з АНПА-сусідами та/чи загрозу втрати гідроакустичного контакту з ними у випадку плоского горизонтального руху згідно залежностей (32) та (3)
з урахуванням динаміки руху групи з k ∈ K виявленими найближчими АНПА-сусідами та з m ∈ М
виявленими найвіддаленішими АНПА-сусідами за
w ∈ W контрольованими напрямками.
Очевидно, що для організації безпечного руху
і-го веденого АНПА у складі групи достатнім
є урахування навігаційних загроз лише від одного найближчого і, значить, найбільш небезпечного,
АНПА-сусіда з кожного контрольованого напрямку w ∈ W. Це пояснюється тим, що за наявності на w-му контрольованому напрямку декількох
АНПА-сусідів найбільшу загрозу зіткнення (чи
втрати контакту з групою) несе саме найближчий
АНПА-сусід.
Одночасно гідроакустичний зв’язок з ним
гарантує і-му веденому АНПА зв’язок з групою
у цілому і, значить, його збереження як «агента»
у складі групи. При цьому, якщо найбільш віддалений АНПА-сусід з M виявлених підводних апаратів має тенденцію до збільшення дистанції з і-м
веденим АНПА з загрозою втрати гідроакустичного зв’язку з ним, це не призведе до «розпорошення»
групи, оскільки такий зв’язок будуть підтримувати
АНПА, які знаходяться між цими двома апаратами.
Однак, якщо з w-го напрямку АНПА-сусідів,
що загрожують зіткненням, не виявлено, актуальним є завдання контролю дистанції до найближчого
АНПА-сусіда, який віддаляється від і-го веденого
АНПА. Це пояснюється загрозою втрати і-м веденим АНПА зв’язку з групою і, як наслідок, його
втратою як «агента» групи.
Тому кожну з множин ZНО-Кі і ZНО-Мі у форматі
(5) і (6) необхідно представити двома матрицямистовбцями навігаційних загроз розміром [W×1]
кожна, які містять інформацію, відповідно, про
дистанції dwі між і-м веденим АНПА та виявленим
найближчим АНПА-сусідом за кожним з w ∈ W
контрольованих напрямків, а також про швидкість
vwі зміни цих дистанцій до них у процесі руху і-го
веденого АНПА у складі групи:
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DHЗ  K1i

 d1K1i 


 ... 
  d wK1i  ;


 ... 


 dWK1i 

DHЗ  M1i

 d1M1i 


 ... 
  d wM1i  ;


 ... 


 dWM1i 
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VHЗ  M1i

 v1M1i 


 ... 
  vwM1i  .


 ... 


vWM1i 

VHЗ  M1i

 v1M1i 


 ... 
  vwM1i  .


 ... 


vWM1i 

(11)

PHЗi

v1i
...
vwi
...
vWi

h1i 
... 
hwi  ,

... 
hWi 

(12)

(13)

де pНЗwi={∆φwi, ∆vwi, ∆hwi} – відповідно, рекомендовані
курс, лінійна швидкість та глибина руху і-го веденого АНПА для нейтралізації w-ї виявленої загрози.
Отже, інформація про кожну окрему ідентифіковану навігаційну загрозу з w-го напрямку (w ∈ W) для
і-го веденого АНПА на виході блоку ІНЗ (див. рис. 1)
може бути представлена такими матрицями:
ZНЗі ={DНЗ-К1і; VНЗ-К1і; PНЗі}.
(14)
Отримані матриці можуть бути використані як
базові рішення для організації безпечного руху і-го
веденого АНПА за умови, коли його СНО виявила
лише одного навігаційно небезпечного АНПА-сусіда
(матриця PНЗі) та для обчислення маневру і-го веденого АНПА, коли виявлено навігаційно небезпечні
АНПА-сусіди одночасно з декількох напрямків.
Бортовий керуючий контролер (БКК) САК і-м
веденим АНПА виконує триєдину задачу для локального L та виконавчого Е рівнів керування:
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– для локального рівня L групового керування підводними апаратами (ПСАКLі) – на основі матриць ZНЗі
={DНЗ-Кі; VНЗ-Кі; PНЗі}, обчислених згідно залежностей
(11)-(13), формує керуюче рішення Ri для реального
маневрування і-го веденого АНПА, щоб уникнути
ідентифікованих в ІНЗ одиночної чи групових загроз
w ∈ W:
Ri={Δφі; Δvі; Δhі}.

де К1, М1 – індекси, які характеризують віднесення
змінних, відповідно, до мінімальних і максимальних дистанцій до АНПА-сусідів.
Одночасно у блоці ІНЗ формується множина РНЗі
рекомендацій щодо нейтралізації кожної окремої
(одиночно діючої) w-ї виявленої загрози.
Очевидно, що таку нейтралізацію можливо реалізувати шляхом маневрування курсом φі, швидкістю
vі та, у разі крайньої необхідності, зміною глибини
занурення hі і-го веденого АНПА.
Множину рекомендацій РНЗі доцільно представити однойменною матрицею розміром [W×3], елементи якої містять рекомендовані керуючі реакції і-го
веденого АНПА на кожну w-ту виявлену загрозу за
припущення, що вона є єдиною поточною загрозою
для і-го веденого АНПА у даний момент часу:
 pНЗ1і   1i
 ...   ...

 
  pНЗwі    wi

 
 ...   ...
p
 
 НЗWі   Wi
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(15)

– для виконавчого рівня Е групового керування
підводними апаратами (ПСАКЕі) – формує керуючі
впливи {uδі; uхі; uzi} на виконавчі механізми (ВМ) і-го
веденого АНПА – відповідно, привод стерна РСК
(керована величина – кут перекладки стерна δr), маршовий рушійний пристрій (керована величина – кутова частота обертання ГЕД ωх або упор по поздовжній
осі Fх) та, в аварійних випадках, привод горизонтального стерна РСК (керована величина – кут перекладки стерна δz) з метою реалізації режимів адгезії АGА
та когезії АGС згідно (2) і (3);
– для виконавчого рівня Е групового керування
підводними апаратами (ПСАКЕі) – формує керуючі
впливи {uδі; uхі; uzi} на ВМ і-го веденого АНПА –
відповідно, на привод стерна РСК (керована величина – кут перекладки стерна δr), маршовий рушійний пристрій (керована величина – кутова частота
обертання ГЕД ωх або упор по поздовжній осі Fх)
та привод горизонтального стерна РСК (керована
величина – кут перекладки стерна δz) з метою реалізації режиму АGU «вирівнювання» і-го веденого
АНПА, тобто утримання заданих йому параметрів
руху згідно (1) з використанням інформації ІСНСі від
блоку Б6 (рис. 1).
Отже, ц блоці БКК САК і-м веденим АНПА як
«агентом» групи визначаються такі керівні впливи:
– на локальному рівні L групового керування
(блок Б10 на рис. 1) формується рекомендація Ri ∈ LAg
для його безпечного руху у складі групи;
– на виконавчому рівні обчислюються керуючі
впливи {uδі; uхі; uzi} для виконання умов (1)-(3) керованого руху і-го веденого АНПА як «агента» групи –
дотримання режимів вирівнювання, адгезії та когезії.
Вищезазначені керуючі впливи, прикладені до ЗК
АНПА, обумовлюють появу фактичних змінних просторового руху і-го веденого АНПА – {φf; vf; ωf; hf; xf;
yf}, які у якості сигналів зворотного зв’язку використовуються в БКК його САК.
Принципи синтезу основних блоків такої САК
розгляньмо нижче.
3. Розроблення блоку «Ідентифікатор навігаційних загроз»
Вхідними даними для роботи блоку ІНЗ є матриці
DНО-Kі ⊂ ZHOі та VНО-Кі ⊂ ZHOі згідно (7) і (9), які містять
інформацію про дистанції до K навігаційно небезпечних сусідніх АНПА та про швидкості їх зміни за W
напрямками.

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI
ТЕХНОЛОГIЇ
Як зазначалось вище, у блоці ІНЗ і-го веденого
АНПА виконуються наступні перетворення навігаційної інформації:
– шляхом аналізу матриці DНО-Kі визначається найближчий АНПА-сусід за кожним з W напрямків, який
утворює найбільшу загрозу зіткнення з і-м веденим
АНПА з цього напрямку:



inf d1ki



inf d wki



inf dWki

k 1,... K

...
k 1,... K

...
k 1,... K

Отже, за допомогою залежностей (16) і (17) отримуємо пари матриць DНЗ-Kі, VНЗ-Kі та DНЗ-Mі, VНЗ-Mі згідно
(1) і (12).
Загалом, відношення (4)-(17) утворюють матричні інформаційні моделі функціонування вказаних
блоків синтезованої системи автоматичного керування веденим АНПА як «агентом» групи.
Розгляньмо тепер особливості обчислення матриці рекомендацій РНЗі згідно з (13).
Розглядаємо випадок, коли блок СНО і-го веденого АНПА виявив лише одного навігаційно небезпечного АНПА-сусіда.
Як було зазначено вище, будувати блок ІНЗ у цілому і обчислення матриці рекомендацій РНЗі, зокрема,
доцільно проводити із застосуванням теорії нечіткої
логіки [22]. Водночас фазифікація вхідних змінних
(11)-(12) для кожної пари {dwКі; vwКі} та {dwMі; vwMі}
у блоці ІНЗ може бути виконана уведенням таких
лінгвістичних змінних:
для дистанцій dwКі та dwМі:
DВ – дистанція велика (є загроза втрати зв’язку
з цим АНПА-сусідом);
DС – дистанція середня;
DОпт – дистанція оптимальна (бажана);
DМ – дистанція мала;
DН – дистанція небезпечно мала (є загроза зіткнення з АНПА-сусідом);
для швидкостей vwКі та vwМі:
VЗВ – швидкість зближення велика;
VЗС – швидкість зближення середня;
VЗМ – швидкість зближення мала;

d

;



 d wKi ; 



 dWKi .

1Ki




(16)

– шляхом аналізу матриці DНО-Мі визначається найвіддаленіший АНПА-сусід для і-го веденого АНПА,
який утворює загрозу неприпустимо великої відстані
від нього і пов’язаної з цим загрози втрати гідроакустичного зв’язку між ними:



sup d1mi



sup d wki



sup dWki

m 1,... M

...
m 1,... M

...
m 1,... M

d

;



 d wMi ; 



 dWMi .

1Mi
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(17)

Для відібраних дистанцій dwКі та dwМі обчислюються перші їх похідні, тобто швидкості зміни дистанцій
до них vwКі та vwМі.

а

б
Рис. 3. Функції належності: а – вхідна змінна «дистанція до АНПА-сусіда», метри; б – вхідна змінна
«швидкість зближення/віддалення», м/с
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V0 – нульова швидкість зближення (бажана);
VВМ – швидкість віддалення мала;
VВС - швидкість віддалення середня;
VВВ – швидкість віддалення велика.
Функції приналежності дистанцій та швидкостей їх зміни доцільно представити у формі трикутних функцій (trimf), рис. 3, де в ролі максимальної
дистанції між і-м веденим АНПА та АНПА-сусідом
попередньо як чисельний приклад прийнято радіус
дії бортової системи зв’язку rC і-го веденого АНПА,
а в ролі максимальної швидкості зміни дистанції між
цими АНПА прийнято третину заданої швидкості
групового руху АНПА vЗ.
Представимо кожний елемент матриці рекомендацій РНЗwі базою правил БПРнз, яка містять рекомендовані реакції ВМ і-го веденого АНПА на виявлену
одиничну загрозу з w-го напрямку. Зазначені правила
мають реалізовувати режими адгезії і когезії згідно
(2)-(3).
Попередній досвід синтезу баз правил для реакції
ВМ і-го веденого АНПА на загрози з різних контрольованих напрямків свідчить, що при наявності лише
однієї виявленої загрози рекомендовані реакції його
ВМ мають однакову логіку роботи і, як наслідок, одна-
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кову структуру отриманих рекомендацій. Це пов’язано
з тим, що незалежно від кута пеленгу на загрозу і-й
ведений АНПА має маневром курсу чи швидкості ухилитись від неї, а при неможливості такого маневру –
виконати маневр одночасно за курсом і швидкістю або
тимчасово змінити глибину занурення.
Завдання синтезу всієї множини таких маневрів
належить до проєктних робіт під час інженерного
проєктування регуляторів.
Як приклад розгляньмо і-й ведений АНПА, який
має чотири сенсори навігаційної обстановки (W=4):
один – на носу АНПА, другий – на кормі, третій і четвертий – побортно зліва і справа [25] (див. рис. 4).
Розгляньмо структуру бази правил для випадку,
коли сусідній АНПА виявлено правим бортовим сенсором і-го веденого АНПА, що контролює загрози по
поперечній осі y зв’язаної системи координат АНПА
(матриця рекомендацій РНЗwі-Y, база правил БПРнз-Y).
Для зручності запису складники кожного елемента pНЗwi={∆φwi, ∆vwi, ∆hwi} матриці РНЗwі запишемо
у вигляді стовпця (див. табл. 1).
У табл. 1 позначено:
∆φwiМ(м,с,в) – рекомендації щодо кута δr перекладки
стерна РСК і-го веденого АНПА для зменшення дис-

а

б

Рис. 4. Розташування сенсорів навігаційного зв’язку на ЗК і-го веденого АНПА (а) та градація дистанцій до АНПА-сусідів

Таблиця 1
База правил БПРнз-Y блоку ІНЗ (правий бортовий сенсор)

Дистанція DНЗ

DВ
DС
DОпт
DМ
DН
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VЗВ
0
0
0
∆φwiБс
0
0
∆φwiБв
0
0
∆φwіБв
0
0
0
0
∆hwi

VЗС
0
0
0
∆φwiБм
0
0
∆φwiБс
0
0
∆φwiБв
0
0
0
0
∆hwi

Швидкість зближення/віддалення VНЗ
VЗМ
V0
VВМ
0
∆φwiМс
∆φwiМс
0
0
0
0
0
0
0
∆φwiМм
∆φwiМс
0
0
0
0
0
0
0
∆φwiБм
∆φwiМм
0
0
0
0
0
0
0
∆φwіБс
∆φwiБм
0
0
0
0
0
0
∆φwіБв
∆φwiБс
∆φwiБм
0
0
0
0
0
0

VВС
∆φwiМв
0
0
∆φwiМв
0
0
∆φwiМс
0
0
0
0
0
0
0
0

VВВ
∆φwiМв
0
0
∆φwiМв
0
0
∆φwiМв
0
0
0
0
0
0
0
0

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI
ТЕХНОЛОГIЇ
танції до виявленої одиничної загрози з w-го напрямку (режим когезії); відповідно, м – малий кут перекладки, с – середній кут перекладки, в – великий кут
перекладки;
∆φwiБ(м,с,в) – рекомендації щодо кута δr перекладки
стерна РСК і-го веденого АНПА для збільшення дистанції до виявленої одиничної загрози з w-го напрямку (режим адгезії); значення індексів аналогічні вище
описаним);
∆hwi – рекомендація по зміні глибини занурення
і-го веденого АНПА; тут і далі вважаємо, що такий
маневр носить тимчасовий характер і після деякого
визначеного часу цей АНПА повертається на задану
глибину hЗ та поновлює аналіз навігаційної обстановки.
Аналогічну форму мають бази правил для маневрування швидкістю ∆vwi при виявленні одиночної
загрози по осі х зв’язаної системи координат. При
цьому у табл. 1 замість рекомендації ∆θwі щодо зміни
кута перекладки стерна РСК має бути рекомендація
Δvwі зміни швидкості лінійного руху і-го веденого
АНПА.
Дефазифікацію змінної ∆φwi (рекомендацій щодо
нейтралізації окремої w-ї виявленої загрози) запишемо у вигляді функції приналежності φwi=f(∆φwi), представленої на рис. 5.

Рис. 5. Функція належності: вихідна змінна – кут
перекладки стерна
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У результаті на виході блоку ІНЗ одночасно
з матрицями DНЗ-К;і VНЗ-Кі формується матриця РНЗі
виду (13), яка містить рекомендації щодо маневрів і-го веденого АНПА для ухилення від одиночних навігаційних загроз за W контрольованими
напрямками.
Реалізація множини рекомендацій покладена на
бортовий керуючий контролер (БКК) САК і-м веденим АНПА (рис. 1).
Розроблення блоку «Бортовий керуючий
контролер». Указаний блок (позначимо БКК) допомагає розв’язати три основні завдання:
Завдання № 1: формування керуючого рішення
Ri для реального маневрування і-го веденого АНПА
з метою уникнення зустрічі з одиночною R1 чи груповою RW загрозою та, одночасно, з метою зберегти себе
у складі групи, не втративши зв’язок з найближчим
АНПА-сусідом (локальний рівень L групового керування, підсистема ПСАКL);
Завдання № 2: формування керуючих впливів
на ВМ і-го веденого АНПА з метою реалізації його
безпечного руху у складі групи АНПА з дотриманням вимог режимів адгезії АGА та когезії АGС (виконавчий рівень Е групового керування, підсистема
ПСАКЕ);
Завдання № 3: формування керуючих впливів на
ВМ і-го веденого АНПА з метою реалізації режиму
АGU «вирівнювання» і-го веденого АНПА, тобто утримання заданих йому параметрів руху як «агента» групи АНПА (виконавчий рівень Е групового керування,
підсистема ПСАКЕ).
Структура блоку БКК, що забезпечує виконання
вказаних функцій, наведена на рис. 6. Розгляньмо
призначення модулів блоку БКК.
Модуль «Аналіз рівня загроз» (АРЗ) визначає
кількість контрольованих напрямків, за якими одночасно існують навігаційні загрози для і-го веденого
АНПА від найближчих АНПА-сусідів.

Рис. 6. Структура блоку «Бортовий керівний контролер»
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ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК		

Тут на основі аналізу матриці DНЗ-К1і ⊂ ZНЗі (11)
шляхом сортування [26] обчислюється кількість її
ненульових елементів WT≤W за виразом:
DHЗ  K1i ) ;
0, якщо DНЗ  К 1і  0 (нульова матриця

WT  
1, якщо виявлено одиночну загрозу;

 1, якщо виявлено більше однієї загрози.


Якщо WT=0, це означає, що навігаційних загроз
і-го веденого АНПА не виявлено і його САК виконує
завдання № 3 «вирівнювання» згідно (1), тобто формує вимоги до ВМ АНПА на утримання стабільними трьох параметрів автоматичного групового руху:
vЗ = vMAS 1; ϕ� hЗ = hMAS 1 . У цьому випадку керуючі
впливи {uδі; uхі; uzi} для ВМ і-го веденого АНПА обчислюються у модулі «Формування керуючих впливів-1»
(ФКВ-1), де розв’язується завдання № 3 формування
керуючих впливів для реалізації режиму АGU «вирівнювання» і-го веденого АНПА. На цьому рисунку
індекси і при вихідних змінних модулів опущено для
зручності сприйняття інформації.
Якщо WT=1, це означає, що виявлено одну-єдину навігаційну загрозу, а її нейтралізацію слід виконувати, скориставшись рекомендаціями матриці PНЗі
(13). Для цього до структури БКК введено модуль
«Обчислення керуючих рішень» (ОКР-1), де з використанням матриці рекомендацій РНЗі ⊂ ZНЗі визначається керуюче рішення R1={Δφі; Δvі; Δhі} для конкретної навігаційної ситуації з одним АНПА-сусідом.
Керуючі впливи {uδі; uхі; uzi} для ВМ і-го веденого
АНПА обчислюються у модулі «Формування керуючих впливів-2» (ФКВ-2), де розв’язується завдання
№ 2 реалізації його безпечного руху у складі групи
АНПА з дотриманням вимог режимів адгезії АGА
та когезії АGС (виконавчий рівень Е групового керування, підсистема ПСАКЕ на рис. 1).
Найбільш складним є випадок, коли WT>1. Це
означає, що керуюче рішення Ri={Δθі; Δvі; Δhі} згідно (15) треба шукати для кожної комбінації загроз
окремо. Для обчислення таких рішень до складу
блоку БКК уведено модуль «Обчислення керуючих
рішень» (ОКР-W), змістовна частина якого визначається кількістю СНОі (кількістю контрольованих
напрямків W) і-го веденого АНПА. Керуючі впливи
{uδі; uхі; uzi} для ВМ і-го веденого АНПА при цьому
також обчислюються у модулі ФКВ-2 (виконавчий
рівень Е групового керування, підсистема ПСАКЕ на
рис. 1, блок Б11).
Так, за W=4 кількість комбінацій можливих навігаційних загроз дорівнює 11 і визначається кількістю парних, потрійних та однієї зчетвереної комбінації загроз, які виявляються сенсорами СНОі. Якщо
носовий, правий, лівий і кормовий сенсори для і-го
веденого АНПА позначити, відповідно, як СНОН,
СНОП, СНОЛ і СНОК, отримаємо наступні комбінації
напрямків можливих навігаційних загроз:
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– дві
одночасно
виявлені
загрози
–
(СНОН + СНОП); (СНОН + СНОЛ); (СНОН + СНОК);
(СНОК + СНОП); (СНОК + СНОЛ); (СНОП + СНОЛ);
– три
одночасно
виявлені
загрози
+
(СНОН + СНОП + СНОЛ); (СНОК + СНОП + СНОЛ);
(СНОН + СНОП + СНОК); (СНОН + СНОЛ + СНОК);
– чотири одночасно виявлені загрози –
(СНОН + СНОП + СНОЛ + СНОК).
Далі у розділі розглянемо і-й ведений АНПА
з W=4.
Очевидно, що для кожної з наведених можливих
комбінацій навігаційних загроз, які визначені матрицею DНЗ-К1і (при WT>1), необхідно виконати синтез
нечіткого регулятора. Розглянемо особливості синтезу
такого регулятора для кожного типу комбінації загроз.
За наявності двох одночасно виявлених загроз типу
(СНОН + СНОП), які діють за різними осями зв’язаної
системи координат, припустимим є одночасне застосування двох рекомендацій типу (13), оскільки вони
викликають маневри за різними напрямками руху і-го
веденого АНПА.
У разі виявленні двох загроз, які діють за однаковими осями (наприклад, загрози (СНОП + СНОЛ) діють
по поперечній осі у), блок ОКР визначає найближчу
по дистанції до загрозу і-го веденого АНПА і реалізує
керування згідно до рекомендацій (13). Якщо дистанції
до цих загроз однакові, виконується маневр швидкістю
(∆vwi ≠0) або глибиною занурення (∆hwi≠0).
Очевидно, що таке керівне рішення забезпечує
і-му веденому АНПА постійне знаходження у складі
групи завдяки наявності постійного гідроакустичного
контакту з найближчим АНПА-сусідом і, таким чином,
є обґрунтованим.
За наявності одночасно трьох загроз, які наближаються (гірший варіант сценарію підводного руху),
модуль ОКР-W має визначити дві найбільші загрози
на зіткнення, а потім обчислити керуючі впливи згідно
попереднього сценарію з двома загрозами. Водночас
припустимим є горизонтальний маневр з метою ухилення від діючих загроз за напрямком w, з якого загроза відсутня.
За наявності одночасно чотирьох загроз, які наближаються до і-го веденого АНПА (найбільш небезпечний варіант сценарію підводного руху), модуль ОКР-W
має визначити дві найбільші загрози на зіткнення,
а потім обчислити керуючі впливи на ухилення згідно
попереднього сценарію з двома загрозами.
Водночас, оскільки маневр ухилення від найближчого АНПА-сусіда обмежений через наявність загрози
з кожного контрольованого напряму, найбільш безпечною є аварійна зміна глибини занурення і-го веденого
АНПА.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Нині в науково-технічній літературі немає публікацій про автоматизацію окремого АНПА як «аген-

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI
ТЕХНОЛОГIЇ
та» групи, а близькі за темою дослідження стосуються лише керування процесами загальної організації
функціонування групи АНПА. Отримані у статті наукові результати стосуються розробки системи автоматичного керування веденого АНПА як «агента» групи
підводних апаратів, які виконують спільну підводну
пошукову місію. Така постановка питання автоматизації є важливою складовою загального процесу
автоматичного керування груповим рухом АНПА,
без успішного розв’язання якої неможливо створювати ефективні для практики системи автоматичного
керування. Тому результати наведеного дослідження
утворюють теоретичну основу для подальших прикладних інженерних розробок систем автоматичного
керування узгодженим рухом групи АНПА, що дасть
змогу підвищити продуктивність підводних пошукових робіт.
ВИСНОВКИ
1. На основі аналізу новітніх результатів у напрямку підводної робототехніки сформульовано актуальне
прикладне наукове завдання розробки системи автоматичного керування безаварійним рухом одиночного
веденого АНПА як «агента» групи в умовах навігаційної близькості інших підводних апаратів при виконанні ними спільної підводної пошукової місії.
2. Синтезовано узагальнений процес функціонування системи автоматичного керування веде-
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ним АНПА як «агентом» групи підводних апаратів,
які виконують спільну підводну пошукову місію.
Зазначений процес подано у вигляді узагальненого
алгоритму функціонування системи автоматичного
керування, який реалізує основні режими групового
руху – вирівнювання, адгезію та когезію і передбачає
широке застосування інформаційної складової функціонування веденого АНПА – використання інформації від його власних навігаційних сенсорів локального рівня автоматичного керування та додаткових
сенсорів навігаційної обстановки навколо АНПА,
моделювання навігаційної обстановки та ідентифікацію навігаційних загроз.
3. На основі отриманого алгоритму як методологічної основи розроблено структуру системи автоматичного керування веденим АНПА як «агентом» групи, яка включає блок «Сенсори навігаційної обстановки», блок «Модель навігаційної обстановки»,
блок «Ідентифікатор навігаційних загроз» та блок
«Бортовий керуючий контролер», а також розроблено
матричні інформаційні моделі функціонування вказаних блоків як теоретичне підґрунтя їх практичної
реалізації.
4. Подальші дослідження планується проводити
в напрямі розроблення матричних інформаційних
моделей функціонування для всього переліку комбінацій можливих навігаційних загроз із боку сусідніх
АНПА.
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Abstract. An important role for increasing the competitiveness of airports is reflected in the increase in operational
efficiency in the time dimension the system of ground handling of aircraft at the airport. Improving the efficiency of
aircraft ground handling operations will reduce preparation time between aircraft flights, increase airline availability
and increase airport capacity. During the formation of a flight plan, airlines want to reduce the time spent aircraft on
the ground in order to increase the time of their effective use. The level of expenses for payment services related to
ground handling of aircraft is 15–19 % in the total volume of airlines expenses and directly affects the level of aviation
tariffs. The purpose of the research is to systematize the time for handling 1 passenger in accordance with the methods
of ground handling of aircraft at the airport.
Reducing cost and increasing the competitiveness of enterprises is possible only through the creation of a ground
handling system for aircraft at the airport, which unites the work of all airport services in accordance with the
requirements of the daily flight plan.
The lack of scientific developments and methodological recommendations on the formation of a ground handling
system for passengers at the airport as a subsystem that ensures the internal logistics of the airport and work with the
participation of the interaction of participants in the service process has led to the need to write this article in the field
of effective use of time for servicing passengers, subject to operational management of transportation processes. The
efficiency of passenger service at the airport in the aircraft ground handling system will improve the movement of
ground service flows, reduce financial costs, increase profit and efficiency in the airports operations.
On how the ground handling of aircraft is organized depends on the safety of flights, the capacity of the airport, the
regularity of aircraft departures, which ensures the main principle of the internal logistics of the airport – timeliness.
During the development of the planning schedules, it is difficult for the airport to take into account various external
factors that further cause difficulties in the activities of the aircraft ground handling agents.
The methodology for organizing the interaction of airport services is based on the theory of aircraft schedules,
mathematical statistics and the theory of random variables. An analysis of the work of the service indicates that
analytical procedures take a certain amount of time in the work of a passenger service agent, which in turn, require
prompt solutions, especially during malfunctions, emergency situations and during ground handling. Making decision
in conditions of complexity of work leads to violation of organizational and technological regulations of work.
The use of mathematical methods for the operational management of ground handling at the airport, the introduction of
a decision support system for the production activities of the production and dispatch service will significantly increase
the level of safety and regularity of flights, reduce the aircraft parking time, subject to prompt service and due to the clear
interaction of airport services, which in general, will significantly increase the functionality of the ground handling system
at the airport. In addition, the issue of optimizing the number of agents for servicing passengers during different types of
boarding of passengers on the plane will have a significant impact and will increase the improvement of technical and
economic indicators in the operation of the software for flight documentation intended for ground handling of aircraft.
Results. The concept of building a system of integrated operational management of ground handling in the work of a
passenger service agent is proposed, which consists in a clear interaction of airport services and airlines, united into
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a logistics system on the principles of marketing, management and logistics, which unlike existing systems, allows
taking into account the influence of external and internal factors of the functioning of airports in order to reduce the
risks of emergencies and failure situations.
A comprehensive program for accounting, processing and analysis of data on the effective use of the working time of
an aircraft ground handling agent has been developed.
Key words: method; passenger service; flow chart; restrictions; ground handling; baggage; departure area; airport.
Анотація. Велику роль для підвищення конкурентоздатності аеропортів відіграє підвищення експлуатаційної
ефективності в часовому вимірі — система наземного обслуговування повітряних суден в аеропортах.
Підвищення ефективності експлуатаційних процесів наземного обслуговування повітряних суден знизить час
на міжпольотну підготовку повітряних суден, підвищить працездатність авіакомпаній і збільшить пропускну
здатність аеропорту. Під час формування планів авіарейсів, авіакомпанії прагнуть скоротити час перебування
повітряного судна на землі з метою збільшення часу їхнього ефективного використання. Рівень витрат на оплату послуг, пов’язаних із наземним обслуговуванням повітряних суден, становить 15–19 % у загальному об’ємі
витрат авіакомпаній і, безперечно, впливає на рівень авіаційних тарифів.
Метою дослідження постає систематизація часу на обробку одного пасажира відповідно до методів наземного
обслуговування повітряних суден в аеропорту.
Зниження витрат і підвищення конкурентоздатності авіапідприємств можливе тільки завдяки створенню
системи наземного обслуговування повітряних суден, які об’єднують роботу всіх служб аеропорту відповідно
до вимог добового плану польотів.
Брак наукових розробок і методичних рекомендацій із формування системи наземного обслуговування
пасажирів в аеропорту як підсистеми, яка забезпечувала б внутрішню логістику аеропорту та роботу з урахуванням взаємодії учасників процесу обслуговування, зумовив потребу написання статті у сфері ефективного
використання часу на обслуговування пасажирів за умови оперативного управління процесами перевезень.
Ефективність обслуговування пасажирів в аеропорту в системі наземного обслуговування повітряних суден
дасть змогу поліпшити рух наземних потоків обслуговування, знизити фінансові втрати, підвищити прибутки
та ефективність у діяльності аеропорту.
Від того, як зорганізовано наземне обслуговування повітряних суден, залежать безпека польотів, пропускна
здатність аеропорту, регулярність відправлень повітряних суден, що забезпечує основний принцип внутрішньої
логістики аеропорту — своєчасність. Під час розроблення графіків планування в роботі аеропорту складно
врахувати різні зовнішні чинники, які надалі спричиняють труднощі в діяльності роботи агентів із наземного
обслуговування повітряних суден.
Методика організації взаємодії служб аеропорту базується на теорії розкладу руху повітряних суден,
математичній статистиці та теорії випадкових величин. Аналіз роботи служби вказує на те, що в роботі
агента з обслуговування пасажирів значний час становлять аналітичні процедури, які потребують оперативного розв’язання, особливо в разі збійних, позаштатних ситуацій, під час наземного обслуговування.
Ухвалення рішень в умовах складності роботи призводить до порушення організаційно-технологічних
регламентів роботи.
Застосування математичних методів оперативного управління наземним обслуговуванням в аеропорту, впровадження системи підтримки ухвалення рішень до виробничої діяльності виробничо-диспетчерської служби
дадуть змогу суттєво підвищити рівень безпеки та регулярності польотів, скоротити час стоянки повітряного
судна, за умови оперативного обслуговування та завдяки чіткій взаємодії служб аеропорту, що, загалом, значно
збільшить функціонування системи наземного обслуговування в аеропорту. Крім того, суттєвої ваги додають
питання оптимізації кількості агентів з обслуговування пасажирів під час різних видів посадки пасажирів до
літака, збільшать поліпшення техніко-економічних показників у роботі програмного забезпечення з рейсової
документації, призначених для наземного обслуговування повітряних суден.
Результати. Запропоновано концепцію побудови системи комплексного оперативного управління наземного
обслуговування в роботі агента з обслуговування пасажирів, яка полягає а чіткій взаємодії служб аеропорту та
авіакомпаній, об’єднаних у логістичну систему на принципах маркетингу, менеджменту та логістики, що дають
змогу, на відміну від наявних систем, враховувати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів функціонування
аеропортів із метою зменшення ризиків виникнення позаштатних і збійних ситуацій.
Розроблено комплексну програму обліку, обробки та аналізу даних ефективного використання робочого часу
агента з наземного обслуговування повітряних суден.
Ключові слова: метод; обслуговування пасажирів; технологічна схема; обмеження; наземне обслуговування;
багаж; зона вильоту; аеропорт.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Обслуговування пасажирів містить у собі такі технологічні операції: огляд пасажирів, багажу та ручної
поклажі, міграційний та митний контроль, реєстрацію квитків, оформлення багажу та ручної поклажі
пасажирів за класами обслуговування, комплектацію
багажу за напрямками та рейсами, паспортний контроль, супровід та посадка пасажирів до повітряного
судна, транспортування та завантаження багажу до
повітряного судна, зустріч та супровід пасажирів,
які прибули, обслуговування транзитних пасажирів,
вивантаження з літака та транспортування багажу
до місця видачі на транспортері. Агенти з обслуговування пасажирів безпосередньо задіяні в процесах
наземного обслуговування повітряних суден і, цей
процес є достатньо складним через велику кількість
персоналу виконуючих технологічні операції, тому
потребує об’єктивного контролю, координації та оперативного управління.
Система автоматизованого управління технологічними процесами в аеропорту (далі – САУТПА)
призначена для автоматизації управління технологічними процесами в аеропорту з метою підвищення
комерційного завантаження рейсів, підвищення рівня культури. В обслуговуванні пасажирів та якості
контролю за роботою служб наземного обслуговування. До завдань САУТПА як підсистеми входить:
технологічне обслуговування повітряних суден, оперативне управління підготовкою до рейсу, управління комплектуванням пасажирського завантаження
рейсів, управління інформаційним табло в аеропорту, розрахунок відомості з центрування. Характерною ознакою вищеназваних підсистем є перевага
інформаційно-довідкових функцій, а задачі у прийнятті рішень виокремлені несуттєво. Важливим
компонентом автоматизованих систем є математичне забезпечення. В автоматизованих системах
управління повітряним транспортом найбільше
розповсюдження отримали статистичні та оптимізаційні моделі, які грунтуються за допомогою апарату
дослідження операцій на транспорті.
Так у роботі пропонується розглянути сценарій
виробничої діяльності служби наземного обслуговування з огляду на час доби в роботі агентів з обслуговування пасажирів для визначення потрібних ресурсів аеропорту.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню надання процесів з обслуговування
пасажирів в аеропорту та аналізу причин порушення технологічної роботи наземного обслуговування [1] приділено багато уваги як вітчизняних, так
і закордонних науковців, а саме: C.А. Кропівенцева,
Т.В. Сорокіна, Ю.А. Радаєва, Д.А. Новіков, О.В. Коннікова, Ф. Саєг, Ф. Чарльз.
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Наприклад, у роботі [2] авторка пропонує виокремити позаштатні ситуації в роботі критичного шляху.
У роботі [3] авторка розглядає базові технології
для процесу обслуговування пасажирів за допомогою
«Ідентифікації» пасажира у системі DCS для внутрішнього користування в межах зони аеропорту.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Систематизувати час на обробку однієї пасажирогодини у відповідності до методів наземного обслуговування.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
1. Технологія наземного обслуговування пасажирів
На повітряних лініях цивільної авіації і зарубіжних авіакомпаній застосовуються три основні методи наземного обслуговування: основний, спрощений
та аеробусний (рис. 1).
Найбільш поширений – це основний метод.
У цьому випадку пасажир, що прибув в аеропорт, реєструє квитки й оформлює багаж в аеровокзалі. Після
закінчення реєстрації здійснюється групова посадка
пасажирів у літак. Багаж, що здається пасажирами
в аеровокзалі, комплектується до рейсу і завантажується в багажні відсіки літака відповідно до центрувального графіку. Основний метод обслуговування
характерний для повітряних ліній значної протяжності [4]. Його перевага в тому, що він забезпечує
більше зручностей для пасажирів. Вони звільняються
від багажу в аеровокзалі й доставляються до літака
транспортом, а хибою є велика тривалість виконання
операцій порівняно з іншими методами.
Основний метод може виконуватися за трьома
технологічними схемами: по рейсовий, вільний, змішаний.
Порейсовий – технологічна схема передбачає
виділення одного-двох робочих місць в операційному
залі для кожного рейсу, де і виконується реєстрація
пасажирів і приймання багажу. Ця схема виключає
надходження багажу пасажирів не за призначенням
і звільняє від необхідності включати до технології
обслуговування ряд складних операцій. Хиба схеми – наявність черг на окремі робочі місця. Реєстрація пасажирів на літаки середньої пасажиромісткості
проводиться на одному робочому місці, а на літаках
великої пасажиромісткості (100 пасажирів і більше)
на двох робочих місцях. Кожне робоче місце при по
рейсовій системі реєстрації обслуговується двома
співробітниками служби перевезення: черговим реєстратором та представником авіахендлінгу.
Вільна технологічна схема надає пасажиру можливість реєструвати квиток та здавати багаж біля
будь-якого робочого місця в операційному залі. За
цієї схеми відбувається ускладнення процесу обробки багажу за рейсами. Водночас цей метод допомагає
найбільшою мірою механізувати процеси обробки
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Рис. 1. Структурна схема автоматизованої системи контролю пасажирів рейсу, що відлітає

і скоротити час на наземне обслуговування пасажирів [5]. Хиба методу полягає в тому, що пасажир,
який прибув до аеровокзалу незадовго до закінчення
реєстрації, може стати в черзі за пасажирами більш
дальніх рейсів і не встигне оформити квиток.
Комплектування багажу за даною схемою здійснюється після попереднього сортування багажу за
рейсами. Час на його комплектування близько 45 хв.
Початок транспортування багажу до літака передбачається обома схемами приймання за 10–12 хв до
вильоту літака за розкладом. Супроводження багажу
до літака і передача його черговому агенту з центрування літака здійснюється безпосередньо на пероні в місцях стоянки літаків. Завантаження багажу
в багажні відсіки літака має закінчуватися одночасно
з посадкою пасажирів.
Спрощений метод полягає в тому, що реєстрація пасажирів і оформлення багажу здійснюється не
в аеровокзалі, а на аванпероні або безпосередньо біля
трапу літака. Цей метод поширений на лініях серед-

ньої і малої протяжності і може використовуватися
на рейсах без проміжної посадки. Перевагою цього
методу є значне скорочення часу наземного обслуговування, а недоліком – відсутність комфорту в обслуговуванні пасажирів.
Аеробусний метод характерний для повітряних
ліній з інтенсивним пасажиропотоком і підвищеною
частотою руху літаків. В аеропортах, працюючих за
цим методом, пасажири купують квиток заздалегідь
перед польотом через систему бронювання. Це перспективний метод обслуговування пасажирів отримав широке розповсюдження за кордоном.
2. Технологічна схема обслуговування пасажирів, що відлітають
Оформлення цієї категорії відбувається в аеровокзалі аеропорту або інших спеціально призначених для
цього спорудах, оснащених необхідним обладнанням,
засобами механізації і зв’язку [6].
В аеропорту розміщуються засоби зв’язку
та інвентар: тягач або електротягач з потягом контей-
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нерних візків для доставки багажу пасажирів; завантажувально-розвантажувальна рампа; контейнери;
причіпний навантажувач контейнерів; автобуси (авто
потяги) для доставки пасажирів до літака; стійки для
реєстрації з присвоєними номерами; електронні ваги
для зважування багажу і ручної поклажі; покажчики
рейсів біля диспетчерської стійки виходів на перон
і біля трапів літака; переговірний пристрій, переносні
радіостанції; електрокари для доставки великогабаритного багажу до літака.
Каси для оплати за перевезення багажу понад
встановленої норми перевезення бажано розміщувати близько біля зони реєстрації. Приміщення
для обслуговування пасажирів, що відлітають має
складатися з наступних зон: обслуговування пасажирів, оформлення багажу, спеціального контролю,
комплектування багажу, очікування посадки. Площа
зони комплектування багажу визначається за умови
розміщення засобів механізації для його обробки.
В операційних зонах обслуговування пасажирських
аеровокзалів встановлюються диспетчерські та касові стійки. Диспетчерські стійки бувають восьми
типів і призначені для наступних цілей: реєстрації
квитків, оформлення бага жу черговими з реєстрації
пасажирів, що вилітають; організації робочого місця
диспетчера служби транзитних рейсів, що здійснює
комплектування пасажирського завантаження на
рейси і обслуговування транзитних пасажирів; організації робочого місця чергового довідкового бюро,
агента з обслуговування пасажирів і відвідувачів
аеровокзалів [7].
Касові стійки призначені для виконання касових
операцій з оформлення квитків та оплати за перевезення багажу. Технічна характеристика і номенклатура комплектуючого обладнання наведені в табл. 1.
У таблиці 1 наведено перелік робіт, які необхідно виконати для оформлення пасажира, що відлітає,
а також вказана тривалість робіт та послідовність їх
виконання [8].
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На рис. 2 показано мережевий графік, який описує дії агента з оформлення пасажира рейсу, що відлітає. Мережеві графіки побудовані за допомогою
середовища VBA Excel.
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Рис. 2. Мережева модель обслуговування пасажирів, які
відлітають
Критичний шлях складають роботи: (1,2)-(2-3)-(3,4)-(4,7)(7,8)-(8,9).
Найбільший пріоритет робіт: (1,2),(2,3),(3,4),(4,7),(7,8),
(8,9).

Конструкція диспетчерських стійок і кас обслуговування забезпечує зручність спілкування з пасажиром, раціональне розміщення робочої документації, засобів місцевого освітлення і спеціального
обладнання.
Площа зони очікування розраховується виходячи
з норм площі на одного пасажира 0,7 м2. Зона очікування обладнується меблями для сидіння 100–300 ос.
і має окремий вихід на аванперон.
Реєстрація квитків та оформлення багажу пасажирів може здійснюватися на одному або двох робочих місцях. Перед початком реєстрації квитків робітники служби організації перевезень, відповідальні

Таблиця 1. Список робіт з обслуговування пасажирів, які відлітають
Шифр
O
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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Назва роботи
Підготовка до реєстрації
Реєстрація пасажирів
Комплектування багажу
Комплектування харчування
Підсумки реєстрації. Центрувальний графік
Доставка і завантаження багажу в ПС
Завантаження в ПС бортхарчування
Контроль виходу пасажирів
Доставка і посадка пасажирів в ПС
Прийом та передача багажу. Оформлення документації
Зняття-дозавантаження борт харчування. Оформлення
документів
Передача перевізної документації на рейс

–
О
О
–
А
A,B,D
A, D
D
G
E

1
2
2
1
3
4
6
4
7
5

2
3
4
4
4
5
6
7
8
8

di час виконання операцій
5
80
80
30
5
20
20
10
20
5

F

6

8

5

H, I, J

8

9

10

Після роботи ViVj коди робіт
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за оформленні даного рейсу, готують до виконання
наступні операції. Черговий з реєстрації: отримує
відомості про кількість проданих квитків на рейс;
встановлює на стійці показник рейсу і засвідчується
у вірності даних світлового табло; підготовлює відомість реєстрації [9].
Прийомоздавач багажу підготовлює: багажні
відомості в трьох екземплярах для кожного пункту розвантаження, в яких вказує номер рейсу, дату
вильоту, тип і номер літака, аеропорт розвантаження
та завантаження; багажні бірки і бірки «в кабіну».
Він також проставляє в багажній відомості для кожного пункту розвантаження номера бірок, які будуть
прикріплені на перші прийняті місця багажу, і перевіряє справність транспортерів та іншого обладнання, наявність необхідних транспортних засобів.
Завантажувач багажу готує ярлики на контейнери, вказуючи в них номер контейнерів, дату відправлення, номер рейсу і аеропорт призначення,
пломби.
Чергові з огляду пасажирів перед початком його
проведення повинні: перевірити стан приміщення
зони спец контролю – санітарний стан, наявність
і справність зачинення дверей через, які слідують
пасажири на посадку, і впевнитися в тому, що ці
двері закриті та можливість безконтрольного виходу
із зони виключена; перевірити технічну справність
апаратури, яка застосовується при огляді; підготувати систему ПЗ для обліку пасажирів, що проходять
на посадку через зону спеціального контролю.
Не пізніше ніж за 15 хв до початку реєстрації
на рейс старший диспетчер організації перевезень
дає вказівку групі перонної механізації про подачу комплексу пустих контейнерів і електрокари до
місця комплектування багажу на рейс. Вільні контейнери переміщуються завантажувачем на механізовану рампу. Суміщення рівнів візків і рампи при
перевантаженні контейнерів досягається за допомогою вертикального переміщення підйомного
стола рампи.
За 60 хв до вильоту літака, диспетчер служби
організації перевезень дає дозвіл на оголошення про
початок і місце проведення реєстрації. В тексті оголошення вказується номер рейсу, аеропорт призначення, номер стійки або секції реєстрації. При наявності
в аеропортах інформаційних табло, ці дані передаються в систему інформації [10].
Досконалість технології обслуговування пасажирів, що відлітають полягає в пошуку пришвидшити
виконання робіт, які становлять критичний шлях.
Скорочення тривалості реєстрації забезпечує
впровадження автоматизованої системи відправки
та автоматизації робіт з внутрішньо вокзального сортування багажу. Відкриття додаткових стійок реєстрації також суттєво пришвидшить реєстрацію на
рейс [11].
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Рис. 3. Критичний шлях мережевої моделі обслуговування
пасажирів, що відлітають

Реєстрація квитків і оформлення речей (багажу
і ручної поклажі) пасажирів починається за одну
годину і закінчується за 20 хв до відправлення літака.
Послідовність і час виконання операцій, склад бригади, що задіяний в процесі обслуговування пасажирів
і обробки багажу, наведені в табл. 2.
Таблиця 2. Виконання операцій з обслуговування
рейсу
Операції
Доставка пустих
контейнерів в зону комплектування багажу
Підготовка до реєстрації і
спец контролю квитків
Реєстрація білетів і оформлення багажу
Спец контроль пасажирів
Пломбування контейнерів,
завантаження на візки
Транспортування
контейнерів до літака,
подача засобів перонної
механізації до літака
Підведення підсумків
реєстрації, оформлення
документації
Посадка пасажирів у літак
Завантаження контейнерів
в літак
Буксирування та запуск
двигунів

Склад бригади
Водій тягача
Черговий з реєстрації, прийомоздавач багажу, завантажувач, черговий з огляду
Черговий з реєстрації, прийомоздавач багажу, завантажувач
Чергові із спец контролю
Прийомоздавач багажу, завантажувач, водій тягача
Водій тягача
Черговий з реєстрації, прийомоздавач багажу, завантажувач
Чергові з посадки
Бригада з перонної
механізації, водій тягача
Командир ПК

Під час реєстрації квитків та оформлення речей
робітники служби перевезень (РСП) виконують такі
операції.
Агент хендлінгу: отримує від пасажира квиток
і перевіряє його відповідність до рейсу, що оформлюється; зважує речі пасажира (багаж і ручну поклажу);
записує дані багажу та ручної поклажі до системи;
заповнює багажні бірки та прикріплює їх до дійсних
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місць багажу, а до речей, дозволеним до перевезення
в салоні літака, бірки «до кабіни»; знімає багаж із ваг
і ставить його на транспортер; передає квиток та відривні талони багажних бірок черговому з реєстрації.
Черговий з реєстрації: отримує квиток, перевіряє
правильність і повноту його заповнення; заносить
дані до «Відомості реєстрації відправлення пасажирів і багажу» відомості про пасажира, масу ручної
поклажі, багажу, масу платного багажу, кількість
місць, номери багажних бірок; проставляє у діалоговому вікні реєстрації навпроти порядкового номера
рядка в розділі «Пасажири» цифру «1», а в розділах
«Багаж» і «Ручна поклажа» відповідні дані про масу
речей пасажирів, оформлених для перевезення; вилучає талон квитка (попередньо переконавшись в наявності на зворотному боці його необхідних даних
про пасажира), повертає йому квиток і направляє до
пункту спеціального контролю [12] (рис. 4).
Вантажник знімає з транспортера-накопичувача
кожне місце багажу і вкладає в контейнер до його
заповнення, не допускаючи ушкодження багажних
бірок та упаковки цілісності багажу. Також вантажник записує дані про кожен контейнер на ярлику,
початковий та кінцевий номери багажних бірок.
Комплектування починається з контейнера, що
розміщений на поворотному столі. Великогабаритний багаж комплектується на електрокарі для наступного розміщення в хвостовому вантажному відсіку
літака. Для його оформлення застосовуються бірки
іншого кольору.
Після закінчення реєстрації, робітниками РСП
підводяться підсумки і оформлюються відповідні
документи [13].
Черговий з реєстрації: отримує відомості від
завантажувача багажу про номери першої і останньої
багажних бірок по кожному контейнеру і проводить
підрахунок маси багажу по контейнерам; проводить

підсумки у відомості реєстрації, завіряє своїм підписом і особистим штампом правильність занесених
даних; повідомляє масу багажу кожного контейнера
прийомоздавачу для заповнення багажної відомості;
передає старшому диспетчеру РСП підсумки реєстрації для включення в зведену відомість і складання
центрувального графіка.
Відомості про наявність вільних місць в літаку по
закінченню реєстрації черговий передає диспетчеру
групи.
Прийомоздавачу багажу записує в багажній відомості рейсу, що відправляється: номера контейнерів;
дані по кожному контейнеру (кількість місць багажу,
номери першої та останньої багажної бірки, масу
контейнера з багажем); дані про багаж (кількість
місць, номера бирок, масу), що перевищує встановлені розміри (за масою або габаритами), що перевозиться не в контейнерах. В графі «Усього» він вказує
кількість місць багажу, кількість і масу контейнерів
з багажем.
Під час дотримання ПС з посадками в проміжних
пунктах багаж, що призначений для розвантаження
в різних аеропортах, розміщується в окремих контейнерах. На кожний аеропорт виписується окрема
багажна відомість.
Вантажник багажу: передає черговому з реєстрації відомості про номера першої і останньої бірок
багажу по кожному контейнеру; закриває і опломбовує кожний контейнер в передбаченому для цього місці; заповнює ярлик кожного контейнера, в якому вказує кількість місць багажу, масу багажу, масу брутто
контейнера, розписується на ярлику і вкладає його
в спеціальний карман для перевізної документації.
Підсумкові дані про реєстрацію пасажирів і масі
кожного контейнера з багажем передаються старшому черговому (диспетчеру) для включення у відомість і складання центрувального графіку.
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КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI
ТЕХНОЛОГIЇ
Для забезпечення безпеки польотів, охорони життя, здоров’я пасажирів і членів екіпажу в аеропортах,
міських аеровокзалах проводиться спеціальний контроль пасажирів, їх багажу і ручну поклажу для виявлення предметів і речовин, що заборонені до перевезення транспортом. Огляд здійснюється в обладнаних
зонах спеціального контролю в будівлях аеровокзалу
або приміщеннях в порядку, що викладений в інструкції про проведення спеціального контролю.
Спеціальний контроль пасажирів і їх речей
закінчується не пізніше, ніж за 15 хв до вильоту, що
є і часом припинення допуску пасажирів на посадку в літак. Перонний контролер (черговий з огляду)
по завершенню встановленого часу: закриває вхідні
двері в зону спец контролю; сповіщає диктору (операторам інформаційно-довідковій групі) про закінчення посадки в літак на даний рейс, щоб сповістити про це по гучномовцю і включення відповідних
табло і покажчиків. Черговий з посадки перед входом
в зону спеціального контролю за пасажирами уточнює в чергового з реєстрації кількість зареєстрованих
пасажирів на даний рейс, номер літака, номер його
стоянки та інші необхідні дані. За 25–30 хв до вильоту
літака диспетчер служби організації перевезень отримує дозвіл на посадку пасажирів в літак (рис. 5).
Критичний шлях, величина якого визначає загальну тривалість робіт, становить 140 хвилин.
Про початок посадки в літак пасажири сповіщаються за допомогою радіомовлення, інформаційних
табло або інших засобів інформації, після чого вони
в супроводі чергових з посадки направляються до
літака або доставляються автобусом (в залежності від
місця стоянки літака) [14].
Після закінчення посадки пасажирів у літак черговий із посадки:
– уточнює кількість пасажирів, що перебувають
на літаку;
– запрошує в диспетчера (старшого чергового)
РСП через рацію про пасажирів, що не з’явилися на

посадку у встановлений час. Якщо пасажири, які запізнилися на посадку, прибули до зачинення дверей за розкладом, то черговий, упевнившись у проходженні ними
спеціального контролю, забезпечує їх посадку на літак.
Речі цих пасажирів розміщуються в кабіні літака;
– вносить зміни в зведено-завантажувальну
відомість, відмічає в ній час закриття дверей і передає
члену екіпажу;
– у встановлений час дає дозвіл на буксирування
бортового трапу.
Опломбовані контейнери встановлюються вантажниками на транспортні засоби в порядку їх завантаження в літак. Транспортування багажу в контейнерах до літака здійснюється після установки всіх контейнерів з багажем на причепи і закінчення спеціального контролю пасажирів. Контейнери обов’язково
супроводжуються прийомоздавачем багажу, який
передає їх і документацію стюарду.
Під час прийому контейнерів від прийомоздавача,
бортпровідник перевіряє наявність і справність пломб
на кожному з них; отримує три екземпляри багажної
відомості, перевіряє їх заповнення і тотожність записів в багажній відомості і на ярликах; розписується
в трьох екземплярах багажної відомості і повертає
третій екземпляр прийомоздавачу, а перший і другий
залишає в себе.
Завантаження контейнерів в літак здійснюється
персоналом в складі бригадира-оператора, вантажника і водія тягача. У разі затримки рейсу контейнери
з багажем зберігаються в місцях, спеціально обладнаних для цих цілей. Встановлювати контейнери в процесі зберігання один на одного забороняється.
Процеси перед польотного обслуговування рейсу
описані технологічними графіками робіт,які в свою
чергу регламентують структуру робіт та послідовність їх виконання, але на жаль не забезпечують час
виконання.
Застосування мережевих моделей в службі наземного обслуговування пасажирів дозволить поліпшити
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Рис. 5. Критичний шлях моделі з обслуговування в разі неявки пасажира
на посадку
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та удосконалити технології оптимізації робочого часу
агентів з обслуговування.
Для порівняльного аналізу пропонується порівняння системи пасажирів рейсу, що прилетів відповідно до технологічної схеми з обслуговування.
3. Технологічна схема обслуговування пасажирів, що прилітають
У процесі підготовки до розвантаження багажу
з літака, який прилетів (табл. 3) необхідно: своєчасно сповістити робітників зміни служби організації
перевезень про майбутній приліт ПС і про кількість
багажу, що слідує до даного аеропорту; призначити
відповідального прийомоздавача багажу і вантажника; виділити необхідні навантажувально-розвантажувальні механізми і транспортні засоби (тягач з візком,
електрокари, автомашини і т.д.); забезпечити вчасне
прибуття до стоянки літака обслуговуючого персоналу з вивантаження контейнерів. Від літака пасажири
в супроводі чергових із зустрічі і посадки доставляються на автобусі або слідують пішки до споруди
аеровокзалу в зону видачі багажу.
В аеропорту призначення, вивантаження контейнерів з літака починається одразу після завершення
бригадою роботи двигунів (з дозволу екіпажу ПК)
і здійснюється бригадою перонної механізації. Передача контейнерів з багажем прийомоздавачу аеропорту призначення здійснюється бортпровідником літака
після їх вивантаження, який передає прийомоздавачу
багажну відомість, присутній при вивантаженні контейнерів з літака і при їх огляді, у випадку пошкодження пломб присутній до кінця видачі багажу пасажирам і при необхідності бере участь у складанні від-

ISSN 2311–3405

повідних актів. Під час прийому контейнерів від бортпровідника прийомоздавач багажу ретельно оглядає
пломби контейнерів, переконується в цілісності їх
кріплення і правильності відтисків, звіряє відповідні записи на ярликах з даними багажної відомості;
всі порушення в оформленні документів фіксується
в графі «Службові відмітки» багажної відомості.
Якщо контейнери справні і нема порушень
в оформленні ярликів, то прийомоздавач підписує
багажні відомості. За невідповідності кількості контейнерів даним багажної відомості, відсутності або
порушенні пломб та інших несправностей він разом
з бортпровідником складає відповідний акт. Вивантажені із літака контейнери доставляються водіями
транспортних засобів до місця видачі багажу і встановлюються вантажниками на рольганги стрічкового
транспортера. В процесі вивантаження контейнера
прийомоздавач багажу перевіряє відповідність кількості місць багажу із записами на ярлику і в багажній
відомості [15].
Багаж вручну виймається вантажником із контейнера і встановлюється на транспортер, що доставляє
багаж у зону видачі його пасажирам. Останні самі
отримують багаж і прямують до виходу із зони видачі
багажу.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Критичний шлях становлять роботи (1,2)-(2,3)(3,4)-(4,7)-(7,9)-(9-10)-(10-11), це є ознакою того, що
від початку до закінчення кожного виду робіт залежить загальна тривалість обслуговування пасажирів,
що очікують на виліт, оскільки неможливо затримувати початок виконання кожної з робіт, так само як

Таблиця 3. Обслуговування ПС після прильоту й вильоту
Операції

Механізми і обладнання
Літак, що вилітає
Доставка контейнерів до зони комплектування багажу і
Малогабаритний тягач з під’їздом контейнерних візків. Заустановка їх на завантажувальну рампу.
вантажувально-розвантажувальна рампа. Контейнери.
Завантаження багажу в контейнери.
Пломбування контейнерів і заповнення ярлика на кожен
Тягач.
контейнер, оформлення багажної відомості.
Перезавантаження завантажених контейнерів на
Тягач. Контейнерні візки. Контейнери.
транспортні засоби і їх фіксування.
Завантажувач контейнерів.
Доставка контейнерів до літака. Завантаження контейнерів
Тягач. Візки.
у літак.
Контейнери.
Літак, що прилетів
Вивантаження контейнерів з борту літака на транспортний
Завантажувач контейнерів. Тягач. Візки. Електрокар.
засіб.
Доставка контейнерів до місця видачі багажу пасажирів.
Тягач. Візок. Завантажувально-розвантажувальна рампа.
Перезавантаження контейнерів з транспортного засобу на
рампу.
Відкриття контейнерів, вивантаження багажу з контейнерів
і установка його на транспортер. Перевірка відомостей, що
Транспортер видачі багажу.
вказані на ярлику.
Отримання багажу.
Доставка порожніх контейнерів в зону комплектування.
Тягач. Візки.
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і збільшувати їх тривалість. Високий пріоритет із
дотримання моменту початку та закінчення робіт
мають роботи:
– підготовка до реєстрації;
– реєстрація пасажирів;
– передача підсумків реєстрації;
– доставка та завантаження багажу до ПС;
– ідентифікація та зняття місць багажу;
– приймання та передача багажу із оформленням
документації;
– передача перевізної документації.
У разі неявки зареєстрованого пасажира на рейс
на посадку, загальна тривалість обслуговування пасажирів, що відлітають збільшується на 10 хвилин
і в підсумку становить 140 хвилин. Момент закінчення робіт з передачі перевізної документації зміститься на 10 хвилин, що безпосередньо має вплив
на час вильоту літака з аеропорту. Тому закінчення
обслуговування пасажирів, що відлітають в обумовлені строки можливе лише за рахунок здійснення технологічних операцій зі скорочення тривалості робіт
критичного шляху (1,2)-(2,3)-(3,4)-(4,7)-(7-9)-(9-10)(10-11). Варто прагнути до скорочення тривалості
робіт з доставки та завантаження багажу до ПС (4,7),
а також з виявлення та зняття зареєстрованого багажу
пасажира, який не з’явився на посадку (7,9).
ВИСНОВКИ
Застосування методів управління з обслуговування пасажирів у системі наземного обслуговування
дасть змогу структурувати процес шляхом декомпо-

№ 4   2020

зиції та поділу його на етапи, завдання, підзавдання
й отримати надалі мережеву модель, знайти роботу
критичного шляху, здійснити перерозподіл ресурсів,
контролювати ресурси.
Аналіз процесу обслуговування пасажирів, що
відлітають із застосуванням методів наземного обслуговування дозволяє виявити та своєчасно контролювати найбільш відповідальні кроки в роботі агента
з обслуговування пасажирів, які мають виконуватися
у послідовності одна за одною, а тривалість цих робіт
визначатиме автоматичний процес обслуговування.
Поліпшення процесу обслуговування повинно
впливати не лише на зміну технології в обслуговуванні, але й на скорочення тривалості робіт з обслуговування тих пасажирів, що відлітають. Завдання оптимального розподілу ресурсів під час зміни тривалості
робіт із урахуванням додаткових робіт з ліквідацією
факторів затримки вильоту рейсу також є актуальною
в сьогоденні. У тому разі, коли є безліч комбінацій
тривалості та вартості робіт, кожна з комбінацій може
автоматично видати різний час затримки та вартості
усього процесу з обслуговування пасажирів, які відлітають.
Процедура вибору компромісного співвідношення між тривалістю та вартістю у виконанні технологічних робіт з наземного обслуговування має на меті
співставлення такої технології з обслуговування, яка,
зі свого боку, забезпечила б мінімальні витрати за
умови заданої тривалості процесу обслуговування
однієї пасажирогодини в аеропорту.
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Abstract. The variety of radio electronic equipment and the ever-growing mass demand for it put forward new technical
requirements, such as miniaturization of equipment, high-modularity of devices. Manufacturers are faced with complex
tasks: meeting market requirements, compliance with existing production standards. The modern development of
technologies in the field of instrumentation is aimed primarily at miniaturization of devices, and the integration of a
large number of modules in one device, in turn, leads to the need to miniaturize both products as a whole and their
individual components, assemblies and printed modules.
The miniaturization of the device provides for both a reduction in the size of radio-electronic elements and the size of
printed circuit boards (PCBs). The photolithography technology for the production of PCBs is the most consistent with
the requirements However, the very process of manufacturing boards using this technology is laborious and requires
additional costs for creating stencils, the use of which, in turn, does not allow quickly rebuilding production to create
new products. With the current pace of automated production, this lack of flexibility is a significant drawback.
One of the ways to solve these problems can be the development of methods for adapting and optimizing the technological
parameters of exposing the PCB topology, using additive 3D printing technology is an urgent topic, which can provide
not only a solution to the problems posed, but also provide the necessary parameters of the product, such as:
‒ preservation of geometric reconciliation of PCB topology;
‒ positioning accuracy of conductors;
‒ ensuring the electrical reliability of the PP;
‒ maintaining the mechanical stability of the conductors;
– avoidance of defects in the PCB topology.
This article discusses the possibilities of using additive technology for 3D printing of boards using photopolymer SLA,
DLP and LCD printers. The technology proposed in the article, which allows to combine the production processes of
masking and exposure in one stage, differs from the traditional method of photolithography. The article describes the
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principle of the experimental setup. In the course of the experiment, a test printed circuit board was fabricated using a
photopolymer mask method, the quality of which (etching of the ends of the tracks, deviation of geometric dimensions
during etching) was compared with a board made using a photoresist film.
Key words: photolithography; exposure; additive technologies; DLP; SLA; LCD; photo masks; production.
Анотація. Різноманіття радіоелектронної техніки та зростаючий масовий попит на неї висувають такі нові
технічні вимоги, як мініатюризація апаратури, багатомодульність пристроїв. Перед виробниками постають
складні завдання: задоволення вимог ринку, відповідність існуючим стандартам виробництва. Сучасний розвиток технологій в області приладобудування насамперед спрямований на мініатюризацію пристроїв і інтеграцію
в одному пристрої великої кількості модулів, що призводить до необхідності мініатюризації як виробів загалом, так і їхніх окремих компонентів, вузлів і друкованих модулів.
Мініатюризація пристрою передбачає зменшення як розмірів радіоелектронних елементів, так і габаритів друкованих плат (далі – ДП). Технологія фотолітографії для виробництва ДП найбільше відповідає поставленим
вимогам. Однак процес виготовлення плат за такою технологією трудомісткий і вимагає додаткових витрат
на створення трафаретів, використання яких не дозволяє швидко перелаштовувати виробництво на створення
нових виробів. При сучасних темпах автоматизованого виробництва відсутність подібної гнучкості є істотним
недоліком.
Одним зі способів вирішення цих проблем можуть стати розробки методів адаптації та оптимізації технологічних
параметрів експонування топології ДП з використанням адитивних технологій 3D друку. Це актуальна тема,
яка може забезпечити не тільки вирішення поставлених проблем, а й такі необхідні параметри виробу:
– збереження геометричних розмірів топології ДП;
– точність позиціонування провідників;
– забезпечення електричної надійності ДП;
– збереження механічної стійкості провідників;
– уникнення дефектів у топології ДП.
У цій статті розглянуто можливості застосування адитивних технологій 3D-друку плат із застосуванням
фотополімерних принтерів SLA, DLP і LCD. Запропонована технологія дозволяє об’єднати виробничі процеси
нанесення маски та експонування, що відрізняється від традиційного методу фотолітографії. У статті описано
принцип дії експериментальної установки. Під час експерименту методом фотополімерної маски була виготовлена тестова друкована плата, якість якої (травлення торців доріжок, відхилення геометричних розмірів при
травленні) порівняли з платою, виконаною з використанням фоторезистивної плівки.
Ключові слова: фотолітографія; експонування; адитивні технології; DLP; SLA; LCD; фото-маски; виробництво.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основною задачею дослідження є розробка технології створення провідникової топології друкованих плат з використанням технологій SLA та DLP
3D-друку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
На початковому етапі процесу фотолітографії
поверхню, що обробляється, покривають фоторезистом, який наносять за допомогою аерозолю, або
наклеюють фоточутливу полімерну плівку. Потім
через фотошаблон із заданою топологією плати фоторезист засвічується. Далі експоновані ділянки видаляються у проявник. Одержаний малюнок на фоторезисті використовується для подальших технологічних
етапів: травлення, електроосадження, вакуумного
напилення або інших. Після проведення одного з цих
процесів залишки фоторезисту при прояві також
видаляються (рис. 1).
Експонування може проводитися як із використанням фотошаблону, так і без нього (безмасочна
літографія). В останньому випадку малюнок на фото-
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резисті формується шляхом переміщення лазерної
плями або електронним променем чи їх групою,
сфокусованим на поверхні фоторезисту. При застосуванні фотошаблонів здебільшого використовуються
проекційні методи експонування, коли малюнок із
фотошаблону переноситься на фоторезист з використанням системи оптичних лінз [1]. Таким чином, процес фотолітографії складається із таких послідовних
етапів: нанесення фоторезисту на виріб, експонування фотошаблону на оброблювану поверхню з подальшим травленням.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Для кожного етапу необхідне вузькоспеціалізоване обладнання та витратні матеріали. Дорогі складні в обслуговуванні габаритні верстати (наприклад,
установки для прямого експонування UVE-M500,
UVE-M720, COLIGHT DMVL 1630) не можуть використовувати невеликі підприємства.
При виробництві великих партій кожний етап
займає значну кількість часу, а при нанесенні фоторезисту аерозолем потрібен час ще й для просушки
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Рис. 1. Спрощена схема фотолітографії для друкованих плат

виробів. На кожному етапі можуть виникнути дефекти
на виробі в результаті помилки оператора або технічного збою обладнання. Для мінімізації цих негативних факторів необхідний більш високий рівень автоматизації, який би забезпечував контроль і синхронну
роботу основного і допоміжного обладнання. До того
ж на стадії травлення можливі геометричні відхилення отриманого зображення від вихідної топології ДП,
наприклад підтравлювання провідникових доріжок.
Поява технологій адитивного виробництва (3D-друку) дозволяє по-новому подивитися на
вирішення цієї проблеми. Технології DLP (Digital
Light Processing), SLA (Laser stereolithography) та
LCD-друку можна використовувати для маскування окремих ділянок фольгованого діелектрика для
подальшого травлення провідникової системи. Таке
обладнання дає можливість швидкого переналаштування для виробництва нових виробів, забезпечуючи
високу точність виготовлення.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є адаптація технологій 3D-друку
SLA та DLP для створення топології друкованих плат
на фольгованих діелектриках і порівняння якості провідникових доріжок ДП, отриманих із фотополімерних трафаретів і фоторезестивної плівки.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Об’єкт дослідження – процес експонування топологічних зображень друкованих плат.
Предмет дослідження – технологічні параметри
SLA та DLP для експонування топології друкованих плат.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Нині технології друку фотополімерними смолами та порошковими матеріалами одні із найбільш

популярних для точного прототипування порівняно з іншими технологіями адитивного виробництва,
оскільки вони дозволяють виготовляти з високою
точністю деталі різного призначення [2].
Існує кілька технологій засвічування полімеру
в фотополімерних принтерах. З них можна виділити
три основних:
1. SLA-технологія (Selective Laser Sintering).
Спосіб адитивного виробництва (3D-друку) під
назвою «стереолітографія» полягає в послідовній
полімеризації тонких шарів рідкого фоточутливого
полімеру променем ультрафіолетового лазера малої
потужності. У робочій ємності 3D-принтера розташована платформа, занурена в рідку смолу. Спочатку
платформа знаходиться біля поверхні полімеру. Вона
покрита тонким шаром від 20 мікронів до 150 мікрон,
на якому лазер починає формувати шар деталі [3].
Модель нарізується на тонкі шари, рівні роздільній
здатності принтера по вертикальній осі. Створивши
один шар, принтер занурює платформу на товщину
нового шару моделі (від 10 мкм до 150 мкм) і створює
наступний шар (рис. 2).

Рис. 2. Схема роботи SLA-принтера
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Під впливом лазера (його потужність може
бути відносно невеликою, що робить принтер
дешевшим за апарати, які працюють із порошковими матеріалами SLS, SLM) полімер твердне,
утворюючи стінки майбутнього виробу. Так шар
за шаром і створюється модель. Якщо в ній є навісні елементи, то для них вибудовуються підтримки
з того ж полімеру, який потім механічно видаляється. Підтримки в моделі передбачають і створюють у CAD-програмах на стадії проектування
моделі [4].
2. DLP-технологія (Digital Light Processing).
Принцип роботи 3D-принтерів, які використовують технологію 3D-друку DLP, схожий на роботу
проектора. Полімер переходить у тверду форму під
дією світла (видимого спектру), причому засвічується відразу весь шар [5]. Потік світла модулюється системою MEMS – мікромеханічними дзеркалами, кожне з яких керується окремо. Залежно від
положення дзеркала світло або проходить у певну
точку шару, або ні. Тобто машина має фіксоване
логічне розширення – кількість точок по координатах XY [6]. Їх фізичний розмір залежить від того,
на якій відстані від джерела випромінювання в системі мікродзеркал перебуває модель (рис. 3).

Рис. 3. Схема роботи DLP-принтера

Рис. 5. Роздільна здатність SLA та DLP / LCD
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3. LCD-технологія.
Принтер із засвіченням фотополімеру світлодіодною УФ-матрицею з використанням маски LCDдисплея (рис. 4).

Рис. 4. Схема роботи LCD-принтера

Фотополімер засвічується світлодіодною матрицею. Зображення формується за рахунок LCDдисплея, який покадрово виводить переріз формованої деталі. Якщо відмінності класичної SLAтехнології від DLP і LCD очевидні, то DLP і LCDтехнології засвічування часто плутають, хоча кожна
з цих технологій має свої особливості, які впливають
на можливості принтера, якість друку. У табл. 1 наведено порівняння SLA-, DLP- і LCD-технологій [7].
Застосування цих технологій 3D-друку дозволить
створювати на фольгованому діелектрику маскувальний шар для подальшого травлення. Як маскуючий
матеріалу використовуються фотополімерні смоли,
які є хімічно інертними щодо більшості травників.
Таким чином за рахунок технологій фотополімерного
3D-друку можна створювати повністю готову маску
необхідної товщини і конфігурації.
Використання 3D-друку дозволить виробляти
ДП, які відповідають вимогам класів точності ДСТУ
53429-2009 від першого до п’ятого класу, наприклад, плати під мікроконтролери на базі Arduino
та Raspberry (табл. 2). Для практичної реалізації
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Таблиця 1. Порівняння SLA-, DLP- і LCD-технологій [7]
Технологія

Особливості
1. Розмір області друку по XY
Не обмежений. Чим вищою є область друку, тим нижчою є швидкість (променю необхідно встигнуSLA
ти «оббігти» велику площу
Не обмежений. Чим вищою є область друку, тим нижчою є швидкість друку і роздільна здатність
DLP
принтера
LCD
Область друку жорстко прив’язана до розміру LCD-дисплея
2. Швидкість друку
Це «найповільніша» із трьох технологій, що пов’язано із послідовним засвіченням і низькою
SLA
потужністю лазера
DLP
Це «найшвидша» технологія, що зумовлено високою потужністю проектора
«Середня» по швидкості друку технологія. Швидкість друку пов’язана з потужністю УФ-матриць.
LCD
Потужність матриці збільшувати нескінченно не можна, тому що потужні матриці вимагають потужного охолодження і починають «пробивати» «трафарет» із LCD-дисплея
3. Паразитне засвічення по осі Z
SLA
Мінімальне
Максимальне. Високий ступінь засвічення пов’язаний як із великою потужністю ламп проектора,
DLP
так і з більшою часткою довгохвильового актинічного випромінювання в спектрі
LCD
Середнє
4. Паразитне засвічення по XY
SLA
Мінімальне
DLP
При правильному наведенні на різкість мінімальне, але вище, ніж у SLA
Максимальне. Сильне паразитне засвічення пов’язана із засвіченням сусідніх пікселів за рахунок
LCD
недосконалості, сфокусовані системою УФ-матриці (точніше з її повною відсутністю, коли світло на
маску потрапляє під різними кутами). У майбутньому цей недолік, ймовірно, буде виправлений
5. Фактори, що впливають на роздільну здатність (крім властивостей полімеру і товщини шару)
1. Діаметр плями лазера і точність позиціонування плями. Типові значення від 100 мкм до 200 мкм
(для плями лазера), від 40 мкм до 20 мкм (точність позиціонування).
SLA
2. На 3D-принтерах із технологією SLA можна друкувати, наприклад, об’єкти із дуже тонкими вертикальними стінками товщиною всього 100 мікрон, горизонтальний шар може становити від 30 мкм
до 50 мкм.
1. Розмір пікселя і точність наведення на різкість. Типовий дозвіл становить 1920 х 1080, розмір
пікселя залежить від області друку по XY.
DLP / LCD
2. Менший дозвіл порівняно із SLA-принтерами, оскільки зображення в них формується крізь
піксельну матрицю (від 33 мкм до 47 мкм), що не дозволяє досягти більш плавних контурів деталі
порівняно із SLA-технологіями (рис. 5).
6. Ціна
Ціни на бюджетні моделі коливаються в межах 2500-5300 доларів, «професійні» ж коштують від
SLA
5300 доларів і вище
DLP
Ціни на серійні зразки складають 4000 доларів і вище
LCD
Ціна складає 400-700 доларів

Таблиця 2. ДСТУ 53429-2009 для друкованих плат [8]
Найменування параметру
Ширина провідника
Відстань між провідниками
Гарантійний поясок
контактної площадки
Наявність металевого покриття
Без покриття
З покриттям

1
0,75
0,75
0,30
1
±0,15
+0,25
-0,15

Найменші номінальні значення розмірів для класу точності
2
3
4
5
6
0,45
0,25
0,15
0,10
0,075
0,45
0,25
0,15
0,10
0,075
0,20

0,10

0,05

0,025

0,020

7
0,050
0,050
0,015

Граничне відхилення розмірів малюнка характерне для класу точності
2
3
4
5
6
7
±0,10
±0,05
±0,03
±0,03
±0,02
±0,015
+0,15
±0,10
±0,05
+0,03
±0,02
±0,015
-0,10
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Таблиця 3. ДСТУ 53429-2009 для друкованих плат [8]
Вид друкованої плати
ОДП, ДДП, МДП
(зовнішній шар)
МПП
(внутрішній шар)

Позиційний допуск розташування друкованого провідника для класу точності
1
2
3
4
5
6
7
0,20

0,10

0,05

0,03

0,02

0,01

0,005

0,30

0,15

0,10

0,08

0,05

0,02

0,01

розглянутих технологій необхідно розробити програмне забезпечення, яке дозволило б контролювати процес експонування, адаптувати топологічний
рисунок ДП з урахуванням технологічних параметрів
і можливих виробничих дефектів.
Розглянемо процес фотоекспонування за допомогою DLP-технології і запропонованої конструкції
«масочного» принтера (рис. 6).
Горизонтальна каретка (2), на якій встановлений
захоплюючий механізм (6), захоплює фольговану
гетенаксову або стеклотекстолитову заготовку (7),
пересувається по горизонтальній осі за допомогою
ШВП і крокової двигуна (3). Досягнувши потрібного
положення по горизонталі та опустившись донизу за
допомогою ШВП (11) і крокових двигунів вертикальної осі (12), каретка переносить заготовку (7) у ванну
(9) із фотополімерною смолою (8), опускає заготовку
на глибину 20 мкм від прозорого дна ванни (13). Потім
включається DLP-проектор із УФ-випромінюванням
(15), через оптичну систему дзеркал (14) зображення
подається на прозоре дно ванни (13).
У результаті полімеризації смоли під дією випромінювання засвічені ділянки топології застигають
і прилипають до заготівлі. Так створюється трафарет
майбутньої плати. Каретка із полімеризованою заготовкою піднімається вгору. Поворотний механізм (4)
кілька разів плавно, під невеликим кутом нахиляє

Рис. 8. Етапи 3D-експонування масок
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заготовку, щоб у ванну стекли надлишки незастиглої
смоли. Готова заготовка переміщається в контейнер (10) з ізопропиловим спиртом для очищення від

Рис. 6. Схема конструкції «масочного» принтера на
основі DLP-технології: 1 – карета вертикальної

осі; 2 – каретка горизонтальній осі; 3 – кроковий
двигун горизонтальній осі; 4 – двигун поворотного
механізму; 5 – підставка механізму захоплення
плат; 6 – захватний механізм; 7 – заготовка;
8 – фотополімерна смола; 9 – ванна для фотополімера;
10 – короб для полімеризованих заготовок; 11 – ШВП;
12 – крокові двигуни вертикальних осей; 13 – прозора
плівка дно ванною; 14 – оптична система дзеркал;
15 – DLP-проектор
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залишків рідкого полімеру. На наступному технологічному етапі заготовки плат протравлюються, після
чого із заготовок знімаються фотополімерні маски.
Таким чином при використанні технологій фотополімерного 3D-друку можна одночасно виконувати етап
нанесення маски та експонування (рис. 8).
Цей підхід може бути реалізований за допомогою
SLA- або LCD-технологій друку та має такі переваги:
– установка експонує задану топологію на заготовку без попереднього нанесення фоторезистивних
плівок або аерозолів;
– немає необхідності у двох окремих установках для нанесення фоторезистора і експонування –
усе здійснюється одночасно на одній установці, що
дозволяє розвантажити виробничі площі;
– оскільки час засвічення фотополімера становить
3-7 секунд, що менше часу засвічення фоторезистивних
плівок, то збільшується загальна продуктивність.
З огляду на цей принцип був проведений експеримент із виготовлення ДП за допомогою LCDтехнології. Створену 3D-топологію провідників ДП
розміром 40 × 40 мм перенесли на фольгований склотекстоліт (марки СФ ДСТУ 10316-78) та протравили
в розчинні хлорного заліза (FeCl3) (рис. 9).
Цей експеримент показав, що такий підхід до
виготовлення ДП можна реалізувати, але він вимагає
додаткових досліджень та оптимізації технологічних
параметрів. Підібравши необхідну потужність і тривалість засвічення та врахувавши особливості фотополімера, можна досягти необхідних вимог ДСТУ для ДП.
ВИСНОВКИ
Проведений експеримент показав, що при використанні технології фотополімерного 3D-друку можна переносити зображення топології на ДП, об’єднавши процеси нанесення фоторезистора та експонування топології
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в одній установці. Під час експерименту спостерігалася добра адгезія полімеризованого фотополімерами до
поверхні заготовки ДП, в результаті чого при хімічному
травленні вдалося уникнути протравлення торців доріжок, на відміну від результатів застосування класичних
фоторезистивних плівок (рис. 10). На заключному етапі
очищення плати фотополімерний трафарет легко знімається з поверхні, не пошкоджуючи провідникові доріжки.
Використання адитивних технологій 3D-друку
дозволяє:
– значно спростити і здешевити виготовлення
ДП, виключивши з виробничого процесу етап нанесення фоторезистора на заготовку;

а)

б)
Рис. 10. Порівняння результатів торців доріжок
після травлення ДП: а) – торці доріжок провідників
з використанням фотополімерної маски; б) – торці доріжок
провідників з використанням фоторезистивної плівки

Рис. 9. Виготовлення топології ДП за допомогою LCD-принтера

85

№ 4   2020

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК		

– ефективніше використовувати виробничі площі;
– адаптувати вихідну топологію ДП, враховуючи вплив технологічних факторів (за наявності відповідного програмного забезпечення);
– досягти високої точності виготовлення провідників.
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Подальший розвиток запропонованої технології дозволить виготовляти жорсткі та гнучкі
електронні плати зі струмопровідними доріжками,
діелектричною основою, радіоелектронними елементами, які можуть застосовуватися в різних пристроях [9; 10].
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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 implementation of the state policy in the sphere of
intellectual capital formation and development to enhance the processes of the national economy modernization and
innovative intellectual sphere development in Ukraine, development of an algorithm to systematize and generalize the
significant body of information for the accumulation and transformation of knowledge about changes in the systemuniversal functioning capabilities development.
Method. The development of applied tools for implementing objective procedures for assessing and predicting
intellectual capital parametric changes and developing a strategy for its formation in the context of national economy
modernization, which is implemented by using analysis and generalization methods.
Results. Outlining the historical determinism, formation and growth general patterns, trends and features and the
national economy intellectual capital use processes, the authors: 1) identified the state mechanisms for intensifying
these processes by experimentally checking their adequacy and building forecasts of macroeconomic indicators based
on the developed program “MainStreaM.For. IC v.6.3”; 2) specified the constitutive-key factors for ensuring the
effectiveness of strategic management technologies; 3) characterized modern policy transformation determinants for
intellectual capital formation within the complex state economic system.
Practical importance. Practical recommendations are presented to solve classification and information database
ranking problems, forecasting and optimization of forming intellectual capital procedure to determine the composition
of adaptive technologies for managing and regulating the economy.
The results of forecasting and analytical assessment of the main macroeconomic indicators and resource provision of
scientific and technical progress in the state, set the complexity of the modern historical stage of the national economy
development in the condition of absence of adequate real socio-economic processes of resource-functional ensuring
the cognitive-informational aspects of the movement in translation of negative resonance events due to simultaneous
progress and materialization of negative economic phenomena, namely:
1) inertial and destructive influence of public administration entities on the system-forming regulators of the national
economy;
2) general system of strategic management deformation of formation, building and rational processes and effective use
of existing intellectual potential;
3) economic priorities permanent search and change in the absence of specific in accordance with national interests,
target functions that will link the goals with the means to achieve them.
Key words: intellectual capital; intellectual capital accumulation; national economy; production factors; intellectual
investment; intellectual product.
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Анотація. Мета статті – розробка і обґрунтування теоретико-методологічних засад, методичних основ
і практичних рекомендацій щодо реалізації державної політики у сфері формування та становлення
інтелектуального капіталу для активізації процесів модернізації національного господарства, а також розвитку інноваційно-інтелектуальної сфери в Україні, розробка алгоритму систематизації та узагальнення значного масиву інформації для накопичення і трансформації знань щодо змін параметрів розвитку потенціалів
системно-універсального функціонування.
Методика. Розробка прикладного інструментарію для впровадження об’єктивних процедур для оцінюванняпрогнозування параметричних змін інтелектуального капіталу і розробки стратегії його формування в контексті
модернізації національного господарства була реалізована за допомогою методів аналізу і узагальнення.
Результати. Окреслюючи історичну детермінованість, загальні закономірності, тенденції та особливості
процесів формування, нарощення та використання інтелектуального капіталу національного господарства
автори: 1) окреслили державні механізми інтенсифікації зазначених процесів за рахунок експериментальної
перевірки їх адекватності та побудови прогнозів макроекономічних показників на основі розробленої програми “MainStreaM.For.IC v.6.3”; 2) конкретизували конститутивно-ключові чинники забезпечення дієвості
технологій стратегічного управління; 3) охарактеризували детермінанти трансформації сучасної політики формування інтелектуального капіталу в межах складної економічної системи держави.
Практична значимість. Наведені практичні рекомендації дозволяють вирішувати проблеми класифікації та
ранжування інформаційної бази даних, прогнозування і оптимізації процедури формування інтелектуального
капіталу для визначення складу адаптивних технологій управління та регулювання економіки.
За результатами прогнозно-аналітичної оцінки основних макроекономічних показників і ресурсного забезпечення науково-технічного прогресу в державі встановлено складність сучасного історичного етапу розвитку національної економіки, яка полягає у відсутності адекватного реальним соціально-економічним процесам
ресурсно-функціонального забезпечення когнітивно-інформаційних аспектів руху в умовах трансляції негативного резонансу подій, зумовлених синхронним перебігом і матеріалізацією таких негативних економічних явищ:
1) інерційно-деструктивного впливу суб’єктів державного управління на системоутворюючі регулятори
національної економіки;
2) деформації загальної системи стратегічного управління процесами формування, нарощення та раціонального
й ефективного використання існуючого інтелектуального потенціалу;
3) перманентного пошуку та зміни економічних пріоритетів за відсутності визначених відповідно до
національних інтересів цільових функціоналів, які пов’язують такі цілі із засобами їх досягнення.
Ключові слова: інтелектуальний капітал; нагромадження інтелектуального капіталу; національне господарство; фактори виробництва; інтелектуальні інвестиції; інтелектуальний продукт.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Необхідно визнати, що сучасний етап розвитку
суспільства характеризується надшвидким і безпрецедентним розвитком процесів глобалізації, основою для яких є інноваційні та інформаційні ресурси.
В таких умовах матеріальні знання та інформація
стали невід’ємною частиною основного та інтелектуального капіталу. Соціально-економічні трансформації, які відбуваються у нашій державі, вимагають
відпрацьованих технологій управління та нарощення
інтелектуального капіталу. Нагромадження та застосування інноваційних знань набуло вирішального
значення як інтелектуального чинника формування
нового типу виробництва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Розробці теоретико-концептуальних підходів
до державного управління у сфері нагромадження інтелектуального капіталу присвячено чимало
праць зарубіжних і вітчизняних учених: О. Алимова,
Д. Белла, Дж. Гелбрейта, Б. Данилишина, Л. Діккенса, Л. Едвідсона, М. Мелоуна, Т. Стюарта, Б. Андруш-
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ківа, О. Бутнік-Сіверського, Б. Малицького, І. Бистрякова, В. Геєця, Ю. Лисенка, О. Ляпунова, В. Микитенко, О. Новікової, Г. Савіної, О. Цибульова, А. Чухно,
С. Шкарлета, Я. Яцкова.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Віддаючи належне науковому здобутку згаданих
авторів, необхідно констатувати, що їхні праці остаточно не вирішили питання обґрунтування інтегрального напряму формування державної політики у сфері нагромадження інтелектуального капіталу, його
складників та умов реалізації у процесі модернізації
національного господарства.
Зазначене вище і зумовило нагальну необхідність
у розробці структурованої та послідовної державної політики становлення та нагромадження інтелектуального капіталу національного господарства.
Його використання у моделі інноваційного розвитку
України вимагає вирішення проблеми вдосконалення
інституціональних, управлінських та інформаційних
державних структур, що й зумовило актуальність
проведеного дослідження. Лише загальнонаціональ-

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
на консолідація інтелектуального капіталу та його
ефективне використання є реальним підґрунтям для
успішної реалізації національних економічних інтересів в Україні.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка прикладного
інструментарію щодо систематизації та узагальнення
значного масиву інформації для накопичення і трансформації знань щодо змін параметрів розвитку потенціалів системно-універсального функціонування.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розробка прикладного інструментарію для провадження об’єктивних процедур щодо оцінюванняпрогнозування параметричних змін інтелектуального капіталу і розробки стратегії його формування
в контексті модернізації національного господарства
реалізується за допомогою методів аналізу і узагальнення.
Об’єктом дослідження є інтелектуальний капітал не лише як засіб нарощення загального капіталу,
а й як адекватне відображення дійсності та визначення пріоритетних напрямів трансформації національного господарства.
Предметом дослідження є методичні аспекти
формування державної політики у сфері нагромадження інтелектуального капіталу, його складників
та умов реалізації під час процесу модернізації національного господарства.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для визначення складників і природи державної політики формування інтелектуального капіталу
(далі – ДПФІК) у контексті модернізації національного
господарства пріоритетом стає (як попередньо було
визначено й обґрунтовано авторами у наукових працях [1, 2–4]) провадження процедур із комплексної
діагностики структурно-динамічних характеристик
розвиненості ІК. При оцінці процесів становлення
та нагромадження інтелектуального капіталу як нематеріальної цінності національного господарства важливим є не лише провадження процедур діагностики
його приросту, а й отримання, систематизація та узагальнення значного масиву інформації для накопичення і трансформації знань щодо змін параметрів
розвитку потенціалів системно-універсального функціонування.
Це зумовило необхідність формування і акумулювання когнітивно-інформаційних аспектів руху
інтелектуального потенціалу національного господарства в контексті його модернізації. Зауважимо,
що необхідність опрацювання великих масивів вхідної інформації, які постійно збільшуються, безпосередньо пов’язана з перевантаженнями допоміжними
функціями апарату управління і державного регулю-
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вання. Це призводить до зниження якості функціонування суб’єктів управління на етапах стратегічного планування, оперативного керівництва, обліку,
контролювання та аналізу і не дозволяє встановити
об’єктивність існуючих умов провадження модернізації національного господарства та порогові значення відхилень для обґрунтування природи і цільових
орієнтирів політики модернізації.
Як зазначалося у наукових працях [5–6] одним
із найбільш ефективних шляхів зниження такої відносної та абсолютної перевантаженості й дефіциту
ресурсів опрацювання інформації є застосування
інформаційно-прикладних систем обробки даних.
У зв’язку з цим автор вважає за доцільне обґрунтувати
й запропонувати оптимальну архітектуру цільового
програмного забезпечення, яка відповідає положенням, визначеним авторами в оригінальній інтегрованій концепції ідентифікації та формування інтелектуального капіталу національного господарства. Вони
дозволяють скоротити терміни опрацювання вхідної
інформації, якісно її перетворити, а також підвищити
ефективність використання трудових ресурсів.
З урахуванням цих позицій було розроблено
базові положення та методологічні засади макроекономічного регулювання процесів забезпечення
ефективності використання інтелектуального капіталу й запропоновано цільовий програмний продукт
“MainStreaM.For.IC v.6.3” (рис. 1) [5]. Ці розробки
є спробою використати прикладний інструментарій
для провадження об’єктивних процедур щодо оцінювання-прогнозування параметричних змін інтелектуального капіталу і розробки стратегії його формування в контексті модернізації національного господарства [6].
Вважаємо, що насамперед необхідно викласти
авторську домінанту та погляд на опрацьовані в межах досліджень [7; 8] базові положення принципових
методологічних підходів щодо стратегічного ресурсу
модернізації економічної системи в державі. Розробка світоглядно-методологічного аспекту вирішення
проблем реалізації політики формування інтелектуального капіталу вимагає застосування інформаційних технологій при моделюванні динаміки та обчисленні параметрів модернізації національного господарства. Її використання дозволяє об’єднати кілька
робочих діагностичних процедур в одну, прискорюючи в кілька разів економетричний аналіз результатів
і скорочуючи терміни як розроблення прогнозу економічних показників на різні терміни упередження,
так і відповідної ресурсно-функціональної стратегії
розвитку української економіки на засадах реалізації
концепції формування та нагромадження інтелектуального капіталу.
Необхідно визнати, що впровадження оригінального пакету “MainStreaM.For.IC v.6.3” одночасно з проведенням модернізації та реструктуризації
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Рис. 1. Головне операційне вікно цільової комп’ютерної
програми “MainStreaM.For.IC v.6.3”

виробництва сприяє інтенсифікації інноваційних
процесів, моніторингу результатів реалізації нововведень, підвищенню рівня технологічної безпеки (в
межах економічної) за рахунок:
1) перманентного виявлення небезпек і загроз;
2) обґрунтування доцільності трансферу;
3) обчислення витрат і масштабів зусиль на провадження процесів з адаптації промислових технологій до існуючих у національному господарстві умов
функціонування;
4) підвищення швидкості і якості прийнятих
управлінських рішень на основі більш достовірного
й адекватного обліку параметрів зміни тенденцій розвитку виробничо-економічних і соціально-економічних систем.
Автори довели, що на активізацію діяльності
у напрямі модернізації національного господарства
впливають темпи розвитку і впровадження інформаційних технологій, а також оновлення їх інструментального вирішення. За особливостями впливу
еволюції інформаційно-методичного забезпечення
на технологічне оновлення реального сектору можна виокремити групу попередніх оригінальних розробок, що вирізняє “MainStreaM.For.IC v.6.3” серед
інших програм:
1) “MainStreaM.For.IC v.4.3” – програма для
визначення і обґрунтування проведення заходів із
визначення змін параметрів розвиненості інтелектуального капіталу за рахунок автоматизації технологічних процесів;
2) “MainStreaM.For.IC v.5.3” – програмний продукт, який встановлює ймовірності зміни в кількісному значенні інтелектуального капіталу, що будується
за результатами врахування вияву проривних процесів,
які дозволяють перейти до нових вимог і правил оцінювання та прогнозування ефективності функціонування
галузей, промисловості та національного господарства;
3) “MainStreaM.For.IC v.6.3” є результатом системного подання даних і виокремлення нових прин-

90

ISSN 2311–3405

ципів цільового інформаційного забезпечення, наукового обґрунтування доцільності реалізації інноваційних проектів і політики формування інтелектуального капіталу національного господарства.
Використання останньої доводить, що досліджуються коеволюційні процеси у контексті зміни трактування бази модернізаційних знань в межах розвитку соціального капіталу, які враховують трансформації нематеріального капіталу за рахунок:
1) впровадження досягнутих переваг щодо створення відповідних організаційних структур управління та генерування у певних галузях «проривних»
рішень стосовно вдосконалення механізмів формування й досягнення визначених орієнтирів;
2) поширення досвіду використання адекватних
реальним процесам методів, методик та практичного
інструментарію;
3) визначення об’єктів концентрації зусиль для
вдосконалення та адаптації нововведень з урахуванням вимог до енергоефективності, екологічної рівноваги та алярмової результативності інвестиційного
забезпечення.
При цьому в архітектуру пакету “MainStreaM.
For.IC v.6.3” включено моделі, побудовані на нейромережах опосередкованої взаємодії, які розташовані
у часовій площині (враховують стан об’єкта дослідження як в ретроспективному, так і на сучасному
історичному етапі розвитку). Це дає змогу отримати
об’єктивні прогнозні значення не лише макроекономічних показників із ймовірністю до 86–90% на основі реалізації процедур із модифікації кореляційних
залежностей «прогресивні технології – національне
господарство», а й обчислити оціночні та прогнозні
параметри усіх складників стратегічного потенціалу
(рис. 2, рис. 3).
Зазначене уможливлює визначення мінімально й максимально можливих меж зміни в параметрах інтелектуального капіталу. Зауважимо, що
сучасне покоління інтелектуальної інформаційної системи, до якої віднесено й цільовий пакет
“MainStreaM.For.IC v.6.3” зі штучними нейромережевими блоками, дозволяє провести визначення
траєкторій розвитку за чіткими правилами, виразно спрощуючи масив вхідної інформації відповідно до обчислених показників і значень важливості
зв’язків.
Це дозволяє вирішувати проблеми класифікації
та ранжування інформаційної бази даних, прогнозування й оптимізації процедури формування інтелектуального капіталу для визначення складу адаптивних
технологій управління та регулювання економікою.
Стандартний пакет Neuro Pro 0,25, який введено до
складу алгоритмічного модуля МainPro, забезпечує
урахування важливості різноспрямованих деструктивних факторів впливу на розвиток стратегічного
ресурсу модернізації національного господарства.

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
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Рис. 2. Архітектура програмного забезпечення для обчислення масштабів розвиненості усіх компонентів стратегічного
потенціалу національного господарства

Рис. 3. Модуль для обґрунтування об’єктів локалізації зусиль для розробки державної політики формування інтелектуального
капіталу національного господарства

Проте для подальшого опису, викладу та доведення обґрунтування достовірності даних, отриманих
в межах дослідження, прогнозно-аналітичних розрахунків і розробленої стратегії формування інтелекту-

ального капіталу національного господарства доцільним є узагальнення дефініцій, основних понять і термінів, які використовуються у цільовому програмному забезпеченні “MainStreaM.For.IC v.6.3”.
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З огляду на окреслені вище позиції можна констатувати, що інтелектуальний капітал національного господарства набуває форми авансованої вартості
у процесі провадження господарської діяльності, коли
він створюється, використовується чи реалізується
певним суб’єктом господарювання (підприємством,
галуззю, промисловістю чи національною економікою загалом). Щоб зрозуміти, як можна сформувати надлишок над авансованим капіталом, необхідно
проаналізувати сукупність процесів, які мають місце
при створенні інтелектуального продукту, сприймаючи це як результат свідомих дій підприємця (власника, інвестора).
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У сучасних умовах господарської діяльності
суб’єкт господарювання для створення інтелектуального продукту авансує кошти (інтелектуальні чи інші
інвестиції) для придбання (використання) необхідних
факторів виробництва, тобто найважливіших елементів постійного та змінного капіталу. Інтелектуальний
капітал (чи інвестиції) у цьому випадку слугує виробничим капіталом, функцією якого є створення чи
генерування інтелектуального продукту і додаткової
вартості. Для одержання вартості та додаткової вартості у грошовій формі необхідно реалізувати інтелектуальний продукт капіталу. При цьому останній
набуває форми товарного капіталу, головною функ-

Таблиця 1. Дефініційне визначення та функціональний зміст основних категорій за компонентами
в цільовому пакеті програмного забезпечення*
Використовуваний
термін

Функціональне визначення поняття

основна алгоритмічна одиниця інструментальної системи “MainStreaM.For.IC v.6.3” – вузол,
який у цільовому програмному забезпеченні виконує комплекс функцій за визначеними
процедурними алгоритмами;
алгоритмічна одиниця в межах оригінальної інструментальної системи, тобто окремий
вузол, який виконує в цільовому комплексі програмного забезпечення певну функцію
Алгоритмічний модуль
відповідно до поставленого в досліджені завдання щодо формування інтелектуального
капіталу;
алгоритмічна одиниця, яка виконує одну елементарну функцію, наприклад оцінку або
Первинний
прогноз певного показника чи параметру за окремими моделями. При цьому користувач
функціональний модуль “MainStreaM.For.IC v.6.3” не має можливості змінювати функції та по-новому формалізувати
рішення в такому блоці;
алгоритмічна одиниця, яка у проекті представляє певне програмне забезпечення, сформоване
із кількох первинних функціональних модулів за алгоритмом одного з етапів прогнозу:
Комплексний
1) стохастичного у компоненті Neuro Pro 0,25; 2) економіко-статистичного (реалізовано
функціональний модуль
аналіз і прогноз в компонентах МainPro та MaiGraf); 3) економіко-технологічного (здійснено
аналіз і прогноз в компонентах MainErgy v. 5.1 і MainProjet v.3);
певна перемінна, призначена для внесення вручну обмеженої кількості інформації /
показників або для відображення на дисплеї результатів моделювання. Використовувані
Параметр
параметри є динамічними. Останні зберігаються в незалежній пам’яті «історії запитів»
програми “MainStreaM.For.IC v.6.3”
основна алгоритмічна одиниця, яка складається із сукупності комплексних функціональних
модулів, тобто з відповідним програмним забезпеченням (обчислення за стохастичною
фазою чи економіко-статистичною тощо). Комплексні функціональні блоки реалізують
Комплексний
певні типові функції оцінювання-прогнозування на різних концептуальних засадах і
функціональний блок
за відповідними методичними підходами. Окремо блоки можна використовувати для
укрупненого аналізу параметрів розвиненості інтелектуального капіталу або застосовувати
для обґрунтування пріоритетів чи управлінського рішення;
сукупність результативних (вихідних) параметрів, об’єднаних чи згрупованих за якоюсь
Список
ознакою;
алгоритмічна одиниця, яка в алгоритмах оцінювання-прогнозування представляє деяку
Перемінна
величину – інтегральну чи агреговану. Перемінні величини у програмі “MainStreaM.For.IC
v.6.3” класифікуються за типом і напрямом застосування;
Послідовні параметри
дані, які є логічними чи пов’язаними із базовою похідною величини. Вони можуть набувати
(bool)
як значення true (true), так і false (false);
Повні параметри (int)
числові цілі, дані;
Час (time)
значення часу в двоїчно-десятковому форматі (викладеному у такій формі: чч:мм);
Вхідні параметри
інформація чи показники, які надходять / вносяться в алгоритмічний блок;
інформація, показники чи база даних, які є результатом обчислення, виданим за результатами
Вихідні параметри
функціонування алгоритмічних блоків.
* сформульовано, обґрунтовано та систематизовано авторами
Алгоритмічний блок
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цією якого є реалізація інтелектуального продукту
й одержання додаткової вартості у грошовій формі.
Загалом інтелектуальний продукт проходить такі
стадії капіталу: грошова, виробнича і товарна. Такий
послідовний рух можна визначити як кругообіг інтелектуального капіталу національного господарства.
Інтелектуальний капітал у чистому вигляді можна
формалізувати як математичні формули, сприйнятливі для застосування у системі національних рахунків.
Зазначимо, що інтелектуальний капітал (далі – ІК) – це
створений або придбаний інтелектуальний продукт,
який має вартісну оцінку, об’єктивований та ідентифікований (відокремлений від підприємства), утримується суб’єктом господарювання з метою ймовірного
одержання прибутку (додаткової вартості).
Можна формалізувати модель вартісної оцінки
інтелектуального капіталу, яка буде складатися із
таких вартостей:
1) інтелектуального продукту (товару), створеного
за умов застосування найманої праці, що визначається як сума постійного, змінного капіталу та додаткової
вартості (формула (1) до інтелектуальної власності):
U ІП   Ccons k   Incons k   Add cos t ,

(1)

2) інтелектуальної власності. Це інтелектуальний
капітал, об’єктивований та ідентифікований з позиції
створеного, розробленого (придбаного) інтелектуального продукту, який набув права інтелектуальної
власності (U ІК • ІВ );
3) ринкової власності інтелектуального потенціалу національного господарства (існуючі резерви
національного господарства щодо підвищення наукоємності, ймовірні до використання ресурси різної
природи і стратегічні можливості) (U ІК • ІП ).
Зауважимо, що комерціалізація інтелектуальної
власності виникає лише за використання у національному господарстві результатів інтелектуальної діяльності на умовах укладання договорів, наприклад, між:
1) співавторами патенту;
2) власниками патенту й авторами у зв’язку
з виплатою винагороди за використання об’єкта промислової власності;
3) власниками патенту під час комерційної реалізації інтелектуального продукту тощо.
Тому оцінювання-прогнозування масштабів розвиненості інтелектуального капіталу в контексті
модернізації національного господарства зумовлює
виконання пріоритетного завдання – визначення
параметрів ефективності використання інтелектуального капіталу національного господарства в контексті модернізації останнього (за допомогою формули,
формалізованої авторами до вигляду (2):
U ІП  U ІК  ІВ  U ІК  ІП
EIK 
,
(2),
U I  ІК  U І СУР  U I  ІК  ПСУФ  U Б
де EIK – ефективність використання інтелектуального капіталу,
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U І • ІК – інвестиції в інтелектуальний капітал,
U І •СУР – інвестиції в систему управління розвитком національного господарства;
U І • ІК • ПСУФ – інвестиції в потенціали системноуніверсального функціонування, до складу яких,
за свідченням дослідників [9], включені такі елементні потенціали: інноваційний, організаційний, управлінський, інформаційно-методичний, інтелектуальний);
U Б – виплати по боргових зобов’язаннях,
пов’язаних із погашенням відсотків за кредитами
на розвиток освіти, інтелектуальної сфери та інноваційної системи держави.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
За результатами прогнозно-аналітичної оцінки
основних макроекономічних показників і ресурсного
забезпечення науково-технічного прогресу у державі
встановлено складність сучасного історичного етапу розвитку національної економіки. Вона полягає
у відсутності адекватного реальним соціально-економічним процесам ресурсно-функціонального забезпечення когнітивно-інформаційних аспектів руху
в умовах трансляції негативного резонансу подій,
зумовлених синхронним перебігом і матеріалізацією
негативних економічних явищ, а саме:
1) інерційно-деструктивного впливу суб’єктів
державного управління на системоутворюючі регулятори національної економіки;
2) деформації загальної системи стратегічного управління процесами формування, нарощення
та раціонального й ефективного використання існуючого інтелектуального потенціалу;
3) перманентного пошуку та зміни економічних
пріоритетів за відсутності визначених відповідно до
національних інтересів цільових функціоналів, які
пов’язують цілі із засобами їх досягнення.
З’ясовано закономірності інтелектуально-інформаційної сфери національного господарства, вивчено тенденції її трансформаційного впливу на темпи
модернізаційних процесів у державі та можливості
формування умов (і обсягів докладання зусиль) для
застосування зазначеного ресурсу в розбудові моделі
інноваційного розвитку України.
ВИСНОВКИ
Таким чином, обґрунтована необхідність формування дієвої політики формування інтелектуального
капіталу національного господарства для досягнення
загальноекономічного прискорення і реалізації інноваційно спрямованої української моделі економічного зростання. Попри усі наявні соціально-економічні,
суспільно-політичні загрози і ризики лише консолідація стратегічного потенціалу на засадах інтенсифікації процесів формування та нарощення інтелектуального капіталу дозволить побудувати еволюційну
економіку інформаційного типу в межах демократичної правової держави для успішної реалізації національних економічних інтересів України.
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Abstract. The purpose of the article is to study the methods of practical teaching of the use of cloud technologies, as
well as the development of specific recommendations regarding its improvement.
Method. In the process of researching the methods of practical training in the use of cloud technologies and
the organization of the educational process, general and special methods of scientific research were used, in
particular, dialectical method, systemic method and the method of system-structural analysis, formal-logical and
statistical methods.
Results. Recommendations were provided for maintaining the confidentiality of data transmitted to the cloud
without violating the terms of the agreement with the cloud service provider. It was indicated that there is a need
to encrypt all confidential data transmitted to the cloud due to the fact that cloud service providers reserve the
right to view, store and use it for their own purposes. The issues of teaching the actions on loading, storing and
unloading files, sharing files and organizing joint work on documents were considered. The necessity of passing
a number of checks during the receipt and use of the account is substantiated. Recommendations are formulated
on the necessary measures to be taken to protect the account by the user, and their characteristics were provided.
The scientific novelty lies in the development of methodics of teaching the use of cloud technologies to higher
education students, including methodics of safe work with cloud services.
Practical importance. The use of cloud technologies in the learning process of students is recognized as necessary
by many researchers and professionals. At the same time, most of the works consider purely theoretical issues
of such application or the use of cloud technologies to solve a specific practical problem. At the same time, the
practical use of cloud technologies to solve a variety of problems is associated with a number of not so apparent
issues, including the problem of maintaining the confidentiality of both the identity of the user and the data used
when working with cloud technologies. The problems are exacerbated by the fact that the interfaces of programs
designed to work with cloud applications are constantly being improved and, therefore, are constantly changing.
Thus, the future user should gain a set of universal skills for working with cloud services, which can be applied in
cases of further significant changes in the interfaces of the programs used.
Key words: cloud computing; teaching method; BYOD; preservation of privacy; SaaS; joint work on the documents.
Анотація. Мета. Метою статті є дослідження методики практичного навчання використання хмарних
технологій, а також розробка конкретних рекомендацій щодо її вдосконалення.
Методика. У процесі дослідження питань методики практичного навчання використання хмарних технологій і
організації навчального процесу застосовано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема, діалектичний метод, системний метод і метод системно-структурного аналізу, формально-логічний і статистичний методи.
Результати. Даються рекомендації щодо збереження конфіденційності переданих у хмару даних без порушення умов договору з провайдером хмарних сервісів. Вказується на необхідність шифрування всіх переданих у
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хмару конфіденційних даних у зв’язку з тим, що провайдери хмарних сервісів залишають за собою право їх
перегляду, збереження і використання у своїх цілях. Розглядаються питання навчання виконання дій із завантаження, зберігання і вивантаження файлів, надання спільного доступу до файлів і організації спільної роботи
над документами. Обґрунтовується необхідність проходження цілої низки перевірок у ході отримання та використання облікового запису. У статті формулюються рекомендації щодо необхідних заходів, які мають бути
вжиті для захисту облікового запису з боку користувача, і дається їх характеристика.
Наукова новизна полягає у розробці методики навчання здобувачів вищої освіти використання хмарних
технологій, у тому числі й методів безпечної роботи із хмарними сервісами.
Практична значимість. Використання хмарних технологій у процесі навчання студентів визнано необхідним
багатьма дослідниками і фахівцями. Водночас у більшій частині робіт розглядаються суто теоретичні питання
такого використання або ж застосування хмарних технологій для вирішення конкретної практичної задачі.
Водночас практичне використання хмарних технологій для вирішення найрізноманітніших завдань пов’язане
з цілою низкою не зовсім очевидних проблем, включаючи і проблему збереження конфіденційності як
особистості самого користувача, так і використовуваних під час роботи з хмарними технологіями даних. Проблеми посилюються тим, що інтерфейси програм, призначених для роботи з хмарними додатками, постійно
вдосконалюються, отже, постійно змінюються. Тим самим майбутній користувач повинен отримати набір
універсальних навичок роботи з хмарними сервісами, які можна застосувати і у разі подальшої істотної зміни
інтерфейсів використовуваних програм.
Ключові слова: хмарні технології; методика навчання; BYOD; збереження конфіденційності; SaaS; спільна
робота над документами.
Аннотация. Цель. Целью статьи является исследование методики практического обучения использованию
облачных технологий, а также разработка конкретных рекомендаций по ее совершенствованию.
Методика. В процессе исследования вопросов методики практического обучения использованию облачных
технологий и организации учебного процесса применены общенаучные и специальные методы научного
познания, в частности, диалектический метод, системный метод и метод системно-структурного анализа, формально-логический и статистический методы.
Результаты. Даются рекомендации по сохранению конфиденциальности переданных в облако данных
без нарушения условий договора с провайдером облачных сервисов. Рассматриваются вопросы обучения
выполнению действий по загрузке, хранению и выгрузке файлов, общему доступу к файлам и организации
совместной работы над документами. В статье формулируются рекомендации относительно необходимых
мер, которые должны быть приняты для защиты учетной записи со стороны пользователя, и дается их
характеристика.
Научная новизна заключается в разработке методики обучения соискателей высшего образования использованию облачных технологий, в том числе и методов безопасной работы с облачными сервисами.
Практическая значимость. Практическое использование облачных технологий для решения самых разнообразных задач связано с целым рядом не совсем очевидных проблем, включая и проблему сохранения конфиденциальности как личности самого пользователя, так и используемых при работе с облачными технологиями
данных. Проблемы усугубляются тем, что интерфейсы программ, предназначенных для работы с облачными
приложениями, постоянно совершенствуются и, следовательно, постоянно меняются. Тем самым будущий
пользователь должен получить набор универсальных навыков работы с облачными сервисами, которые можно
применить и в случаях дальнейшего существенного изменения интерфейсов используемых программ.
Ключевые слова: облачные технологии; методика обучения; BYOD; сохранение конфиденциальности; SaaS;
совместная работа над документами.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Усовершенствованные
технологии
работы
с сервисами сети Интернет, получившие общее
наименование «облачных», начиная с 2012 года
все более активно используются государственными
органами и коммерческими структурами в Украине. За это время объем предоставляемых облачных
услуг в Украине вырос в 16 раз. При этом важное
значение имеет подготовка квалифицированных
специалистов в сфере использования облачных
технологий.
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Проблемой является недостаточное, поверхностное знание особенностей работы с облачными средствами у большинства студентов, обучающихся как
на гуманитарных, так и технических специальностях.
В этой связи существует необходимость выработки
ряда методик обучения студентов использованию
облачных технологий, в том числе и методам безопасной работы с облачными сервисами.
Проведение исследований по теме разработки
методики обучения студентов полноценному использованию облачных информационных технологий,

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
в связи с указанными выше факторами, представляет
теоретический и практический интерес.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
В специальной литературе данная тема является
достаточно популярной. Анализ диссертаций и статей показал, что большая часть исследований на эту
тему была проведена педагогами, которые рассматривают теоретико-методологические основы развития
ИКТ-компетентности студентов [1]. При этом в опубликованных работах не рассматриваются конкретные реализации широкодоступных сервисов, отсутствует анализ проблем, возникающих при попытке их
использования, не даются рекомендации по решению
указанных проблем [2; 3; 4].
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при использовании конкретных реализаций облачных сервисов, и даются рекомендации по
методике практического обучения использованию
облачных технологий, основанные на более чем пятилетней практике преподавания.
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Обучение студентов основам работы с облачными технологиями наиболее целесообразно проводить
с использованием ресурсов, доступ к которым не
ограничен и бесплатен.
Конечно, существуют предложения, например, от
компании Микрософт, предоставляющей для учебных заведений план «Office 365 A1», использование
которого бесплатно как для учащихся, так и для преподавателей [5].
Но для того, чтобы воспользоваться этим предложением, требуется указать реальный адрес рабочей
электронной почты, имя, фамилию, отчество и номер
рабочего телефона, т.е. набор данных, анализ и сопоставление которых дает возможность однозначно
идентифицировать как человека, так и место его
работы (а, следовательно, и место жительства).
С учетом того, что любая информация, переданная куда-либо через сеть Интернет, может быть
сохранена, классифицирована и передана третьим
лицам (сознательно или в результате злого умысла,
взлома, похищения), с учетом того, что современные системы хранения информации могут сохранять
информацию практически вечно – передача данных
на ресурсы сети Интернет по факту означает утрату
контроля над этими данными.
Кроме того, при использовании бесплатных
планов требуется проведение ряда организационных мероприятий на уровне всего учебного заведения – планирование развертывания системы, выделение рабочих адресов электронной почты, стандартизация процесса обучения, проведение мероприятий
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по предотвращению дублирования учетных записей
в каждом новом цикле обучения, и самое трудоемкое
и сложное – обучение самих преподавателей работе
с облачными технологиями. Кроме того, соответствующее обучение необходимо проводить и для работников учебных отделов, других вспомогательных
служб.
Дополнительные трудности в этот процесс вносит фактор непрерывного изменения облачного программного обеспечения, изменение его функциональности и интерфейсов пользователя.
В отличие от обычного программного обеспечения, приобретаемого и устанавливаемого самим
пользователем, облачные программы непрерывно
изменяются их разработчиками и производителями,
причем эти изменения вступают в силу немедленно
и без какого-либо участия конечного пользователя.
Нередко такие изменения, причем достаточно
кардинальные, вносятся в используемое программное обеспечение на протяжении всего лишь одного
месяца, что делает разработку учебно-методических
материалов и пособий достаточно сложным, так как
соответствующие изменения в них должны вноситься оперативно.
В случае использования платных планов облачных пакетов программ всю необходимую подготовительную работу проводят сотрудники компанийсистемных интеграторов (англ. Systems integrator).
При использовании бесплатного программного
обеспечения привлечение системных интеграторов
будет экономически нецелесообразным, а самостоятельное внедрение силами сотрудников учебного
заведения – излишне сложным и трудоемким, так как
такое внедрение требует достаточно большой квалификации и опыта работы с облачными системами.
По нашему мнению, выход из сложившейся
ситуации заключается в использовании максимально простой и не требующей специальной подготовки пользователей методики обучения, максимально
персонализированной и основанной на повсеместно
доступных ресурсах.
Для осуществления процесса обучения потребуются следующие ресурсы:
1. Любые компьютерные устройства (настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны).
При этом вполне может быть использован принцип
BYOD (Bring your own device) – «приноси с собой
свое устройство и пользуйся им на работе», так как
процесс обучения происходит со специально созданными учебными учетными записями, не связанными
с какой-либо информацией с ограниченным доступом. Для получения учетной записи может потребоваться мобильный телефон. Для сохранения конфиденциальности желательно использовать сим-карту,
специально приобретенную для регистраций на различных облачных ресурсах.
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2. Доступ к сети Интернет. Для организации
такого доступа могут быть использованы как стационарная (проводная) компьютерная сеть учебного
заведения или организованная на ее базе беспроводная сеть (Wi-Fi), так и подключение к сети оператора
мобильной связи (в случае использования BYOD).
Подключение через сеть оператора мобильной связи не связано с большими затратами, так как объем
принимаемых и передаваемых в процессе обучения
данных не очень велик. В частности, автор использовал для подключения 14 учебных компьютеров точку
доступа, подключенную к смартфону преподавателя,
при этом скорость работы была вполне приемлемой,
а объем переданных данных – небольшим.
Процесс обучения можно начинать после разъяснения обучаемым основных принципов работы сети
Интернет и сущности облачных технологий.
В краткой форме это выглядит следующим образом: сеть Интернет является совокупностью компьютерных узлов и линий связи. Компьютерные
узлы могут быть крупными или состоять из одного
компьютерного устройства (например, маршрутизатора). У всех компьютерных узлов одна задача –
управление потоками принимаемой и передаваемой
информации. Линии связи различаются скоростью
передаваемой информации и могут быть очень протяженными (трансокеанскими). По этой причине
любое подключённое к сети Интернет компьютерное устройство в принципе (без учета возможных
блокировок) может получить доступ любому другому компьютерному устройству, подключенному
к сети Интернет.
Таким образом к сети Интернет подключаются
Центры обработки данных (ЦОД) – предприятия,
содержащие большое число компьютеров, выполняющих функции серверов. Бесперебойная работа ЦОД
обеспечивается коллективом инженеров и других
работников.
Пользователь, используя свою учетную запись,
получает доступ к папке на одном из компьютеров
ЦОД.
Услугу предоставления доступа к облачным технологиям осуществляют коммерческие организации, называемые провайдерами облачных сервисов
(далее – провайдеры ОС).
Преимуществом облачных технологий является
отрыв выполняемых действий от конкретного компьютерного устройства и от его конкретного местоположения. В ходе работы пользователь может сменить
одно устройство на другое (например, начать работу
на смартфоне и продолжить ее на планшете или на
ноутбуке). При этом не требуется передавать файлы
между ними при помощи каких-либо физических
носителей информации (флэш-драйвов, «флешек»,
внешних жестких дисков, карт памяти, оптических
дисков и проч.).
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Отказ от использования физических носителей
данных обеспечивает большую сохранность и безопасность передаваемых данных, устраняет необходимость в наличии специальных приводов или аппаратных портов для их подключения.
При этом сохранность файлов в облачном хранилище обеспечивается автоматическим резервным
копированием и наличием высококвалифицированного обслуживающего персонала. В целом вероятность потери данных на локальном компьютере пользователя намного выше, чем вероятность потери данных в облачном хранилище [6].
Помимо надежного сохранения файлов в облачном хранилище облачные технологии обеспечивают
возможность совместной работы над одним документом для нескольких пользователей одновременно
в режиме реального времени. При этом каждый пользователь может видеть на экране своего устройства
все изменения, вносимые в документ другими пользователями.
После разъяснения принципов работы облачных
сервисов и их преимуществ перед использованием традиционных методов работы следует перейти
к выполнению практических заданий, закрепляющих
полученные знания.
Первой задачей практической работы является
получение (создание) учетной записи, позволяющей
получить бесплатный доступ к облачным сервисам.
Такая учетная запись предназначена исключительно
для целей обучения. Уже имеющиеся учетные записи
и адреса электронной почты для обучения не используются с целью сохранения конфиденциальности.
Автор во время проведения занятий использует
для этой цели учетные записи компаний Microsoft
и Google, которые можно получить бесплатно.
При этом следует отметить, что учетные записи
пользователей бывают двух разных видов – «личные
(персональные) учетные записи» и «учетные записи
пользователя предприятия/учетной записи компании
или учебного заведения». В рассматриваемом в статье
варианте речь идет об использовании личных учетных записей, так как политика использования учетных записей предприятия определяется ИТ-отделом
предприятия.
В учетных записях в качестве логина используются адреса электронной почты. Перед получением нового адреса электронной почты необходимо разъяснить
обучаемым требования, предъявляемые к адресам
электронной почты (уникальность адреса, использование разрешенных символов, необходимость ввода
этого адреса на мобильных устройствах и связанные
с этим ограничения использования разрешенных, но
не трудно набираемых на мобильных устройствах
символов, разумное ограничение длины логина).
Следующим действием является создание пароля для учетной записи. При этом необходимо объяс-
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нить обучаемым, как длина и разнообразие символов
в пароле влияет на безопасность пароля и познакомить их с методами взлома паролей.
После выбора пароля следует обратить внимание обучаемых на набранные внизу мелким шрифтом ссылки на «Условия использования Google» [7],
«Политика конфиденциальности Google» [8] или на
«Соглашение об использовании служб Майкрософт»
[9] и «Заявление о конфиденциальности корпорации
Майкрософт» [10] соответственно.
Этот этап является одним из важнейших, так как из
условий, политики и заявления следует тот факт, что
провайдеры облачных сервисов оставляют за собой
полное право просматривать всё содержимое облачных папок при помощи специального программного
обеспечения и в случае обнаружения неправомерного
с точки зрения провайдеров контента – либо удалять
его, либо блокировать к нему доступ, либо информировать об обнаруженном контенте правоохранительные органы.
Следует отметить, что провайдеры ОС активно
используют это право в своей деятельности [11; 12].
Кроме того, провайдеры ОС оставляют за собой
право использовать все размещённые в облачных хранилищах материалы в своих целях (например, в целях
рекламы). После изучения этих материалов следует
обратить внимание на то, что аналогичные условия
оговариваются и в соглашениях других провайдеров
ОС (Apple, AWS и других).
Далее следует рассмотреть вопросы использования облачных технологий в бизнесе.
При таком использовании неизбежна передача на
облачные ресурсы данных (например, финансовых),
являющихся конфиденциальной информацией. С учетом рассмотренных выше договоров и соглашений
с провайдерами ОС – хранить такую информацию
в облаке в открытом виде крайне не рекомендуется.
Обучаемым следует разъяснить необходимость
шифрования всей передаваемой в облачные хранилища информации, причем процесс шифрования
должен производиться на исходном компьютере еще
до того, как информация будет передана через сеть
Интернет.
Следует обратить внимание обучаемых на то,
что шифрование, выполняемое непосредственно
в облаке, ненадежно, так как провайдеры ОС могут
получить доступ к ключам шифрования или воспользоваться программными закладками в системе
шифрования.
Поскольку большинство пользователей не обладает достаточными знаниями и умениями и не смогут самостоятельно зашифровать конфиденциальную
информацию, с ними необходимо провести дополнительное практическое занятие по изучению программ шифрования, например, такой программы, как
gpg4win [13]. Эта программа распространяется бес-
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платно и имеет локализованный пользовательский
интерфейс.
В тех случаях, когда нет возможности познакомить обучаемых со специальными программами
шифрования, в качестве простого, но достаточно
надежного средства для зашифровки файлов можно
предложить распространяемую бесплатно программу
сжатия файлов 7-zip [14].
При создании архива (сжатого файла) в этой
программе можно установить пароль на архив.
При этом происходит автоматическое шифрование файла по симметричному алгоритму блочного
шифрования AES с ключом в 256 бит (уровень TOP
SECRET для шифрования документов, представляющих государственную тайну в США по стандартам
2003 года) [15].
Обучение шифрованию с помощью программы
7-zip занимает примерно 10 минут и не представляет
сложности для обучаемых с любым уровнем подготовки.
После изучения этой специфики работы с облачными сервисами обучаемые могут завершить процедуру получения учетной записи.
Предварительно обучаемым следует объяснить
необходимость сохранения в надежном месте логина
и пароля учебной учетной записи, так как практика
показывает, что многие, кто это не сделал, забывают
свой логин и пароль уже к следующему занятию.
После этого обучаемые могут быть подвергнуты проверке автоматической системой безопасности
провайдера ОС. Алгоритм такой проверки выбирается автоматически и последовательность действий может быть различной, в том числе показаться
несколько бессмысленной с точки зрения человека.
Следует помнить, что если во время проверки
сразу же после получения учетной записи какойто этап проверки был пропущен, то такая проверка
будет неизбежно проведена впоследствии.
Этапы проверки обычно включают в себя прохождение капчи (вариант теста Тьюринга, позволяющего различить действия человека и компьютерной
программы) и подтверждение личности пользователя путем ввода проверочного кода. Проверочный
код, по умолчанию, предлагается выслать в виде
SMS-сообщения на указанный пользователем номер
телефона.
В этот момент следует объяснить обучаемым, что
указывать номер телефона не обязательно, так как
существует опция получения проверочного кода на
адрес электронной почты (что дает больше возможностей для анонимизации пользователя). А доступ
к этой электронной почте можно получить и с помощью смартфона, без указания его номера.
В случае наличия у пользователя нескольких
телефонов (или нескольких SIM-карт в одном телефоне) один из телефонных номеров можно выделить
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исключительно для получения проверочных кодов
с различных ресурсов.
Как следует из вышеизложенного, у обучаемого
должно быть, как минимум, два адреса электронной
почты. Поэтому в ходе занятия процессы получения
учетных записей Microsoft и Google необходимо проводить параллельно.
После получения и ввода проверочного кода
пользователю, возможно, будет предложено ввести
его имя и фамилию, а затем в следующем окне –указать дату своего рождения и пол.
Таким образом провайдер ОС может получить
доступ к полному набору данных (номеру телефона,
ФИО, дате рождения) и определить регион, в котором
была произведена регистрация учетной записи (по
пулу IP-адресов, выделенному его Интернет-провайдеру). По этим данным вполне можно «вычислить»
конкретного человека и собрать информацию о нем.
По этой причине следует объяснить обучаемым, что
указывать настоящие ФИО и дату рождения вовсе не
обязательно, а напротив, предпочтительно использовать псевдонимы и условную дату рождения.
После получения доступа к облачному хранилищу следует указать на ограничения, накладываемые
провайдером ОС на пользователей бесплатных учетных записей (ограничение на размер хранилища,
ограничение на количество файлов, размещаемых
в защищенной части хранилища).
Затем следует познакомить обучаемых с операциями с файлами и папками, которые можно производить в облачном хранилище при помощи браузера
(создание файла и папки, переименование файлов
и папок, их перемещение из одной папки в другую,
удаление (перемещение в Корзину) и восстановление
удаленных папок и файлов из Корзины.
Этап изучения работы с Корзиной является крайне важным, так как при восстановлении системы из
образа файлы, помещенные в облачное хранилище
уже после создания образа системы, могут быть автоматически удалены в Корзину из облачных папок.
В таком случае пользователь должен обязательно
знать о возможности и необходимости восстановления таких файлов из Корзины.
После этого следует произвести загрузку файла
с компьютерного устройства пользователя в облачное хранилище. При этом необходимо объяснить, что
загруженный файл будет находиться на одном из компьютеров ЦОД, физическое расположение которого
останется неизвестным пользователю.
Следующим этапом должна быть выгрузка файла
из облачного хранилища в папку локального компьютерного устройства пользователя. При этом следует
предварительно создать в облачном хранилище папку, затем – файл в ней и последовательно выгрузить
вначале одиночный файл, а затем папку, содержащую
внутри файл или файлы.
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Результаты выполнения этих действий будут
отличаться, так как в первом случае будет выгружен
файл, а во втором – переименованный сжатый файл
(«архив»).
После обучения выполнению элементарных операций с файлами и папками следует перейти к обучению совместной работе над документами.
Предварительно следует объяснить обучаемым
механизм предоставления совместного доступа
к файлу или папке. При этом необходимо создать
ссылку с возможностью редактирования (в отличие
от ссылки, разрешающей только просмотр документа).
Далее следует перейти к рассмотрению второго
вида сервиса облачных технологий – к предоставлению программного обеспечения по требованию
(SaaS, англ. software as a service/software on demand).
При использовании SaaS программа выполняется не на компьютере пользователя, а на компьютере,
размещенном в ЦОД. Через Интернет на компьютер
в ЦОД отправляется информация о действиях пользователя (движение мыши, нажатия клавиш и т.п.).
Обратно на компьютер пользователя отправляется
результат выполненных программой действий (изображение и звук). Тем самым на любом компьютером устройстве, даже маломощном, можно работать
с ресурсоемкими программами, например, с полноценной версией Excel или с графическим редактором
Photoshop – на смартфоне, устройстве, на которые эти
программы нельзя установить в принципе.
Работу с SaaS можно начать с бесплатной программы для работы с сообщениями электронной
почты. Возможно, предварительно снова надо будет
пройти капчу. Основное внимание следует обратить
на возможность и способ вложения в сообщение
файлов, находящихся в облачном хранилище, а не на
локальном компьютере пользователя.
При этом следует отметить, что предлагаемый
программой способ отправки файла в виде ссылки
на облачное хранилище использовать нельзя, так
как почтовые программы автоматически помечают
письма с такими ссылками как спам. Кроме того,
большинство пользователей предупреждено об
опасности открытия таких ссылок, и они будут проигнорированы.
Следует использовать вариант «отправить как
вложение».
С помощью этой облачной программы электронной почты следует отправить созданную ранее ссылку общего доступа другому обучаемому или преподавателю.
Для совместной работы над документом следует
перейти по полученной ссылке и открыть тем самым
совместно редактируемый документ. При этом символы, вводимые одним пользователем, будут помечаться флажком одного цвета (например, красным),

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI
ТЕХНОЛОГIЇ
а символы, вводимые другим пользователем, – флажком другого цвета (например, зеленым).
Обучаемые должны совместно набрать текст,
заданный преподавателем, после чего следует объяснить, что такая совместная работа над документом
может быть произведена с участием большого количества пользователей, находящихся в разных уголках
Земли и использующих различные компьютерные
устройства.
Заключительным этапом обучения должна стать
настройка учетной записи пользователя (изучение
механизма смены пароля пользователя, определение
места входа в систему (для предотвращения последствий возможного взлома учетной записи) и добавление сведений для защиты учетной записи.
Последняя процедура необходима для тех случаев, когда доступ к телефону или к электронной почте,
указанной при регистрации учетной записи, по какимто причинам был утрачен. Для предотвращения негативных последствий этого следует предварительно
добавить в учетную запись еще один адрес электронной почты. В тех случаях, когда для получения кода
подтверждения был указан номер телефона, указание
дополнительного адреса является обязательным (так
как телефон может быть потерян, разряжен или на
счете его номера могут закончиться деньги).
В тех случаях, когда для этого существует техническая возможность, необходимо указать обучаемым на возможность создания на компьютере, работающем под управлением операционной системы
Windows 10, учетной записи пользователя, связанной
с учетной записью пользователя облачных сервисов.
Под технической возможностью понимается
в данном случае наличие у обучаемого компьютера с операционной системой Windows 10 и прав
локального администратора системы на данном компьютере.
В таком случае следует обучить пользователя
процедуре создания учетной записи на компьютере,
а затем осуществить вход в систему под этой учетной записью. В этом случае на компьютере в профиле
пользователя создается локальная папка OneDrive,
содержимое которой будет автоматически синхронизироваться с облачным хранилищем.
При этом обучаемого следует ознакомить с выявленными проблемами, которые могут возникнуть при
такой автоматической синхронизации и указать способы решения этих проблем (дублирование файлов,
сбои в синхронизации, ограничения на количество (а
не на общий размер) файлов, которые можно помещать в облачное хранилище, другие недокументированные производителем случаи). Отсутствие необходимых знаний у пользователя может привести к полной потере данных по этим причинам.
Кроме того, следует указать на действия, которые
могут привести к блокировке учетной записи со сто-
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роны провайдера ОС и меры, осуществляемые для
восстановления доступа к учетной записи.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Методика обучения соискателей высшего образования использованию облачных технологий, в том
числе и методам безопасной работы с облачными
сервисами, заключается в системном и комплексном
подходе к процессу обучения, включающего не только теоретическую подготовку. Важным элементом
указанной методики является ее практическая составляющая, цель которой состоит в том, чтобы привить
обучаемым навыки работы с облачными сервисами,
научить их выполнению необходимых практических
действий, позволяющих обеспечить сохранность данных и их конфиденциальность.
ВЫВОДЫ
Вышеизложенное свидетельствует о том, что процесс обучения использованию облачных технологий
достаточно сложен, так как связан с необходимостью
правильного и последовательного выполнения множества действий, пропуск или ненадлежащее выполнение которых может привести к потере данных,
нарушению конфиденциальности данных и к полной
деанонимизации пользователя.
При этом все рассмотренные проблемы не очевидны для пользователя, даже для пользователя, имеющего достаточно большой опыт работы с компьютером. Связано это с тем, что облачные технологии
появились не так давно, и несмотря на свой глобальный характер, они все еще далеки от совершенства,
их использование дает как массу преимуществ, так
и приводит к необходимости решения пока еще недокументированных проблем.
Таким образом, обучение использованию облачных технологий представляет собой последовательный процесс, включающий следующие этапы:
1. Этап анализа имеющихся технических возможностей (наличие соответствующего компьютерного
оборудования и программного обеспечения, подключения к сети Интернет) и выбора одного из возможных
вариантов (например, использование BYOD и подключение к Интернет через мобильную связь).
2. Этап разработки программы обучения, учитывающей направленность обучения (гуманитарное,
юридическое или техническое) и техническое оснащение в месте проведения занятий.
3. Этап непосредственного обучения, учитывающий непрерывность и определенную непредсказуемость появления изменений в интерфейсах и функциональности программ. Особенностью этого этапа
является то, что преподаватель должен заниматься самообразованием практически одновременно
с обучаемыми и уметь оперативно вносить изменения
в программу обучения.
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Abstract. The article considers the risks that arise during the management of transnational corporations (TNCs),
provides their classification and ways to overcome them. Today TNCs play an important role in the development of
the state’s economy. We increase Gross National Product (GNP) by attracting foreign investment and expanding our
activities. In Ukraine the activities of TNCs are expanding every year.
Purpose. More and more of our national employees are involved in multinational companies, so we have set ourselves
the goal of studying the risks they face.
Method. To achieve this goal we use empirical and theoretical methods, i.e. our article is theoretical, devoted to the
theoretical study of the problem. This allows them to gain more knowledge, skills, experience, foreign practice. Workers
fly on business trips to headquarters, work there for a while, make new connections and continue to work together.
In addition to the fact that transnational corporations are a stimulus to development, they also have negative features:
monopolization of markets; creating a threat to national economies, as it may impose conditions on competitors;
increases the reduction of employees in the enterprise, due to the globalization of the labor market.
Results. We have identified the following main corporate risks: credit, liquidity, interest, market, operational,
systemic, legal tax.
Scientific novelty. Described the causes of their occurrence. Investigated the number of TNCs as at 30/06/2020. Leading
positions belong to the companies: SAUDI ARABIAN OIL, APPLE INC and MICROSOFT CORP. They listed the features
of risk management measures used by TNCs in contrast to companies operating within the same national economy: risk
reduction strategy, risk retention strategy and generally accepted strategies and methods, some of which are specific. Risk
management at the level of a multinational corporation has both similarities and differences with management at the level
of a regular company. Features of financial risks of TNCs are related to their interpretation, classification and methods used.
The means of reducing the degree of risk include: risk avoidance, retention, risk transfer. Ways to reduce the degree of risk
include: diversification, acquisition of additional information, limitation, insurance, hedging.
Practical importance. The responsibilities of managers are to choose the most appropriate solutions for the company.
One of its main tasks is to assess the risk and minimize it.
Key words: transnational corporation; risk; corporate risk; competitiveness; Gross National Product; risk hedging;
capitalization.
Анотація. У статті розглянуто ризики, які виникають під час управління транснаціональними корпораціями
(ТНК), наведено їхню класифікацію та шляхи подолання. Сьогодні ТНК відіграють важливу роль у розвитку
економіки держави. Оскільки залучаючи таким способом іноземні інвестиції та розширюючи діяльність, ми
збільшуємо валовий національний продукт (ВНП). В Україні діяльність ТНК щороку розширюється.
Мета. Дедалі більше наших національних працівників залучено до діяльності мультинаціональних компаній,
тому ми визначили для себе за мету дослідити ризики, з якими вони стикаються.
Методика. Для досягнення мети ми застосовуємо емпіричні та теоретичні методи, тобто стаття є теоретичною, присвячена теоретичному вивченню проблеми. Це надає змогу отримати більше знань, навичок, досвіду,
закордонної практики. Робітники літають у відрядження в головні офіси, працюють там деякий час, заводять
нові зв’язки та продовжують співпрацю на національному рівні. Крім того, що транснаціональні корпорації є
стимулом до розвитку, їм притаманні і негативні риси: монополізація ринків; створення загрози національним
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економікам, оскільки може висувати умови конкурентам; збільшує скорочення працівників на підприємстві
шляхом глобалізації ринку трудових ресурсів. ТНК прагнуть постійно, як і всі інші компанії, залишатися конкурентоспроможними та утримувати свої позиції в умовах динамічного розвитку середовища функціонування.
Результати. Ми виділили такі основні корпоративні ризики: кредитний, ліквідності, процентний, ринковий,
операційний, системний, юридичний податковий.
Наукова новизна. Охарактеризували причини їх виникнення. Дослідили кількість ТНК станом на 30 червня 2020 року. Провідні позиції належать компаніям SAUDI ARABIAN OIL, APPLE INC та MICROSOFT
CORP. Навели особливості управлінських заходів регулювання ризику, які використовує ТНК, на відміну від
компаній, що діють у межах однієї національної економіки: стратегія зменшення ризику, стратегія утримання
ризику й загальноприйняті стратегії та методи, деякі з яких є специфічними. Управління ризиками на рівні
транснаціональної корпорації має як схожості, так і відмінності з управлінням на рівні звичайної компанії.
Особливості фінансових ризиків ТНК пов’язані з їхньою інтерпретацією, класифікацією та застосовуваними методами. До засобів зниження ступеня ризику відносимо: уникнення ризику, утримання його, передачу
ризику. До способів зниження ступеня ризику відносимо: диверсифікацію, придбання додаткової інформації,
лімітування, страхування, хеджування.
Практична значимість. Обов’язки керівників полягають у виборі найбільш відповідних для компанії рішень.
Одне з основних його завдань – оцінити ризик і звести його до мінімуму.
Ключові слова: транснаціональна корпорація; ризик; корпоративний ризик; конкурентоспроможність; валовий національний продукт; хеджування ризиків; капіталізація.
Діяльність
транснаціональних
корпорацій
(далі – ТНК) є основною рушійною силою в умовах
інтеграції та глобалізації світової економіки. Успішна інтеграція країни у світову спільноту передбачає
формування механізму оптимальної взаємодії з усіма
його елементами, перш за все з транснаціональними
корпораціями. Інвестування в ТНК розширюють економічну й виробну співпрацю як у розвинених, так
і в країнах, що розвиваються, насамперед за допомогою міжнародної торгівлі.
Проєкт Кодексу поведінки транснаціональних
корпорацій ТНК трактує як «підприємства, незалежно від країни їхнього походження та форми власності,
зокрема приватні, державні або змішані підприємства, з підрозділами у двох чи більше країнах, незалежно від юридичної форми та сфери діяльності цих
підрозділів, які функціонують відповідно до певної
системи ухвалення рішень, що дає змогу провадити
узгоджену політику та загальну стратегію через один
або кілька центрів з ухвалення рішень, і в межах яких
підрозділи пов’язані між собою відносинами власності або такими відносинами, у яких один або кілька з підрозділів може чи можуть суттєво впливати на
діяльність інших, користуватися спільними знаннями
та ресурсами й розподіляти відповідальність з іншими підрозділами»1.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Процес виникнення такого типу компаній
пов’язаний із процесами глобалізації, інтернаціоналіFriends of the Earth (1998). A History of Attempts to Regulate
the Activities of Transnational Corporations: What Lessons can
be Learned. Discussion Paper for a Working Conference: Toward
a Progressive International Economy. Washington, DC (11) (PDF)
Redefining Transnational Corporations.
2
https://fortune.com/
1
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зації, тобто зближення економік і співпраці, зокрема
і юридичних осіб. Завдяки існуванню ТНК підприємства мають змогу ефективніше використовувати
наявні ресурси, удосконалювати міжнародний поділ
праці, тобто спрямовувати капітал туди, де в результаті буде вища рентабельність і попит на продукцію,
нижчі податки (особливо актуальною є локація Кіпр)
та дешевша робота сила (зокрема, в Україні вважаємо цей показник високим, що приваблює міжнародні
компанії здійснювати діяльність в Україні та наймати
українських працівників).
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Відповідно до рейтингу найбільших компаній світу Global 500 на основі виторгу компаній за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2019 року або до
цієї дати, сукупний річний виторг 500 компаній становив 32,7 трлн дол., а прибуток – 2,15 трлн дол.1.
Провідні позиції в компанії Walmart, яка є найбільшою у світі роздрібною мережею (гіпермаркети,
універсами, що продають продовольчі та промислові
товари), штаб-квартира розташована на північному
заході штату Арканзас у Бентонвілі, США. Обрана
стратегія мережі, що орієнтується на максимальний
асортимент і мінімальні, майже гуртові ціни, принесла прибуток розміром 6,6 млрд дол. і виторг у розмірі 514,4 млрд дол. Друге місце в рейтингу посідає
Sinopec Group, китайська інтегрована енергетична
й хімічна компанія, з виторгом у 414,6 млрд дол., прибутком у 5,8 млрд дол. І Royal Dutch Shell транснаціональна корпорація з головною штаб-квартирою в Гаазі. Основним бізнесом компанії є розвідка, видобування, переробка, транспортування та збут вуглеводнів, (нафти і природного газу), що дало змогу посісти
третє місце з виторгом у 396,5 млрд дол. і прибутком
23,3 млрд дол.

ЕКОНОМIКА
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ТА МЕНЕДЖМЕНТ
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Транснаціональні корпорації підвищують рівень
конкуренції як між підприємствами, так і на галузевому рівні, формують потребу в інноваціях, змінюючи технології та формуючи умови для пришвидшення
розвитку науково-технічного прогресу. ТНК здійснюють низку найважливіших функцій у світовій економіці, які можна згрупувати за напрямами: створюють
стимул для постійного розвитку науково-технічного
прогресу, адже науково-технічний прогрес створює
нововведення, нові технологічні розробки; створюють
стимул до глобалізації світової економіки, залучаючи
країни в міжнародні економічні відносини; стимулюють розвиток світового виробництва, що проявляється
в створенні нових робочих місць, розвитку виробництва в країнах, у яких відкриваються філії ТНК, відповідно, це є поштовхом до розвитку світової економіки;
створює конкурентне середовище на ринку.
Крім того, що транснаціональні корпорації є стимулом до розвитку, їм притаманні й негативні риси:
монополізація ринків; створення загрози національним економікам, оскільки можуть висувати умови
конкурентам; збільшують скорочення працівників
на підприємстві через глобалізацію ринку трудових ресурсів [1]. ТНК прагнуть постійно, як і всі
інші компанії, залишатися конкурентоспроможними
та утримувати свої позиції в умовах динамічного роз-
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витку середовища функціонування. Їхня діяльність,
безумовно, пов’язана з низкою ризиків та потребою
ухвалення рішень в умовах невизначеності.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Як ми раніше зазначили в анотації, метою дослідження є охарактеризувати ризики ТНК та запропонувати шляхи їх уникнення.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Об’єктом дослідження є ризики та їхні окремі види;
предметом – сфера ризиків, що виникають у ТНК; до
методів, що використовуємо, відносимо такі: емпіричний, теоретичний, дедукція, прогнозування.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Розгляньмо основні види корпоративних ризиків, що пов’язані з діяльністю ТНК та згруповані
в таблиці 1.
Сучасний розвиток товарного виробництва і сфери різних послуг характеризується створенням як
багатогалузевих, так і спеціалізованих на конкретному виді діяльності ТНК.
Великі зарубіжні компанії витрачають значні гроші на аналіз і комп’ютерне моделювання потенційних
загроз і супутніх їм ризиків, у результаті чого виникло
поняття «корпоративні ризики». Корпоративні ризики повинні враховувати в плануванні і прогнозуванні
своєї діяльності компанії, корпорації та інші суб’єкти

Таблиця 1. Класифікація ризиків за видами
Вид ризику

Зміст, причини виникнення

Кредитний

Несплата позичальником основного боргу та
відсотків, належних кредитору, у встановлений термін. Ризик полягає в нездатності або
небажанні позичальника діяти відповідно до
умов укладеного договору, на основі якого
надавалися гроші.

Ліквідності

Нездатність компанією повністю або
частково виконувати свої зобов’язання і
фінансувати прийняті позиції з угод. Ризик
втрати ліквідності ринком системний, нелокальний. Причина виникнення – рішення, що
ухвалюються на рівні макроекономіки.

Методи управління ризиком
Адміністративні: вироблення чітких вимог до формальних ознак документів, наданих контрагентами за угодами, а також до торгових майданчиків, через які проводяться угоди з цінними паперами.
Економічні: встановлення граничного обсягу боргових
інструментів одного емітента, які можуть бути прийняті
компанією на власну позицію; на одного позичальника;
встановлення переліку контрагентів, з якими компанія
може укладати угоди на зразок РЕПО (repurchase
agreement, угода перепродажу); переліку цінних паперів,
які приймаються; встановлення терміновості угод; встановлення дисконтів, ліміту залишку грошових коштів
на розрахункових рахунках господарюючого суб’єкта в
кредитній установі.
Адміністративні: наявність процедур, які передбачають попередній і поточний контроль під час підготовки
та виконання видаткових документів; наявність
формалізованої процедури роботи компанії з готівковими
коштами.
Економічні: наявність чітких алгоритмів ухвалення
управлінських рішень у разі виникнення загрози втрати ліквідності; моніторинг стану ліквідності компанії;
наявність дієвих договорів на кредитні лінії і можливість
скористатися овердрафтом; встановлення лімітів за обсягом грошових коштів на розрахункових рахунках для
підтримки миттєвої ліквідності.
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Таблиця 1 (закінчення)
Вид ризику

Методи управління ризиком
Адміністративні: наявність процедур, які передбачають
попередній і поточний контроль укладених договорів із
розміщення коштів компанії та дають своєчасно ухвалювати рішення про припинення дії договорів.
Економічні: встановлення системи лімітів на
Процентний
використовувані компанією інструменти з фіксованою
прибутковістю; встановлення прийнятного рівня
кореляції за прогнозу одержуваного і сплачуваного процентного доходу; встановлення вимог до умов угод,
пов’язаних із можливістю перегляду процентних ставок.
Адміністративні: наявність затверджених процедур
контролю та моніторингу діяльності компанії на ринку
цінних паперів.
Економічні: для ринку цінних паперів (встановлення
Ризики виникнення у компанії фінансових
переліку емітентів, цінні папери яких можуть купувавтрат унаслідок зміни ринкової вартості
тися у власний портфель (інвестиційний або торговий);
Ринковий
торгового портфеля, що містить фінансові
розподіл портфеля на торговельний (спекулятивний)
інструменти, які мають ринкову вартість і
та інвестиційний; для грошового ринку (встановленпридбані з метою подальшого перепродажу.
ня переліку валют, у яких проводяться спекулятивні
операції; встановлення лімітів на обсяги операцій; встановлення рівнів stop-loss і take-profit для операцій на
грошовому ринку).
Ризик фінансових втрат унаслідок ненаАдміністративні: структурування всіх бізнес-процесів
лежного функціонування процедур викоі процесів обробки інформації, закріплення функцій
нання операцій та управлінських систем
за структурними підрозділами; розмежування
компанії, пов’язаних із недосконалістю
відповідальності під час ухвалення рішень із метою
системи внутрішнього контролю, помилками створення інтегрованої вертикалі, що дає змогу будь-якої
Операційний
комп’ютерних систем, помилками (зокрема,
миті визначити посадову особу, яка ухвалює рішення;
шахрайством) персоналу, неадекватними
закріплення службових інструкцій за відповідними викопроцедурами діяльності. Базельський комітет навцями; наявність затверджених алгоритмів поведінки
рекомендує вносити юридичний ризик у
виконавців і ухвалення рішень менеджерами в нестанопераційний.
дартних ситуаціях.
Ризики, що виникають унаслідок надмірної
концентрації:
активів / зобов’язань компанії;
країнових (регіональних) активів /
зобов’язань компанії;
галузевих активів / зобов’язань компанії;
певного виду операцій.
Адміністративні: ухвалення рішень щодо диверсифікації
Системний ризик – ризик зміни політичної
бізнесу для всіх видів ризиків надмірної концентрації
ситуації, припинення функціонування
активів / зобов’язань і певного виду операцій.
транснаціональних корпорацій, колапсу
Економічні: встановлення і виконання встановлених
банківської системи, природних катаклізмів.
лімітів.
Інші види
Ризик втрати репутації компанією.
Системний ризик – постійний моніторинг ситуації.
ризиків
Юридичний ризик – ризик зміни поведінки
Ризик втрати репутації компанією – удосконалення
контрагента й отримання доходів компанією
корпоративної культури, договірної дисципліни.
за однієї і тієї ж операції залежно від типу
Юридичний і податковий ризики – постійний моніторинг
укладеного договору (наприклад, один і
чинної нормативно-правової бази, вдосконалення методів
той самий папір можна продати, уклавши з
оптимізації бази.
клієнтом договір комісії або договір доручення).
Податковий ризик – ризик погіршення
фінансового стану компанії в результаті
зміни режиму оподаткування. Мінімізується
постійним моніторингом податкового законодавства, створенням схем оптимізації бази.
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Зміст, причини виникнення
Ризик погіршення фінансового стану
компанії внаслідок несприятливих змін
ринкових процентних ставок. Містить ризик переоцінки – виникає через розрив у
терміновості активів і пасивів, та базисний
ризик – недосконалість кореляції під час
коригування сплачуваних та отримуваних
відсотків із низки інструментів, які за інших
рівних умов мають схожі цінові характеристики.

ЕКОНОМIКА
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ТА МЕНЕДЖМЕНТ
підприємницької діяльності (ринкові ризики, операційні ризики, кредитні ризики, політичні ризики
тощо). Багато із цих ризиків можуть бути хеджованими залежно від галузі, у якій діє ТНК.
Корпоративний ризик – ймовірність відхилення
від запланованих показників через помилки в корпоративному управлінні (конфлікт інтересів, помилки
у визначенні бізнес-процесів, розподілі функціональних обов’язків тощо).
Управління ризиками компанії охоплює всі види
сучасних ризиків, що супроводжують її діяльність,
зокрема:
1) коливання товарних цін;
2) помилки в електронних системах управління
або обробці даних;
3) проблеми у відносинах із постачальниками
матеріалів і комплектовання, зі споживачами готової
продукції;
4) порушення умов функціонування внаслідок
політичних змін у суспільстві;
5) перешкоди в проведенні стратегічного планування та розвитку виробництва внаслідок вимушених
технологічних змін;
6) зміни регулювальної політики держави;
7) надійність фінансових партнерів;
8) зниження рівня корпоративного управління.
Цим списком не закінчується весь перелік можливих ризиків. Наприклад, компанія «Microsoft» нарахувала 144 видів ризику, які загрожують передбачуваності її доходів.
Утім, проблема хеджування ризиків великих бізнес-систем в умовах посилення конкуренції на товарних ринках і зміни політичного устрою світу, загалом,
актуальна як ніколи. Якщо перелік прийнятих на страхування ризиків буде розширюватися, то ризики конкретної великої компанії можуть бути зібрані в один
пакет і виставлені на страховий ринок. Такі відомі
компанії страхового і перестрахового бізнесу, як AIG,
Swiss Re, SCOR, Zurich Insurance Grоup та інші, здатні покласти на себе весь пакет цих ризиків.
Фінансовий ризик об’єднує такі категорії: корпоративний, систематичний і несистематичний ризики.
Управління корпоративним ризиком залежить від
культурних цінностей фінансового менеджера; виникає як у межах тільки певного філіалу ТНК, так і загалом; управління здійснюється як за системного підходу, так і в межах структурних підрозділів; від якості
горизонтального підпорядкування.
Систематичний ризик є наслідком зовнішніх
і неконтрольованих змінних, які не є галузевими чи
специфічними і впливають на весь ринок. Систематичний ризик виникає як на внутрішньому ринку, так
і на міжнародному; для нейтралізації ризику застосовується механізм здійснення операцій на фінансових
ринках материнської компанії та їхніх зарубіжних
філій; виникає можливість подвійного оподаткуван-
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ня; методом зниження є диверсифікація за допомогою створення філіалів у різних країнах; залежить
від цінового контролю в межах певної національної
економіки; захист від потенційних збитків та інфляції
здійснюється шляхом переміщення діяльності в іншу
країну; валютний і політичний режим – основні групи
ризиків. Управління несистематичним ризиком здійснюється як централізовано, так і децентралізовано
та його особливості пов’язані з внутрішньою структурою діяльності ТНК. Корпоративний і несистематичний ризики є контрольованими для ТНК – внутрішніми, систематичні – зовнішніми, до яких необхідно пристосовуватися.
Ринкова капіталізація 100 провідних корпорацій
за рік (з квітня 2018 року по березень 2019-го) становила рекордні $21 трлн, про що свідчать дані рейтингу Global Top 100 companies, який щорічно складає
PricewaterhouseCoopers (PwC). [3] Цьогоріч зростання капіталізації найбільших компаній світу становило
5 %, що нижче за темпи приросту в 2018-му (плюс
15 %). Переважно приріст відбувся завдяки американським компаніям. Ринкова капіталізація компаній
із Китаю і Європи, навпаки, знизилася, тоді як торік
вони демонстрували зростання. У десятці найбільших компаній за ринковою капіталізацією опинилися переважно представники технологічного сектору
й онлайн-торгівлі. Трійка лідерів розподілилася так:
SAUDI ARABIAN OIL, APPLE INC, MICROSOFT
CORP. Крім того, уперше за сім років змінився лідер.
Усі ці роки рейтинг очолювала Apple. Ось уже п’ятий
рік поспіль компанії зі США займають більш ніж
половину всього рейтингу Global Top 100 (54 компанії). Їхня частка в загальносвітовому обсязі ринкової
капіталізації становить 63 %. Услід за США на другому місці за обсягом капіталізації компаній іде Китай,
трійку лідерів замикає ЄС. Уперше в рейтинг потрапили компанії з Індії та Саудівської Аравії. Компаній
із Росії в рейтингу немає. Дані зображено в таблиці 2.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Наведемо особливості управлінських заходів
регулювання ризику, які використовує ТНК, на відміну від компаній, що діють у межах однієї національної економіки:
1) стратегія зменшення ризику, яка полягає в тому,
що компанія диверсифікує (зменшує ризик шляхом
розпорошення діяльності між різними об’єктами вкладення), лімітує або застосовує метод хеджування;
2) стратегія утримання ризику, яку визначаємо
тим, що вона пов’язана з формуванням внутрішніх
резервів підприємства;
3) загальноприйняті стратегії та методи, деякі
з яких є специфічними, адже передача ризику – це не
тільки його трансфер страховій компанії, а й введення
валютних застережень, обрання валюти ціни, платежу та інших інструментів.
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Таблиця 2. Рейтинг 20 найбільших глобальних компаній станом на 30/06/2020
Назва компанії

Місце
в рейтингу
станом на
30/06/2020

SAUDI ARABIAN OIL
APPLE INC
MICROSOFT CORP

1
2
3

Ринкова
капіталізація,
млрд дол.
США
(30/06/2020)
1,741
1,568
1,505

1
2
3

Ринкова
капіталізація,
млрд дол.
США
(31/12/2019)
1,879
1,305
1,203

AMAZON.COM INC

4

1,337

5

916

ALPHABET INC-A
FACEBOOK INC-A
TENCENT

5
6
7

953
629
599

4
6
9

923
585
461

ALIBABA GRP-ADR

8

577

7

569

BERKSHIRE HATH-A
VISA INC-CLASS A
JOHNSON&JOHNSON

9
10
11

430
372
366

8
12
11

554
370
384

WALMART INC

12

337

13

337

NESTLE SA-REG

13

328

14

323

ROCHE HLDG-GENUS
MASTERCARD INC-A

14
15

300
294

23
17

279
301

PROCTER&GAMBLE

16

291

16

311

JPMORGAN CHASE
UNITEDHEALTH GRP
TSMC

17
18
19

283
275
274

10
24
21

437
279
287

HOME DEPOT INC

20

265

29

238

Джерело: згруповано автором за даними [3]

Отже, управління ризиками на рівні транснаціональної корпорації має як схожості, так і відмінності з управлінням на рівні звичайної компанії.
Особливості фінансових ризиків ТНК перш за все
пов’язані з їхньою інтерпретацією, класифікацією
та застосовуваними методами. Дуже важливо мати
кваліфікований управлінський персонал, досконало визначати та намагатися запобігати виникненню
ризиків.
Операції між підрозділами ТНК, розташованими в різних країнах, являють собою істотну частину
зовнішньоторговельних обігів і розрахунків навіть
великих західних країн.
Глобалізація діяльності корпорацій дає їм змогу перекладати з країни в країну у своїх інтересах величезні ресурси. Конкретний прояв впливу
ТНК на економіку тієї чи іншої країни залежить
від економічної потужності суб’єктів відносин,
положення філій і дочірніх компаній ТНК у країні
перебування.
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Місце в
рейтингу
станом на
31/12/2019

Локація

Сектор

Saudi Arabia
United States
United States

Oil&Gas
Technology
Technology
Consumer
United States
Services
United States
Technology
United States
Technology
Mainland China Technology
Consumer
Mainland China
Services
United States
Financials
United States
Financials
United States
Health Care
Consumer
United States
Services
Consumer
Switzerland
Goods
Switzerland
Health Care
United States
Financials
Consumer
United States
Services
United States
Financials
United States
Health Care
Taiwan
Technology
Consumer
United States
Goods

ВИСНОВКИ
Завдяки своїй організаційній структурі ТНК вдалося міцно закріпитися в системі світового господарства.
ТНК, володіючи величезними капіталами, проникли не
тільки в економічне життя країн-партнерів, що спричиняє виникнення часткової (а іноді й повної) економічної залежності цих країн від певної групи корпорацій,
але й у політичне життя, підтримуючи ті чи інші партії та рухи, адже політична ситуація в країні є одним із
головних ризиків, що загрожують існуванню ТНК в ній.
До засобів зниження ступеня ризику відносимо:
уникнення ризику, утримання його, передачу ризику.
До способів зниження ступеня ризику відносимо:
диверсифікацію, придбання додаткової інформації,
лімітування, страхування, хеджування.
Обов’язки керівників полягають у виборі найбільш
відповідних для компанії рішень. Одне з основних його
завдань – оцінити ризик і звести його до мінімуму, щоб
отримати максимальний прибуток у разі вдалої операції та мінімізувати втрати в разі невдалої операції.

ЕКОНОМIКА
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ТА МЕНЕДЖМЕНТ
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Abstract. Changing the worldview of mankind and the transition to the concept of sustainable development require
the application of modern approaches to project management of есоlogistics systems that meet the requirements
of reducing eco-destructive impact on the environment. The need to take into account and eliminate the negative
consequences of the functioning of the есоlogistics system has led to the need to extend the life cycle of the project
through the introduction of additional environmentally-oriented phases. Changing the composition of the life cycle
affects its object, time and monetary characteristics.
The purpose of the article is to determine the features of the formation of monetary parameters of the ecological system
project life cycle. To achieve this goal, the following tasks have been solved: cash flows have been identified during the
life cycle of the есоlogistics system project; the mechanism of influence on time parameters of a есоlogistics system
project life cycle is developed; calculation formulas for determining the cash flows of the project corresponding to the
stages, time intervals and the entire life cycle of the project are presented.
The article uses the tools of project management methodology to determine the cash flows generated during the project
life cycle. The object of research is the project of the есоlogistics system, the subject – models and methods of managing
the cost and time of the project.
The obtained results reflect the relationship between time and monetary parameters of the ecological system project.
The presence of this dependence allowed developing of a mechanism for the formation of monetary characteristics of
the project, which takes into account two options for determining the duration of the project life cycle (strictly and not
strictly defined). Depending on the ability to influence the duration of the project life cycle, it is envisaged to apply
situational or compensatory changes in the duration of the time stages, which will affect the value of cash flows of the
project. The using of the calculation formulas presented in the article allows determining of the cash flows for stages,
time intervals and life cycle for options strictly for non-strict determination of the life cycle duration of the есоlogistics
system project. The proposed mechanism for determining the monetary parameters of the project can be used to assess
the effectiveness of the project environmental system.
Key words: есоlogistics system; project life cycle; time and monetary parameters of the project; cash flow.
Анотація. Зміна світогляду людства та перехід до концепції сталого розвитку потребують застосування сучасних підходів до управління проєктами екологістичних систем, що відповідають вимогам зменшення екодеструктивного впливу на довкілля. Необхідність врахування та ліквідації негативних наслідків функціонування
екологістичної системи призвела до потреби подовження життєвого циклу проєкту шляхом введення додаткових еколого-орієнтованих фаз. Зміна складу життєвого циклу впливає на його об’єктні, часові та грошові
характеристики.
Мета статті полягає у визначенні особливостей формування грошових параметрів життєвого циклу проєкту
екологістичної системи. Для досягнення поставленої мети розв’язано такі завдання: визначено потоки грошових коштів протягом життєвого циклу проєкту екологістичної системи; розроблено механізм впливу на
часові параметри життєвого циклу проєкту екологістичної системи; представлено розрахункові формули
для визначення потоків грошових коштів проєкту, що відповідають етапам, часовим інтервалам і всьому
життєвому циклу проєкту.
У статті застосовано інструментарій методології управління проєктами для визначення грошових потоків, що
генеруються протягом життєвого циклу проєкту. Об’єктом дослідження є проєкт екологістичної системи, пред-
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метом – моделі та методи управління вартістю та часом проєкту. Отримані результати відображають залежність
між часовими та грошовими параметрами проєкту екологістичної системи. Наявність цієї залежності дала
змогу розробити механізм формування грошових характеристик проєкту, що враховує два варіанти визначення тривалості життєвого циклу проєкту (суворо та не суворо визначену). Залежно від можливості впливати
на тривалість життєвого циклу проєкту передбачається застосування ситуативних або компенсаційних змін
тривалості часових етапів, що вплине на значення потоків грошових коштів проєкту. Застосування представлених у статті розрахункових формул дає змогу визначити потоки грошових коштів для етапів, часових
інтервалів і життєвого циклу для варіантів суворого та не суворого визначення тривалості життєвого циклу
проєкту екологістичної системи. Запропонований механізм визначення грошових параметрів проєкту може
бути застосований під час оцінювання ефективності проєкту екологістичної системи.
Ключові слова: екологістична система; життєвий цикл проєкту; часові та грошові параметри проєкту; потік
грошових коштів.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Врахування сучасних тенденцій розвитку людства на основі концепції сталого розвитку, спрямованих на збереження гідних умов існування наступним
поколінням, потребує екологізації всіх сфер життя
людини. Досягти зменшення екодеструктивного
впливу господарської діяльності на довкілля можливо шляхом урахування екологічних аспектів під час
проєктування та функціонування економічних систем, зокрема логістичних. Запобігання та ліквідація
наслідків негативного екодеструктивного впливу на
довкілля потребує застосування сучасних підходів,
зокрема проєктного, до управління екологістичними системами.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Життєвий цикл є одним з основних понять методології управління проєктами. Відповідно до A Guide
to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK)
під життєвим циклом (ЖЦ) розуміють період часу від
початку до завершення проєкту [1].
Проєктний підхід передбачає поділ ЖЦ проєкту
на фази, що характеризуються отриманням певного
продукту. Фази проєкту можуть відрізнятися не тільки
кількісно, але і якісно – за однакової назви фази в різних прикладних сферах можуть мати різне змістове
навантаження. Навіть в одній прикладній сфері проєкти можуть відрізнятися за кількістю та тривалістю
фаз ЖЦ [2]. ЖЦ проєкту (його тривалість, виділення
окремих фаз та етапів) значною мірою залежать від
характеристик самого проєкту (сфери застосування,
масштабів, складності тощо).
Щораз більша важливість проблеми захисту навколишнього середовища і можливих впливів, пов’язаних із продукцією, що виготовляється
та споживається, потребує подовження ЖЦ шляхом
додавання еколого-орієнтованих фаз (етапів, стадій). Відповідно до [3] стадії ЖЦ повинні передбачати придбання сировини, проєктування, виробництво, транспортування/постачання, застосування,
переробку після втрати придатності й остаточну
утилізацію. У [4] під ЖЦ розуміють послідовні

та взаємопов’язані стадії продукції (або послуг) –
від закупівлі сировини або виробництва з природних
ресурсів до утилізації. У [5] оцінка ЖЦ передбачає
розгляд усього ЖЦ продукту – від видобутку сировини та його придбання, зокрема виробництва енергії, матеріалу й виготовлення, до застосування продукту й наступного припинення його використання
та остаточної утилізації.
Зміна поглядів на тривалість і склад фаз ЖЦ впливає на процес формування параметрів проєкту – специфічних характеристик, від управління якими залежить успіх проєкту. Важливість управління часом
і вартістю проєкту підтверджується винесенням цих
питань в окремі галузі знань методології управління
проєктами [1].
Дослідження об’єктних, часових, грошових
параметрів проєкту проводиться в роботах сучасних
науковців. У [6] запропоновано застосування генетичного підходу до формування об’єктних і грошових характеристик продуктів проєкту. Оптимізувати
часові параметри проєкту, спираючись на параметри продуктів проєкту, пропонуються в роботі [7].
Обґрунтовуються об’єктні та часові параметри
проєкту у [8]. На необхідності управління часовими характеристиками фаз ЖЦ проєкту наполягають
автори в [9]. У дослідженнях [10–13] питання управління часом проєкту розглядаються на рівні дослідження формування розкладу робіт проєкту. На
врахуванні обмежених ресурсів під час формування
параметрів проєкту зосереджують увагу дослідники
в роботах [14–17].
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Обґрунтовані потребами сьогодення зміни в ЖЦ
проєктів екологістичних систем (ЕЛС) шляхом введення еколого-орієнтованих фаз потребують дослідження змін у формуванні об’єктних, часових і грошових параметрів, що характеризують продукти проєкту. Сучасні роботи, у яких висвітлюються питання
формування параметрів проєктів, не враховують специфічних особливостей цієї категорії проєктів, що
потребують дослідження.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначити особливості формування грошових
параметрів ЖЦ проєкту екологістичної системи. Для
досягнення поставленої мети потрібно розв’язати
такі завдання:
– визначити потоки грошових коштів протягом
ЖЦ проєкту екологістичної системи;
– розробити механізм впливу на часові параметри ЖЦ проєкту екологістичної системи;
– представити розрахункові формули для визначення потоків грошових коштів проєкту, що відповідають етапам, часовим інтервалам і ЖЦ проєкту.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті застосовано інструментарій методології управління проєктами для визначення грошових
потоків, що генеруються протягом життєвого циклу
проєкту. Об’єктом дослідження є проєкт екологістичної системи, предметом – моделі та методи управління вартістю та часом проєкту.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
ЖЦ проєкту ЕЛС пропонується поділяти на такі
фази: передінвестиційну (pre-investment phase, P),
інвестиційну (investment phase, I), експлуатаційну
(operational phase, O), регенеративну (regenerative
phase, R), ревіталізаційну (revitalization phase, V) [2].
У проєктах ЕЛС фази ЖЦ можуть як мати послідовний перебіг одна за одною (наприклад, інвестиційна фаза настає після завершення передінвестиційної
фази), так і перекриватися (наприклад, регенеративна фаза починається до завершення експлуатаційної
фази, коли продукт від кінцевого споживача надходить у зворотний потік матеріальних ресурсів, а ревіталізаційна фаза починається разом з інвестиційною
та триває майже до закінчення проєкту).

Фази ЖЦ проєкту ЕЛС утворюють множину фаз
проєктів С f , f  1; F Етапи (стадії) фаз ЖЦ проєкту
утворюють множину S fj , f f  1; F – фаза проєкту,
j j  1; J – етап фази. Етапам фаз ЖЦ проєкту ЕЛС
відповідають часові інтервали ti ; ti 1  i  1; I  1 , де
ti – початок, ti+1 – закінчення часового інтервалу тривалості етапу фази проєкту, які є віховими подіями.
Протягом ЖЦ проєкту ЕЛС пропонується виділяти
такі віхові події:
t 0 – початок проєкту, передінвестиційної фази;
t 1 – початок інвестиційної та ревіталізаційної
фаз, закінчення передінвестиційної фази;
t 2 – початок експлуатаційної фази, закінчення
інвестиційної фази;
t 3 – початок регенеративної фази;
t 4 – закінчення експлуатаційної фази;
t 5 – закінчення регенеративної фази;
t6 – закінчення проєкту, ревіталізаційної фази.
Отже, ЖЦ ЕЛС передбачає множину TI i ,
i  1; I  1 часових інтервалів ti ; ti 1  – періодів
часу, початком і завершенням яких є віхові події, яким
відповідають початок або завершення фази (етапу)
проєкту, що характеризуються отриманням певного
результату.
До ЖЦ проєкту ЕЛС входять фази, які відрізняються кількістю етапів в їхньому складі:
перша, передінвестиційна фаза – P11
,
t ;t 





















0 1

друга, інвестиційна фаза – I 21t ;t  ,
1 2

третя, експлуатаційна фаза – O31t ;t  , O32t ;t  ,
2 3

3 4

четверта, регенеративна фаза – R41t ;t  , R42t ;t  ,
3 4

4 5

п’ята, ревіталізаційна фаза – Vt51;t  , Vt52;t  , Vt53;t  ,
1 2
2 3
3 4
54
Vt ;t  , Vt55;t  (рис. 1).
4 5
5 6
Етапи ЖЦ проєкту ЕЛС повинні завершуватись
отриманням проміжного результату – продукту фази

Рис. 1. Життєвий цикл проєкту екологістичної системи
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(етапу) проєкту,
продуктів
fj який належить
11
21до множини
32
 fCF
; CF
; CFt31;tJ ; CF
; CF t41;t1 ; CFt42;t  ; CFt51;t  ; CFt52;t  ; CFt53;t  ; CFt54;t  ; CFt55;t  .
fj
t0 ;t1F
t
t1j;t2  j  1;
ti ,;ti 1f
1;


 1; I 
проєкту RCF

,
,
i
1 2
2 3
3 ;t4
3 4
4 5
4 5
5 6
2 3
3 4
ti ;ti 1
(табл. 1).
Потоки грошових коштів CFt fj;t  різняться протяi i 1
ЖЦ проєкту ЕЛС характеризується часовими
гом ЖЦ проєкту ЕЛС та набувають позитивних і негай вартісними параметрами. Основними вартіснитивних значень залежно від етапу проєкту (рис. 2).
ми показниками є потоки грошових коштів проєкту
fj
CFti ;ti 1 , f f  1; F , j j  1; J , i  1; I  1 , які
формуються з притоків IFtifj;ti 1 та відтоків OFtifj;ti 1 грошових коштів, значення яких відрізняються на різних
часових інтервалах та етапах ЖЦ проєкту.
Отже, для характеристики ЖЦ проєкту ЕЛС формуються такі множини:
– множина фаз ЖЦ проєкту
C f  P; I ; O; R;V  ;
– множина часових інтервалів ЖЦ проєкту
TI i  t0 ; t1 ; t1; t2 ; t2 ; t3 ; t3 ; t4 ; t4 ; t5 ; t5 ; t6  ;
Рис. 2. Потоки грошових коштів протягом ЖЦ проєкту ЕЛС











 



 



– множина етапів фаз ЖЦ проєкту





Відмінною
рисою проєктів ЕЛС є наявність
 P11
; I 21t ;t  ; O31t ;t  ; O32t ;t  ; R41t ;t  ; R42t ;t  ;Vt51;t  ;Vt52;t  ;Vt53;t  ;Vt54
;Vt55;t 
t0 ;t1
1 2
1 2
2 3
3 4
3 4
4 5
2 3
3 додаткових
4
4 ;t5 
5 6
еколого-орієнтованих фаз ЖЦ: регенеративної та ревіталізаційної. Додавання цих фаз до
; R42t ;t  ;Vt51;t  ;Vt52;t  ;Vt53;t  ;Vt54;t  ;Vt55;t  ;
1 2
4
4 5
2 3
3 4
4 5
5 6
ЖЦ вносить певні зміни у формування грошових
– множина результатів етапів – проміжних про- потоків проєкту – збільшується кількість фаз, на
дуктів проєкту
яких формуються притоки грошових коштів завдякиt42;tрегенеративній
та t54збільшується
кількість
Rtfj;t   PD11t ;t  ; ELS 21t ;t  ; DMFt31;t  ; DMFt32;t  ; RMFt41;t  ; RMF
; RVt51;t  ; RVt52;t  ; Rфазі,
Vt53;t  ; RV
; RVt55;t 
 4 5
 4 ;t5 
1 2
1 2
i i 1
3 4
5 6
0 1
2 3
3 4
3 4
2 3
фаз, протягом яких утворюються відтоки грошових
DMFt32;t  ; RMFt41;t  ; RMFt42;t  ; RVt51;t  ; RVt52;t  ; RVt53;t  ; RVt54;t  ; RVt55;t  ;
коштів завдяки регенеративній і ревіталізаційній
1 2
3 4
4 5
5 6
3 4
3 4
4 5
2 3
– множина потоків грошових коштів, які генеру- фазам (табл. 2).
Отже, крім множини потоків грошових коштів
ють проміжні продукти проєкту
проєкту
CFt fj;t53 формуються
такі множини вартісних
21
31
32
41
42
51
52
54
55
i i 1
CFt fj;t   CF11
;
CF
;
CF
;
CF
;
CF
;
CF
;
CF
;
CF
;
CF
;
CF
;
CF
t0 ;t1
t1 ;t2 
t1 ;t2 
t2 ;t3 
t3 ;t4 
t3 ;t4 
t4 ;t5 
t2 ;t3 
t3 ;t4 
t4 ;t5 
t5 ;t6 
i i 1
показників
ЖЦ
проєкту
ЕЛС:
S tfj;t

i i 1













Таблиця 1. Результати етапів ЖЦ проєкту ЕЛС
Часовий інтервал Етап фази ЖЦ проєкту ЕЛС

t0 ; t1 

документально оформлений проєкт ЕЛС, PD11
t ;t 

інвестиційна фаза, I
t ;t 

ЕЛС, ELS
t ;t 

0 1

21

t1; t2 

1 2

1 2

етап ревіталізаційної фази, V
t ;t 

ревіталізація наслідків створення ЕЛС, RV 51
t ;t 

етап експлуатаційної фази, O
t ;t 

ЕЛП (прямий матеріальний потік), DMF
t ;t 

етап ревіталізаційної фази, V
t ;t 

ревіталізація наслідків ЕЛП (прямого матеріального потоку),
RVt52;t 

етап експлуатаційної фази, O 32
t ;t 

ЕЛП (прямий матеріальний потік), DMF 32
t ;t 

етап регенеративної фази, R
t ;t 

ЕЛП (зворотний матеріальний потік), RMF 41
t ;t 

етап ревіталізаційної фази, V 53
t ;t 

ревіталізація наслідків ЕЛП (прямого та зворотного
матеріальних потоків), RV 53

етап регенеративної фази, R
t ;t 

ЕЛП (зворотний матеріальний потік), RMF 42
t ;t 

етап ревіталізаційної фази, V 54
t ;t 

ревіталізація наслідків ЕЛП (зворотного матеріального потоку),
RVt54;t 

51

31

2 3

52

2 3

3 4

 t3 ; t 4 

41

3 4

3 4

42

 t 4 ; t5 

4 5

4 5

 t5 ; t 6 

0 1

21

1 2

 t 2 ; t3 

Проміжний результат – продукт фази (етапу) проєкту

передінвестиційна фаза, P
t ;t 
11

етап ревіталізаційної фази, V
t ;t 
55

5 6

1 2

31

2 3

2 3

3 4

3 4

t3 ;t4 

4 5

4 5

ревіталізація наслідків проєкту ЕЛС, RV 55
t ;t 
5 6
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Таблиця 2. Грошові потоки етапів ЖЦ проєкту ЕЛС

;t3 

Значення

Часовий інтервал

Етап фази ЖЦ
проєкту ЕЛС

Продукт фази
(етапу) проєкту

Потоки
грошових коштів

t0 ; t1 

P11
t ;t 

PD11
t ;t 

CF11
t ;t 

IF11
0
t ;t 

OF11
0
t ;t 

I 21t ;t 

ELS 21t ;t 

CFt21;t 

IFt21;t   0

OFt21;t   0

0 1

t1; t2 

0 1

1 2

1 2

1 2

IFt ;t   0

OFt ;t   0

O31t ;t 

DMFt31;t 

CFt31;t 

IFt31;t   0

OFt31;t   0

Vt52;t 

RVt52;t 

CFt52;t 

IFt52;t   0

OFt52;t   0

O32t ;t 

DMFt32;t 

CFt32;t 

IFt32;t   0

OFt32;t   0

51

1 2

2 3

2 3

2 3

3 4

2 3

3 4

3 4

OFt ;t   0

Vt53;t 

RVt53;t 

CFt53;t 

IFt53;t   0

OFt53;t   0

R42t ;t 

RMFt42;t 

CFt42;t 

IFt42;t   0

OFt42;t   0

4 5

41

3 4

3 4

3 4

3 4

4 5

3 4

4 5

4 5

OFt ;t   0

Vt55;t 

RVt55;t 

CFt56;t 

IFt56;t   0

OFt56;t   0

5 6

54

4 5

5 6

4 5

5 6

5 6



21

31

32

41

42

0 1

1 2

2 3

3 4

3 4

4 5

54

55

3 4

3 4

4 5

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6



1 2

2 3

3 4

I 1 F

J

4 5

CFLC     CFt ;t

5 6t

fj

i

i 0 f 1 j 1

– множина притоків грошових коштів

4 5

5 6

tI 1



i 1 





I 1

tI 1

ti

ti

 if (t )dt   of (t )dt , (8)

де  if (t )dt – притоки грошових коштів, що генеру21
31
32
41
42
51
52
ti 53 ; IF 54 ; IF 55
 IF11
;
IF
;
IF
;
IF
;
IF
;
IF
;
IF
;
IF
; IF
t0 ;t1
t1 ;t2 
t1 ;t2 
t2 ;t3 
t3 ;t4 
t3 ;t4 
t4 ;t5 
t2 ;t3  ються
t3 ;t4  протягом
t4 ;t5 
t5 ;t6ЖЦ

проєкту;



IFt fj;t

i i 1



1 2

3 4

2 3

4 5

5 6

Для кожного часового інтервалу ti ; ti 1  ,
i  0; I  1 ЖЦ можна розрахувати значення потоків
грошових коштів (табл. 3). Водночас потрібно враховувати потоки грошових коштів, що генеруються під
час створення продуктів фаз проєкту на певних часових інтервалах, як представлено у формулі





F

CFt ;t



i 1 

J

   CFtfj;t

ti 1

 if (t )dt

f 1 j 1

i



i 1 



ti 1

ti 1

ti

ti

 if (t )dt   of (t )dt , (1)

– притоки грошових коштів, що генеру-

ti

ються протягом часового інтервалу ti ; ti 1  ;

 of (t )dt



tI 1

; IFt32;t  ; IFt41;t  ; IFt42;t  ; IFt51;t  ; IFt52;t  ; IFt53;t  ; IFt54;t  ; IFt55;t  ;

– відтоки грошових коштів, що генеру-

ються протягом часового інтервалу ti ; ti 1  .
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54

Загальні потоки грошових коштів протягом ЖЦ
51
53
проєкту
 OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt52;ЕЛС
; OFрозраховуються
; OFt54;t  ; OFt55;t  за формулою
t 
t ;t 
11

53

ti

4 5

IFt ;t   0

52

ti 1

3 4

CFt ;t 

54

4 5

51

де

3 4

RVt ;t 

54

42

i

41

Vt ;t 

54

41

4 5

3 4

IFt ;t   0

3 4

32

3 4

2 3

CFt ;t 

3 4

41

– множина відтоків грошових коштів

3 4

2 3

RMFt ;t 

41

4 5

i i 1

1 2

Rt ;t 

41

3 4

OFt ;t

51

1 2

2 3

2 3

3 4

fj

1 2

CFt ;t 

51

1 2

2 3

 t5 ; t 6 

0 1

RVt ;t 

2 3

 t 4 ; t5 

1 2

51

1 2

 t3 ; t 4 

0 1

Vt ;t 

51

 t 2 ; t3 

притоків
відтоків
грошових коштів грошових коштів

0 1

OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ; OFt ;t  ;

1
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 of (t )dt

– відтоки грошових коштів, що генеру-

ti

ються протягом ЖЦ проєкту.
Відтоки грошових коштів мають значення, що
не дорівнюють нулю, протягом усіх часових інтервалів проєкту. На відміну від них, притоки грошових коштів генеруються тільки протягом експлуатаційної та регенеративної фаз проєкту. У такому
разі загальне значення потоку грошових коштів, які
заплановано отримати протягом проєкту, визначається як сума потоків і відтоків грошових коштів на
певних часових інтервалах проєкту та розраховується за формулою
CFLCplan  IFLCplan  OFLCplan ,

(9)

де IFLCplan та OFLCplan – заплановані значення притоків
і відтоків грошових коштів відповідно, IFLCplan ≥ 0
та OFLCplan < 0 .
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Таблиця 3. Формули для розрахунку потоків грошових коштів проєкту ЕЛС
Часовий інтервал

Формула для розрахунку потоків грошових коштів

t0 ; t1 

1

1

1

0

0

0

Номер формули
(2)

CFt ;t   CF 11   cf (t )dt   if (t )dt   of (t )dt
t0 ;t1

0 1

2

2

CFt ;t   CFt21;t   CFt51;t    cf 21 (t )dt   cf 51 (t )dt 

t1; t2 

1 2

1 2

1 2

1

(3)

1

2

2

2

2

1

1

1

1

  if 21 (t )dt   of 21 (t )dt   if 51 (t )dt   of 51 (t )dt
3

3

CFt ;t   CFt31;t   CFt52;t    cf 31 (t )dt   cf 52 (t )dt 

 t 2 ; t3 

2 3

2 3

2 3

2

3

3

3

2

2

2

(4)

2

3

  if 31 (t )dt   if 31 (t )dt   if 52 (t )dt   of 52 (t )dt
2

4

CFt ;t   CFt32;t   CFt41;t   CFt53;t    cf 32 (t )dt 
3 4

 t3 ; t 4 

3 4

3 4

3 4

3

4

4

4

4

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

(5)

  cf 41 (t )dt   cf 53 (t )dt   if 32 (t )dt   of 32 (t )dt 
  of 41 (t )dt   of 41 (t )dt   if 53 (t )dt   of 53 (t )dt
3

3

5

5

CFt ;t   CFt42;t   CFt54;t    cf 42 (t )dt   cf 54 (t )dt 

 t 4 ; t5 

4 5

4 5

4 5

4

4

5

5

5

5

4

4

4

4

(6)

  if 42 (t )dt   of 42 (t )dt   if 54 (t )dt   of 54 (t )dt

 t5 ; t 6 

6

6

6

5

5

5

(7)

CFt ;t   CFt56;t    cf 56 (t )dt   if 56 (t )dt   of 56 (t )dt
5 6

5 6

Заплановані значення вартісних показників ЖЦ
проєкту ЕЛС розраховуються за формулами:
– притоки грошових коштів
t5

t3

t4

t5

t2

t2

t3

t4

IFLCplan   if  t dt   if  t dt   if  t dt   if  t dt , (10)
– відтоки грошових коштів
t6

t1

t2

Таблиця 4. Варіанти тривалості ЖЦ проєкту ЕЛС
Часова характеристика
проєкту
Плановий термін
завершення проєкту,
plan
LC

T

t3

t4

t2

t3

Фактичний термін
t5
t
завершення
проєкту, 6

Стан характеристик
Варіант 1
Варіант 2

TLCplan ≠ const

fact
plan
OFLCplan   of  t dt   of  t dt   of  t dt   of  t dt   of  t dt  fact
of t dt   of Tt LCdt ≠ TLC
TLC  
t0

t0

t1

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t0

t1

t2

t3

t4

t5

  of  t dt   of  t dt   of  t dt   of  t dt   of  t dt   of  t dt . (11)
Тривалість етапів і фаз ЖЦ проєкту ЕЛС може
змінюватися під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Є два можливих підходи до управління тривалістю ЖЦ проєкту ЕЛС:
1. Тривалість ЖЦ проєкту може змінюватися,
термін закінчення проєкту не є суворо визначеним.
Тоді зміни у тривалості окремих фаз позначаться на
фактичній загальній тривалості ЖЦ проєкту TLCfact .
2. Тривалість ЖЦ TLCplan є визначеною, проєкт
повинен бути завершений у суворого визначений тер-

t4

TLCplan = const
TLCfact = TLCplan

t5

мін. У цьому разі у випадку зміни тривалості попередньої фази повинна змінюватися тривалість наступної фази або наступних фаз для збереження загальної
тривалості ЖЦ проєкту (табл. 4).
Залежно від вибору варіанта управління вартістю
ЖЦ проєкту, визначаються вартісні параметри проєкту (табл. 5).
Варіант 1. Тривалість ЖЦ проєкту ЕЛС не суворо визначена
У разі ситуаційних змін тривалості запланованого часового інтервалу ti ; ti 1  проєкту на фактичний
ti ; ti'1  зміни відбудуться у значенні потоків грошо-
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Таблиця 5. Грошові потоки за різних варіантів тривалості ЖЦ проєкту ЕЛС
Тривалість ЖЦ визначена не суворо

Тривалість ЖЦ визначена суворо

вих коштів, які генеруються протягом етапів проєкту
CFtfj;t '  та часових інтервалів CFt ;t '  (табл. 5). На
i

i 1 

i

i 1 

часовому інтервалі ti 1; ti'1  генеруються притоки
IFt ;t '  та відтоки OFt ;t '  грошових коштів, які
 i 1 i 1 
 i 1 i 1 
створюють додатковий незапланований грошовий
потік CFt ;t ' 
 i 1

i 1 

F

CFt

 i 1

де

;ti' 1 


J

   CFt
f 1 j 1

ti' 1

 if (t )dt

fj

 i 1

;ti' 1 




ti' 1

ti' 1

ti 1

ti 1

 if (t )dt   of (t )dt ,

CFcor
t '' ;t '
де

– притоки грошових коштів, що генеру-

ються протягом часового інтервалу ti 1; ti'1  ;
'
ti 1

 of (t )dt

– відтоки грошових коштів, що генеру-

ti 1

ються протягом часового інтервалу ti 1; ti'1  .
У разі зміни строків закінчення попереднього інтервалу ti ; ti'1  змінюються строки початку
наступного інтервалу ti' ; ti'1  .
Загальна сума грошових коштів протягом усього
ЖЦ проєкту ЕЛС розраховується за формулою
I 1 F

J

CFLCfact     CFtfj' ;t '
i 0 f 1 j 1

i



i 1 



t I' 1

tI' 1

ti'

ti'

 if (t )dt   of (t )dt ,

 if (t )dt

ti' 1

 of (t )dt

(13)

– притоки грошових коштів, що генеру-

ються протягом ЖЦ проєкту;
of (t )dt – відтоки грошових коштів, що генеру-

ti'

ються протягом ЖЦ проєкту.
Варіант 2. Тривалість ЖЦ проєкту ЕЛС суворо
визначена
Розв’язується завдання стабілізації тривалості
ЖЦ шляхом вжиття заходів щодо компенсації змін
тривалостей етапів ЖЦ, що, зі свого боку, впливає на
зміну тривалостей часових інтервалів, яким відповідають ці етапи. На реалізацію заходів щодо повер-
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F



i 1 

J

   CFtfj''
f 1 j 1



;' 
i 1 i 1 



ti' 1

 of (t )dt ,

(14)

ti''1

– відтоки грошових коштів, що генеру-

ti''1

ються протягом часового інтервалу ti''1; ti'1  .
Вплив ситуаційних змін тривалості часового
інтервалу ti ; ti 1  на ti ; ti'1  і компенсаційних змін
ti''1; ti'1  на грошові потоки розраховується за формулою
fact

СFt ;t ''
i



t i' 1





i 1 





ti''1



t i''1

ti 1

 cf  t dt   cf (t )dt 
ti

ti 1

cf (t )dt 

t i''1

ti'



i 1

ti 1

tI' 1

tI' 1



(12)

ti 1

де

нення тривалості запланованого часового інтервалу ti ; ti 1  з фактичного ti ; ti'1  до скоригованого
ti ; ti''1  необхідно витратити певні грошові кошти, які
визначаються як сума коштів, витрачених на коригування тривалостей кожного з етапів проєкту, що реалізуються протягом часового інтервалу ti ; ti 1 

if (t )dt 

ti 1

ti 1

ti

ti

 if  t dt 

t i''1



of (t )dt 

ti 1

 of  t dt  ,

(15)

t i' 1

 of (t )dt

t i''1

де ti – початок запланованого часового інтервалу

ti ; ti 1  ,

ti+1 – закінчення запланованого часового інтерва-

лу ti ; ti 1  ,

'
ti+1
– закінчення часового інтервалу ti ; ti'1 
після ситуативних змін,
tt''+1 – закінчення часового інтервалу ti ; ti''1 
після компенсаційних змін.
У разі зміни строків закінчення попереднього інтервалу ti ; ti''1  змінюються строки початку

наступного інтервалу ti'' ; ti''1  .
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Загальна сума грошових коштів протягом усього
ЖЦ проєкту ЕЛС розраховується за формулою
fact
LC

CF
1 F

J

   CFtfj'' ;t'' де 
i

0 f 1 j 1

fj

Ft '' ;t ''  

i

i 1 

i 1 

I 1 F

J

    CFt '' ;t ''  
i 0 f 1 j 1

t I'' 1

t I'' 1

ti''

ti''

fj

i

i 1 

t I'' 1

t I'' 1

ti''

ti''

 if (t )dt   of (t )dt , (13)

of (t )dt грошових коштів, що генеру if (t )dt – притоки

ються протягом ЖЦ проєкту;
t I'' 1

t I'' 1

 if (t )dt   of (t )dt – відтоки грошових коштів, що генеруti''

ti''

ються протягом ЖЦ проєкту.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Отримані результати відображають залежність
між часовими та грошовими параметрами проєкту
ЕЛС. Наявність цієї залежності дає змогу розробити
механізм формування грошових характеристик проєкту, що враховує два варіанти визначення тривалості ЖЦ проєкту. Залежно від можливості впливати на
тривалість ЖЦ проєкту ЕЛС передбачається застосування ситуативних змін або компенсаційних змін тривалості часових етапів, що вплине на значення потоків грошових коштів проєкту. Застосування представлених розрахункових формул дає змогу визначити
потоки грошових коштів для етапів, часових інтерва-
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лів і всього ЖЦ для варіантів суворого на не суворого
визначення тривалості ЖЦ проєкту ЕЛС.
ВИСНОВКИ
1. ЖЦ проєкту ЕЛС відрізняється від класичного
ЖЦ проєкту наявністю еколого-орієнтованих фаз. До
його складу входять передінвестиційна, інвестиційна, експлуатаційна, регенеративна та ревіталізаційна
фази, між якими створюються послідовні й такі, що
перекриваються, зв’язки.
2. ЖЦ проєкту ЕЛС та його складники: окремі
етапи, фази, часові інтервали характеризуються часовими та грошовими характеристиками. Часові параметри можуть змінюватися під ситуативним впливом
внутрішнього середовища та зовнішнього оточення
проєкту. Визначено два можливих варіанти визначення тривалості ЖЦ проєкту, залежно від яких розроблено механізм формування часових параметрів.
Механізмом передбачено ситуативні та компенсаційні зміни часових параметрів проєкту.
3. Зміна часових параметрів впливає на значення грошових характеристик проєкту. Для кожного
з варіантів запропоновано розрахункові формули для
визначення потоків грошових коштів для етапів, часових інтервалів та ЖЦ проєкту. Визначення грошових
параметрів проєкту в подальшому дослідженні дасть
змогу провести оцінку ефективності проєкту ЕЛС.
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Abstract. The stress-strain state (SSS) of heat-resistant alloy assemblies has been studied. Fusion welding of cast
heat-resistant alloys does not give positive results. The main method of connection is soldering, but in the joint area is
formed interlayer, whose mechanical properties are different from the properties of the parent metal, which leads to the
formation of complex SSS, which affects the performance of connections. To study the SSS uses computer modeling
by finite element method (ANSYS software package). The SSS at fast and slow cooling of cylindrical samples with
interlayer having smaller is investigated yield strength (15%) and less creep resistance of 15 and 30% compared to the
base metal. Found that a small area of the base metal near the outer surface of the interlayer near the junction and in the
layer formed complex SSS. It is shown that the change in the creep resistance of the interlayer in the studied interval
has little effect on the nature of the distribution and the magnitude of stresses in the area of bulk SSS. The length of
this section is about 5 thicknesses of the interlayer. Plots of radial, axial, tangential and equivalent stresses, as well
as principal stresses at different combinations of linear thermal expansion coefficients (LTEC) and speed creep of the
base metal and interlayer were obtained. The curves of changes in the stiffness coefficients of the stress state, which is
determined by the ratio of principal and equivalent stresses, are given. It is established that the appearance of plastic
deformations, both instantaneous and creep in the interlayer has little effect on the stiffness coefficients of the stress
state and the degree of hardening or weakening of both the base metal and the interlayer metal. Slow cooling reduces
the stress in the interlayer and in a small area of the base metal near the joint near the outer surface of the node due to
creep deformation. As the difference between the base metal LTEC and the layer increases, the stress level increases
along the entire length of the layer. Therefore, when developing solders, it is necessary to provide them with LTEC
close to the LTEC of the base metal. Slow cooling after brazing helps to reduce the stress level due to the deformation
of the creep of the interlayer.
Key words: computer modeling; plastic deformations; stiffness coefficients of the stress state, high-temperature
brazing, heat-resistant alloy
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Анотація. Досліджено напружено-деформований стан (НДС) вузлів з жароміцного сплаву. Зварювання плавленням ливарних жароміцних сплавів не дає позитивних результатів. Основним способом з'єднання є паяння,
але в зоні стику формується прошарок, механічні властивості якого відмінні від властивостей основного металу, що призводить до утворення складного НДС, який впливає на працездатність з'єднань. Для вивчення НДС
використано комп'ютерне моделювання методом скінченних елементів та програмний комплекс ANSYS.
Досліджено НДС при швидкому й повільному охолодженні циліндричних зразків з прошарками, які мають
меншу границю плинності (на 15 %) та менший опір повзучості на 15 і 30 %, порівняно з основним металом. Встановлено, що на невеликій ділянці основного металу поблизу зовнішньої поверхні біля стику з прошарком і в самому прошарку формується складний НДС. Показано, що зміна опору повзучості прошарку в
досліджуваному інтервалі мало впливає на характер розподілу і величину напружень на ділянці об'ємного
НДС. Довжина цієї ділянки складає біля 5 товщин прошарку. Отримано епюри радіальних, осьових, дотичних і еквівалентних напружень, а також головних напружень при різних комбінаціях коефіцієнтів лінійного
термічного розширення (КЛТР) і швидкостей повзучості основного металу і прошарків. Наведено криві зміни
коефіцієнтів жорсткості напруженого стану, що визначається через співвідношення головних і еквівалентних
напружень. Встановлено, що поява пластичних деформацій, як миттєвих, так і повзучості в прошарку мало
впливає на коефіцієнт жорсткості напруженого стану і ступінь зміцнення або знеміцнення як основного металу, так і металу прошарку. Повільне охолодження знижує напруження в прошарку і в невеликій ділянці основного металу поблизу стику біля зовнішньої поверхні вузла за рахунок деформацій повзучості. При збільшенні
різниці між КЛТР основного металу і прошарку рівень напружень зростає по всій довжині прошарку. Тому при
розробці припоїв необхідно забезпечувати їх КЛТР близьким до КЛТР основного металу. Повільне охолодження після паяння сприяє зниженню рівня напружень за рахунок деформацій повзучості прошарку.
Ключові слова: комп'ютерне моделювання; пластичні деформації; коефіцієнт жорсткості напруженого стану,
високотемпературна пайка, жароміцний сплав
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основним завдання сучасного газотурбобудування є Підвищення ефектівності та ресурсу турбін. Підвищення коефіцієнта Корисної Дії двигуна досягається за рахунок Збільшення температури газу перед турбіною. Наприклад, якщо підвищити температуру газу
перед турбіною на 230 °С, до 1050 °С це дозволить
вдвічі збільшити потужність і підвищити економічність роботи, не змінюючи габарити ГТД [1]. Підвищення ресурсу роботи ГТД, їх ефективність, а також
підвищення температури робочого тіла вимагає використання більш жароміцних матеріалів для тривалої
експлуатації в екстремальних умовах роботи.
Основним конструкційним матеріалом в газотурбобудування є жароміцні нікелеві сплави [2]. Металознавство цих сплавів успішно розвивається. Стратегічні напрямки розвитку матеріалів і технологій
розглянуті в роботі [3]. Матеріалами нового покоління є інтерметалідні сплави на основі Ni3Al [4–6]
та ливарні жароміцні нікелеві сплави СМ93-ВІ
і СМ96-ВІ [7, 8], леговані ренієм і танталом.
Особливістю ливарних жароміцних сплавів
є погана зварюваність плавленням [9]. Тому використовують зварювання в твердому стані (дифузійне
зварювання, зварювання тертям) або паяння. Більш
універсальним способом є паяння. Розроблено нові
способи паяння зокрема контактно-реактивне, дифузійне, композиційними припоями та інші. За кордоном часто використовується термін TLP-з'єднання
(Transint Liquid Phase Bondning – з'єднання через
рідку фазу) [10, 11]. Названі способи з'єднання також
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мають свої проблеми, що пов'язані з пластичною
деформацією для утворення фізичного контакту,
активацією поверхонь, що з'єднуються, а також розвитком дифузії і рекристалізації в зоні стику. Для
вирішення цих проблем застосовують дифузійне
зварювання (ДЗ) з проміжними прошарками, що не
розплавляються або розплавляються, при паянні роль
проміжного прошарку грає припій, який має фізикомеханічні властивості (ФМВ) відмінні від властивостей основного металу, як до паяння, так і після
взаємодії з основним матеріалом. Наявність неоднорідності ФМВ в металі змінює характер напруженодеформованого стану (НДС) і впливає на працездатність з'єднань [12].
Вплив неоднорідності зварних з'єднань на їх НДС
і працездатність було встановлено аналітичним методом ще в ХХ столітті О.А. Бакши [13–15]. Можливості такого методу обмежені. Розвиток комп'ютерної
техніки та програмних комплексів дозволяє моделювати НДС з'єднань з урахуванням практично всіх діючих факторів і динаміки процесів [16,17]. Тому моделювання НДС при паяні або TLP-з'єднанні сучасних
жароміцних матеріалів є актуальним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Початок досліджень особливостей НДС з'єднань
різнорідних і однорідних матеріалів з проміжними
прошарками було покладено академіком НАН України В.І. Махненко, що дозволило розробити технології
ДЗ і паяння з керованими НДС [18], паяння металів
з неметалами [19], зокрема, завдяки комп'ютерному
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моделюванню НДС в вузлах метал-графіт і металкераміка. Також вплив залишкових напружень на
механічні властивості та/або характер руйнування
спаяних різнорідних матеріалів вивчалося в роботах [20–22]. Однак робіт, присвячених дослідженню
впливу властивостей і характеристик прошарку припою на НДС і працездатність спаяних з'єднань жароміцних нікелевих сплавів, вкрай мало. Наприклад,
в роботі [23] досліджено формування НДС при ДЗ
і паяння вузлів з однорідних металів з м'яким прошарком. Вплив товщини проміжного прошарку і його
жорсткості на НДС вузла в стані пружності досліджено в роботі [24].
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У розглянутих роботах досліджено НДС, коли
метал і прошарок знаходяться в пружному стані, але
при температурах і часу ДЗ і паяння, необхідно враховувати деформації миттєвої пластичності і деформації повзучості, рівняння якої для параметрів режимів ДЗ і паяння в літературі відсутні і їх визначення
є додатковою проблемою. Також проблемою з'єднання
різнорідних матеріалів є формування залишкових
напружень, а рівень і характер НДС визначається,
як поєднанням ФМВ матеріалів, що з'єднуються, так
і режимом охолодження.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження даної роботи було встановлення закономірності впливу пластичної деформації
на напружено-деформований стан спаяних вузлів
з жароміцного сплаву нового покоління в умовах охолодження після паяння.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єктом досліджень був процес формування НДС спаяних вузлів з урахуванням пластичних
деформацій.
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Предметом досліджень були циліндричні вузли
з жароміцного сплаву, напруження, пластичні деформації, коефіцієнт жорсткості напруженого стану.
Дослідження впливу поєднання властивостей
прошарку і основного металу проводилися на циліндричних моделях (рис.1) з висотою і діаметром
h = d = 20 мм, при товщині прошарку s = 0,08 мм.
Досліджувалося НДС вузлів при термічному навантаженні зниженням температури від 1270 до 1100°С без
урахування і з урахуванням деформацій повзучості.
Властивості основного металу, крім границі
плинності, в усіх випадках приймалися однаковими, постійними в інтервалі температур охолодження: модуль пружності Еом =0,5·105 МПа, коефіцієнт
Пуассона μ=0,4, коефіцієнт зміцнення при пластичній деформації матеріалу кпл = 0,5·102 МПа,
коефіцієнт лінійного термічного розширення
КЛТР = 21·10-6 1/град. При цьому границя плинності (умовна) σp0.2 прийнятий лінійно зменшуваним від
150 МПа при 1100°С до 0 при температурі 1270°С.
Швидкість повзучості розраховувалася за рівнянням Нортона:
ε̇cr =C1∙σC2 ∙ e–C3/T,
де σ - напруження, Па; Т - температура, К.
Коефіцієнти повзучості С1, С2 і С3 для основного
металу отримані шляхом обробки кривих повзучості
(жароміцного сплаву на основі Ni3Al): С1 = 4,524·10–29,
С2 = 6,51, С3 = 92840,8.
Розглядалися варіанти вузлів з прошарками, що
мають ФМВ, інші, ніж у основного металу: КЛТР
менше в 2 рази (10,5·10-6 1/град) і більше в 2 рази
(42·101/град), ніж у основного металу; з меншою границею плинності (0,85 від границі плинності основного металу), з меншим, ніж у основного металу на
15 і 30%, опором повзучості. Слід зауважити, що чим
більше опір повзучості, тим менше її швидкість.
Швидкість повзучості матеріалу прошарку розраховувалася за тим же рівнянням, що і в основно-

б

в

Рис. 1. Загальний вигляд зразка з прошарком (а), перетин скінчено-елементної
моделі (б) і зона сполучення прошарку з металом, що з'єднується (в)
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му металі, при цьому коефіцієнти С1 збільшувалися
з урахуванням зниження опору повзучості і приймалися відповідно рівними 5,203·10–29 і 5,881·10–29.
Модуль пружності матеріалу прошарку і коефіцієнт
Пуассона у всіх варіантах приймалися однаковими з основним металом: Епр = 0,5·105 МПа і μ = 0,4.
Досліджені варіанти вузлів з різними властивостями
(КЛТР і швидкість повзучості) прошарку наведені
в таблиці 1.
Термічне навантаження проводилося повільним
зниженням температури протягом 600 с. Результати
порівнювалися з варіантами при швидкому охолодженні, коли виникнення пластичних деформацій
повзучості не враховувалися (варіанти 1 і 4). При цьому враховувалася можливість пластичного деформування як прошарку, так і основного металу.
Таблиця 1. Варіанти властивостей матеріалу
прошарку досліджуваних вузлів
Варіант

КЛТР,
10-61/°С

1
2
3
4
5
6

10,5
10,5
10,5
42
42
42

Супротив
Час
повзучості по
охолодження,
відношенню к
с
основному металу
–
0
0,85
600
0,7
600
–
0
0,85
600
0,7
600

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Аналіз полів всіх складових і еквівалентних
напружень показав, що характер їх у всіх варіантах
зберігається, дещо змінюється тільки їх величина. Так
само, як і при швидкому охолодженні (варіанти 1 і 4),
на більшій частині вузла напруження малі, і лише
в невеликій зоні, розташованій поблизу прошарку
у кромки стику (у зовнішньої поверхні циліндра),
і в самому прошарку створюється складний НДС,
зумовлений різницею КЛТР металу, що з'єднується,
і прошарку. При цьому рівень напружень в варіантах з повільним охолодженням трохи нижче, ніж при
швидкому охолодженні.
Повільне охолодження знижує напруження в прошарку і в невеликій зоні основного металу поблизу
його кромки за рахунок деформацій повзучості в прошарку. При цьому ступінь опору повзучості прошарку
в порівнянні з основним металом в прийнятих межах (0,85 або 0,7) практично не грає ролі. Виникаючі
деформації повзучості мало впливають на характер
поля напружень. Варіанти 1...3 (з прошарком з меншим КЛТР) відрізняються від варіантів 4...6 (з прошарком з більшим КЛТР) тільки рівнем і зворотним
знаком напружень.
Дещо інша закономірність зміни полів пластичних деформацій, короткочасних і повзучості. У варі-
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антах 1, 2 і 3 з меншою різницею КЛТР прошарку
і основного металу (10,5·10–5 1/град) і, відповідно,
з меншим рівнем напружень, короткочасні пластичні
деформації невеликі, виникають вони тільки у кромки стику. При цьому вони помітно зменшуються
в варіантах 2 і 3 в результаті зниження напружень
за рахунок повзучості. У варіантах 4, 5 і 6 за рахунок вдвічі більшою різниці КЛТР прошарку і основного металу (21·10–5 1/град) і, відповідно, більшого
рівня напружень короткочасні пластичні деформації
помітно збільшуються і розподілені по всій довжині
прошарку. У варіантах з повільним охолодженням
(вар. 5 і 6) вони також помітно зменшуються внаслідок повзучості.
Поля пластичних деформацій повзучості показують деяке збільшення їх рівня в вар. 3 і 6 у порівнянні
з вар. 2 і 5 при зниженні опору повзучості (збільшенні
швидкості повзучості) матеріалу прошарку (близько
10%), і помітне збільшення (до 3-х разів) при збільшенні рівня напружень в вузлі за рахунок більшої
різниці КЛТР прошарку і основного металу. Наочне
уявлення про характер розподілу і рівні всіх складових і еквівалентних напружень в основному металі
і прошарку дають епюри (рис. 2...4).
Аналіз епюр напружень уздовж стику показує, що
всі складові і еквівалентні напруження в основному
металі практично відсутні на більшій частині стику
і тільки в невеликій зоні поблизу зовнішньої поверхні, протяжністю близько 10 товщин прошарку вони
зростають. Радіальні (рис. 2,а) до 67 і -102 МПа при
швидкому охолодженні (варіанти 1 і 4), до -55 МПа
(варіанти 2 і 3) і -73 МПа (варіанти 5 і 6) при повільному. Аналогічно зростають осьові до 68, 46 і 45 МПа
в варіантах 1, 2 і 3 і -69, -59 і -58 МПа в варіантах 4,
5 і 6 (рис. 3,а). Окружні змінюються аналогічно радіальним до 54, 40,5 і 40 МПа в варіантах 1, 2 і 3 й -69,
-56 і -54 МПа в варіантах 4, 5 і 6. Дотичні біля самої
кромки стику зростають до -44, -34 і -33 МПа
в варіантах 1, 2 і 3 й 51, 42 і 41,5 МПа в варіантах 4,
5 і 6 (рис. 3,б).
Як видно при порівнянні епюр, знаки складових напружень протилежні в вузлах з прошарком
з меншим (варіанти 1...3) і більшим (варіанти 4...6)
КЛТР, ніж у основного металу. При цьому за рахунок
повзучості вони незначно знижуються в варіантах 2,
3 і 5, 6 в порівнянні з швидким охолодженням (варіанти 1 і 4).
Відповідно до окремими складовими розподілені і еквівалентні напруження, до кромки стику вони
зростають до 76, 60 і 60 МПа в варіантах 1, 2 і 3 й до
87, 76 і 75 МПа в варіантах 4, 5 і 6 (рис. 4,а), тобто, залишаючись значно нижче границі плинності
основного металу (150 МПа). Для порівняння, при
пружному деформуванні (без урахування пластичних деформацій прошарку) аналогічних вузлів вони
становили 100 і 200 МПа в вузлах з прошарками
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Рис. 2. Епюри радіальних напружень σх по стику в основному металі (а) і прошарку (б) поблизу її зовнішньої кромки,
варіанти 1...6.

а
б
Рис. 3. Епюри осьових σy (а) і дотичних τxy (б) напружень по стику основного металу і прошарку поблизу її зовнішньої
кромки, варіанти 1... 6

а
б
Рис. 4. Епюри еквівалентних напружень σекв по стику в основному металі (а) і прошарку (б) вузлів, варіанти 1...6

з меншим і більшим КЛТР відповідно. Тобто, пластичні деформації матеріалу прошарку знижують
еквівалентні напруження в найбільш завантаженій
зоні основного металу, розвантажуючи і запобігаючи
пластичній деформації в ньому.
У прошарку осьові і дотичні напруження однакові
з основним металом, вони також відсутні на більшій
частині довжини стику (рис. 3,а і б) і тільки поблизу
кромки, на відстані близько 5 товщин з'являються і різко зростають, осьові напруження до 68, 46 і 45 МПа
в варіантах 1, 2 і 3 й до -69, -59 і -58 МПа в варіантах 4, 5 і 6, а дотичні до -44, -34 і -33 МПа й до 51,
42 і 41,5 МПа відповідно. Радіальні напруження на
більшій частині довжини стику в прошарку, на відміну від основного металу, досить великі, розподілені
рівномірно на рівні -128, -96 і -94,5 МПа (варіанти 1,

2 і 3) й 128, 115 і 113 МПа (варіанти 4, 5 і 6), тобто
близькі до границі плинності (128 МПа) матеріалу
прошарку при 1100 °С (рис. 2,б). Аналогічно розподілені і окружні напруження.
Таким чином, порівняння різних варіантів показує, що деформації повзучості декілька знижують
рівень складових напружень, як в основному металі,
так і прошарку. При цьому зміна опору повзучості
матеріалу прошарку в прийнятих межах (0,8 і 0,75 від
основного металу) практично не впливає на ступінь
зниження.
Відповідно до складовими розподілені і еквівалентні напруження в прошарку (рис. 4,б). На більшій частині довжини стику вони знижуються за
рахунок повзучості матеріалу прошарку і залишаються постійними практично на всій довжині стику:
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у варіантах 1, 2 і 3 на рівні 128, 96 і 94 МПа, а в варіантах 4, 5 і 6 на рівні 128, 115 і 113 МПа.
У відповідності з еквівалентними напруженнями розподілені і пластичні деформації в прошарку (рис. 5). Еквівалентні короткочасні пластичні
деформації (рис. 5, а) на більшій частині довжини
стику постійні, близькі до 0 (0,047...0,011%) у варіантах 1...3 і складають 0,404, 0,151 і 0,146% у варіантах 4…6. Тобто вони істотно збільшуються при
збільшенні різниці КЛТР прошарку і основного металу і зменшуються при появі деформацій повзучості і зниженні опору повзучості матеріалу прошарку
(рис. 5,а). Поблизу зовнішньої кромки стику вони
спочатку дещо зменшуються, а потім знову збільшуються до 0,11, 0,028 і 0,027% (вар. 1, 2 і 3) й 0,57,
0,234 і 0,226% (вар. 4, 5 і 6).
Аналогічно розподілені і деформації повзучості (рис. 5, б). При швидкому охолодженні (вар. 1 і 4)
вони природно відсутні, в інших випадках залишаючись на постійному рівні на більшій частині стику (від 0,114 і 0,284% в вар. 2 і 5 до 0,118 й 0,294%
в вар. 3 і 6), вони поблизу кромки спочатку незначно
зменшуються, а потім збільшуються до 0,081 і 0,15%
в вар. 2 і 3 й до 0,343 і 0,358% в вар. 5 і 6.
Наочне уявлення про зміну рівня деформацій
в зоні з'єднання при зміні властивостей прошарку (її границі плинності, опору повзучості і КЛТР)
дає діаграма (рис. 6). Короткочасні (миттєві) пластичні деформації в прошарку за рахунок повзучості зменшуються з 0,047% у вар. 1 до 0,011 і 0,01%
в вар. 2 і 3 та з 0,404 в вар. 4 до 0,151 і 0,146% в вар.
5 і 6 відповідно. Деформації повзучості при цьому
збільшуються від 0 до вар. 1 і 4 до 0,114 і 0,118%
в вар. 2 і 3 й до 0,284 і 0,294% в вар. 5 і 6, помітно
перевищуючи рівень короткострокових деформацій.
Обговорення отриманих результатів
Як відомо [25], важливою особливістю об'ємного
напруженого стану в порівнянні з лінійним є зміна
характеристик міцності (границі плинності) і пластичності (відносного подовження) металу, які визначаються експериментально саме при одноосьово-
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Рис. 6. Пластичні деформації в прошарку (%) на більшій
частині стику, варіанти 1, 2, 3, 4, 5 і 6

му розтягуванні. В умовах об'ємного напруженого
стану відбувається зміцнення (підвищення міцності і зниження пластичності) або знеміцнення (зниження міцності і збільшення пластичності) металу.
В якості кількісної характеристики цієї зміни використовується коефіцієнт жорсткості напруженого
стану кж, рівний відношенню максимальних (по
модулю) головних напружень (σ1 або σ3) (рис. 7) до
еквівалентних σекв (рис. 4). Причому максимальними (по модулю) головними напруженнями в основному металі для варіантів 1, 2 і 3 є σ1, а для варіантів 4, 5 і 6 – σ3. У прошарку картина зворотна, для
варіантів 1, 2 і 3 максимальними (по модулю) є σ3,
для варіантів 4, 5 і 6 – σ1.
Аналіз результатів моделювання НДС при температурному навантаженні показав, що поява пластичних деформацій в прошарку мало впливає на коефіцієнт жорсткості і ступінь зміцнення або знеміцнення, як основного металу, так і матеріалу прошарку
(рис. 8).
В основному металі поблизу осі вузла він дорівнює 0,68 поступово збільшуючись по мірі наближення до зовнішньої поверхні до 1,0 на відстані близько
1 мм від неї і до 1,4...1,5 у самій поверхні. У прошарку він залишається рівним 1,0 на більшій частині довжини стику (90%) і тільки біля самої поверхні спочатку дещо збільшується (до 1,05), а потім

а
б
Рис. 5. Епюри еквівалентних короткочасних пластичних деформацій εекв (а) і деформацій повзучості εeквp (б)
по стику в матеріалі прошарку поблизу її зовнішньої кромки, варіанти 1...6
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а
б
Рис. 7. Епюри максимальних (по модулю) головних напружень (σ1 або σ3) по стику в основному металі (а) і прошарку (б)
вузлів з прошарками з різним опором повзучості, варіанти 1...6

а
б
Рис. 8. Зміна коефіцієнтів жорсткості напруженого стану кж = σ1(3)/σекв по стику в основному металі (а) і прошарку (б),
варіанти 1...6

різко знижується до 0,6...0,8 (0,75...0,85 в вар. 1....3
і 0,6... 0,65 в вар. 4...6).
З порівняння епюр з аналогічними в пружній
задачі [24], видно, що їх характер і рівень, як в основному металі, так і в прошарку, змінюються незначно,
в основному на невеликих ділянках поблизу кромки
стику. Тут коефіцієнт жорсткості кж в основному
металі збільшується (метал зміцнюється) до 1,5, тобто трохи більше, ніж в пружній задачі (1,35). У прошарку він навпаки, знижується (метал знеміцнюється) до 0,5, тобто так само дещо більше, ніж в пружній задачі (0,6). Таким чином, пластичні деформації
в прошарку декілька збільшують ефект зміцнення
і знеміцнення основного металу і прошарку тільки на
зовнішній поверхні вузла.
ВИСНОВКИ
1. При термічному навантаженні охолодженням
вузлів з прошарком в невеликій зоні, розташованій
поблизу прошарку у кромки стику (у зовнішньої
поверхні циліндра), і в самому прошарку створюється
складний НДС, зумовлений різницею КЛТР металу,
що з'єднується, і прошарку. При цьому рівень напружень в варіантах з повільним охолодженням нижче,
ніж при швидкому охолодженні.
2. Повільне охолодження знижує напруження в прошарку і в невеликій зоні основного металу
поблизу його кромки за рахунок деформацій повзучості в прошарку. При цьому ступінь опору повзучості прошарку в порівнянні з основним металом в при-

йнятих межах (0,85 або 0,7) практично не впливають
на характер поля напружень.
3. У варіантах з меншою різницею КЛТР прошарку і основного металу (10,5·10–5 1/град) і, відповідно,
з меншим рівнем напружень, короткочасні пластичні
деформації невеликі, виникають вони тільки на невеликій ділянці прошарку у кромки стику. При цьому
вони помітно зменшуються в результаті зниження
напружень за рахунок повзучості.
4. У варіантах з більшою різницею КЛТР прошарку і основного металу (21·10–5 1/град) і, відповідно, більшого рівня напружень короткочасні пластичні
деформації помітно збільшуються і розподілені по
всій довжині прошарку. Тому при розробці припоїв
необхідно забезпечувати їх КЛТР близьким до КЛТР
основного металу, тобто їх система повинна бути
однаковою. У варіантах з повільним охолодженням
вони також помітно зменшуються внаслідок повзучості.
5. Деформації повзучості при повільному охолодженні помітно збільшуються зі збільшенням різниці
КЛТР прошарку і основного металу, мало змінюючись при зміні опору повзучості прошарку в прийнятих межах.
6. Коефіцієнти жорсткості напруженого стану, а відповідно, і ступінь зміцнення і знеміцнення
металу в зоні стику, при повільному охолодженні, як
в основному металі, так і в прошарку, змінюються
незначно, в основному на невеликих ділянках поблизу кромки стику.
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Abstract. The purpose of the publication is to analyze open educational resources for the availability of courses in the
field of information technology (IT).
Methods. To achieve this goal, theoretical methods of analysis of Internet sources and educational and scientific
literature were used to determine the most relevant to date educational resources and IT courses. For the quantitative
analysis of the study, mathematical methods were used, which allowed to determine the share of IT courses in different
characteristics and thematic areas. The analysis is based on a study of the content of ten educational platforms that
provide full or partial open access to their courses.
Results. The authors of the publication described their own results of quantitative analysis of educational platforms
and open resources in the field of IT. The authors of the article substantiated the contradiction between the demand
of the Ukrainian society for a competitive IT specialist and the content, methods, approaches to their professional
training in Ukraine. The authors see the solution of contradictions by introducing open educational courses in the
training of specialists in the field of IT. The article presents the characteristics of educational platforms, as well as the
classification of IT courses (programming and software development, data structures, computer (information) security
and computer networks, computer graphics, web graphics, design and visualization data, web design and Internet
technologies, database and SQL management systems, artificial intelligence and modern robotics, blockchain and
cryptography, operating systems).
Conclusions. The authors propose to use open educational resources to organize independent work in the framework
of training courses in the Ukrainian reality; for the organization of distance learning; to improve the skills of teachers.
Key words: open educational resources; educational platforms; Information Technology; IT industry; IT courses.
Анотація. Метою публікації є проаналізувати відкриті освітні ресурси на наявність в них курсів в галузі
інформаційних технологій (ІТ).
Методика. Для досягнення мети було використано теоретичні методи аналізу інтернет-джерел та навчальнонаукової літератури для визначення найбільш актуальних на сьогоднішній день освітніх ресурсів і розміщених на
них курсів з ІТ. Для кількісного аналізу проведеного дослідження було використано математичні методи, що дали
змогу визначити частку ІТ-курсів за різними характеристиками та тематичними напрямками. Аналіз побудовано на
дослідженні контенту десяти освітніх платформ, які надають повний або частково відкритий доступ до їх курсів.
Результати. Авторами публікації був зроблений опис власних результатів кількісного аналізу освітніх платформ та відкритих ресурсів у галузі ІТ. Автори статті обґрунтували суперечність між запитом українського
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суспільства на конкурентоспроможного ІТ-спеціаліста та змістом, методами, підходами до їх професійної
підготовки в Україні. Автори бачать вирішення протиріч шляхом впровадження відкритих освітніх курсів у
підготовку фахівців у сфері ІТ.
Наукова новизна. У статті наведені характеристики освітніх платформ, а також класифікацію ІТ-курсів (програмування та розробка програмного забезпечення; алгоритмізація та структури даних; комп’ютерна (інформаційна) безпека та комп’ютерні мережі; комп’ютерна графіка, веб-графіка, дизайн та візуалізація даних; вебдизайн та інтернет-технології; системи керування базами даних та SQL; штучний інтелект та сучасна робототехніка; блокчейн і криптографія; операційні системи), їх кількісний аналіз на таких платформах.
Практична значущість. Автори пропонують використовувати відкриті освітні ресурси для організації
самостійної роботи в рамках навчальних курсів в українських реаліях; для організації дистанційного навчання; для підвищення кваліфікації вчителів.
Ключові слова: відкриті освітні ресурси; освітні платформи; інформаційні технології; ІТ-галузь; ІТ -курси.
FORMULATION OF THE PROBLEM
Today, the Ukrainian educational sector is focused on
the acquisition of graduates of professional competencies
and their demand in the world labor market. These
and other documents are intended to promote
the competitiveness of Ukraine’s higher education
and its integration into the European educational space.
This requires not only the improvement of curricula
for training specialists in order to increase the weight
of professional courses and production practices, but also
the study and implementation of effective foreign training
experience. At the same time, the active development
of information technologies influenced the establishment
of the educational industry and facilitated the exchange
of experience through virtual space - the emergence
of open educational resources (ER) changed the traditional
vision of training specialists and made it possible to get
the experience not only in teaching methods of courses
in various fields of knowledge, but also in familiarization
with their content and awareness of the trends while
presenting contemporary scientific results.
Due to the great popularity of specialties in
the information technologies (IT) field in Ukraine
their is a huge expansion of work in the “freelance”
format with customers from abroad, with different
standards for creating or presenting virtual content.
Therefore the analysis of an open educational resources
in the IT field on the different educational platforms
becomes relevant and would contribute to resolving
the contradiction between the demand of Ukrainian
society for a competitive IT specialist and the established
content, methods, approaches, etc., of the training for
such specialists in Ukraine.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS
By definition, UNESCO’s “open educational
resources are educational and scientific resources that
are openly accessible or licensed, allowing their free use
and modification by third parties” [1]. In Ukraine, the term
“mass open online courses” or the MOOC is commonly
used, which is understood as an open platform, that after
the help of the recognized specialist in certain industry
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provides not only the free access, and online resources
but also the social networks for active communication
between a large number of students who self-organize
their participation according to their own learning goals
and prior knowledge and skills [2].
Investigation of open ER, MOOC and their
implementation into educational practice is being studied
by scientists from different countries. These results
of scientific researchers are important for solving
the contradiction: N. Aschenyuk, M. Berezan, N. Bidyuk,
M. Leschenko [3] about the analysis of foreign experience
in the use of mass open online courses in the international
educational space, which substantiates the thesis
of the spread of open courses through the development
of digital humanities and the adoption in the international
educational digital space humanistic pedagogy, as well as
assistance to MOOC to ensure the openness of education,
enrichment of the content of training, its individualization
and interactivation; K. Richards-Schuster, M. Ruffolo,
B. Hiltz [4] regarding the innovation of the use of MOOC,
which at the same time requires the involvement of various
resources, time investments, quality organizational
support and awareness of the consequences of their
passing by students; J. Zhang, X. Lou, H. Zhang [5]
about study the correlation between the flow of attention
and the performance of learning in various open ER,
in particular, the authors found that understanding
the patterns and dynamics of the flow of attention can
positively affect the profitability of learning resources
and prevent students from being overloaded; J. Zhang,
H. Sziegat, K. Perris [6] about the impact of ER
and MOOC on the status of elite universities in China,
in particular, the strategy for the use of educational
resources to improve the teaching quality and enhance
the world reputation of Chinese educational institutions.
The mentioned and other scientific results in
the majority cover general characteristics of open
educational resources, mass open online courses. At
the same time, given the trends of students’ centralization
in Ukrainian education, teachers who are involved
in the training of IT professionals and who are now
increasingly acting as transmitters of knowledge,
as consultants, tutors of the individual educational
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trajectories of future IT specialists, face the problem
of lack of scientific results that characterize at least
the quantity and content of such resources in relation to
particular scientific fields, in particular, the IT industry.
THE PURPOSE OF THE ARTICLE
IS to identify the quantitative characteristics of open
educational resources in the IT field in order to identify
ways to improve the training of IT professionals.
The goal requires solving the following tasks: 1)
to identify the most popular platforms, which provide
access to open educational resources, and provide them
with a brief general description; 2) to investigate open
ER on each of the platforms by parameters: the relative
share of IT courses in general and on each platform in
particular, the language of teaching, quantitative content
in the thematic areas.
METHODOLOGY OF RESEARCH
The survey is based on the study of the statistical data
about ten platforms, which provide access to an open ER.
The preliminary analysis and generalization of research
and internet sources in order to determine the popularity
of educational platforms and courses on them was preceded
by studying the contents of the selected resources. The
method of classification was used for the conditional
breakdown of IT courses on a subset in the thematic
directions to their arrangement and the possibility of their
quantitative analysis.
To process statistical data on the number of individual
courses on open platforms used the quantitative Analysis
method (method for determining the quantitative ratio
of components that are part of the analyzed category) to
determine the relative proportion of IT courses according
to various parameters, as well as a method of comparative
analysis for determination of extreme values of such
quantity according to the selected parameters, their
possible direct or indirect communication, Development
trends, etc.
RESULTS OF RESEARCH
Over the last decade, the number of open ER project
sites that provide university repositories and site projects
has grown considerably. According to Class Central
statistical data, a free catalog of online courses, for only
2018 year, more than 11.5 thousand were offered. Of
more than 900 universities.
The objective distribution of courses indicates
the popularity of the developers of industries such as
“Technology” (about 20%), “Business” (about 18%),
“Social Sciences” (about 11%), the smallest number
of courses are created in the fields of “Art and Design”
(5%) and “Mathematics” (3.1%). Among the most
popular for consumer educational content according
to Class Central marked platforms: Coursera –
37 million, EdX – 18 million, XuetangX – 14 million,
Udacity – 10 million, FutureLearn – 8.7 million [5].
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The generalization of the obtained results and our own
impression inclined our choice to study the following ten
educational platforms: Coursera [7], EdX [8], Udemy [9],
MIT OpenCourse Ware [10], OpenLearn [11], Intuit [12],
Prometheus [13], UoPeople [14], Open Learning Initiative
[15] Open University of Maidan [16]. We conducted
an analysis of ten open educational resources regarding
the availability of courses in the IT industry (analyzed
as of December 2019). According analysis, it can be
concluded that among well-known educational platforms
the most filled with different courses are foreign Coursera,
EdX, MIT OpenCourse Ware, OpenLean and Intuit.
The number of courses on them exceeds the value
of 2.4 thousand, while in the Ukrainian Internet space
the most saturated courses platform Prometeus where
about 100 courses are located. Obvious is the leadership
position of the resource Udemy of the number of courses
in general – 82943, and on IT – 35727. According to this
resource in the number of IT courses is a platform Intuit,
which offers 1152 courses, then go EdX (599 courses)
and MIT OpenCourseWare (351 course). At least ten
courses on IT-industry offer Open Learning Initiative
(6 courses) and OUM (4 courses). The 10-percent barrier
(computer science courses to the total number of courses)
underwent Udemy (43.1%), UoPeople (28.4%), Intuit
(70.2%), EdX (24.4%), Prometheus (17.2%), MIT
OpenCourse Ware (14.6%), Open Lerning Initiative
(10.7%). The smallest relative proportion of IT courses
on the OpenLern platform (3.3%).
An analysis of the teaching language offered by
courses in the IT field found the following: Coursera’s
resource offers only 19 courses (11.9%) in English,
1 course (0.6%) in Ukrainian and 4th course (2.5%)
in Russian. All others, and these are 136 such courses
(85%), are offered in other languages; EdX Resource
offers 90% of rates (539) in English and does not have
courses in Ukrainian/Russian languages; Udemy resource
offer more than half of 18758 (52.5%) courses in English,
only 4 courses (0.01%) in Ukrainian and 340 courses
(0.95%) in Russian; MIT OpenCourseWare, OpenLearn,
UoPeople, Open Learning Initiative resources offer all IT
courses in English; Intuit resource has Russian language
for all 1152 IT courses; Ukrainian resources Prometheus
and OUM offer open ER in Ukrainian language in IT
sphere according to the amount of 17 and 4 courses.
We have defined 10 generalized thematic directions
according to analysis of courses names and abstracts:
Software
programming
and
Development
(TD 1) – open ER that is connected with learning
different languages (e.g. Java, C#, C++, Python, Scratch),
development and testing of applications, etc. Algorithms
and data Structures (TD 2) – open ER, which considers
methods and methods of structuring data, algorithms
and their properties. Computer security and Networks
(TD 3) – in the specified direction we have been attributed
to open ER, where are studied issues of information
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systems protection, cyber security, secure surfing
network, as well as the setting up and use of various
types of networks. Computer graphics, design and data
visualization (TD 4) – open ER associated with computer
Graphics study, animation, art design, relevant software,
visual guidance, drawing illustrations, etc. Web design
and Internet technologies (TD 5) – open ER, which give
an idea of modern internet technologies and technology
of web-sites development languages HTML, CSS, PHP
etc. DB and SQL Management (TD 6) – open ER, which
are connected with database learning, query creation,
updating and management of relational databases,
creating database diagrams and their modifications, access
to database control systems, etc. Artificial Intelligence
and Robotics (TD 7) – open ER, where are studied features
of the development and possibility of using artificial
intelligence, machine learning and design, creation,
operation and use of robots, as well as computer systems
for their Control, sensory feedback and information
processing of automated technical systems, etc. Block
chain and Cryptography (TD 8) – are directly attributed
to the open media, which give an idea of the block chain,
as well as encryption methods and mathematical methods
for ensuring the confidentiality, integrity and authenticity
of information. Operating systems (TD 9) – open ER view
complexes of programs that perform the management
of a hardware component of a computer or virtual machine
and provide management of computing process, or
organize the interaction with users. Other (TD 10) – This
block includes all other open OR, for example, courses
related to the study of specialized software of the specific
scientific industry, cloud computing courses, etc.
The direction of TD1 in relation to the other most
popular on Coursera platforms (54.4% rates), EdX
(33.2%), Udemy (42.0%), Intuit (31.9%), Prometheus
(41.2%), Open Learning Initiative (50.0%). The largest
absolute number of courses in the direction of TD1 on
Udemy (15004) and Intuit (368) resources. There is no
this direction on the OUM platform.
The direction of TD2 is less popular. The relative
proportion of courses in this direction ranges from 17.9%
on the MIT OpenCourse Ware to 0.6% in Coursera. In
a quantitative equivalent we have the leader-platform
Udemy (216 courses). The second thematic direction
is not presented at all on OpenLearn platforms, Open
Learning Initiative, OUM.
The direction of TD3 is most represented on Udemy
platform (2342 courses). Other platforms besides Open
Learning Initiative, where this direction is absent, offer
from 112 courses on Intuit to 1 course on Prometheus.
The direction of TD4 is the most popular on
the platform Intuit (59 courses), if you reject the absolute
leader – the Udemy platform (8132 courses). This direction
is not presented on the Open Learning Initiative platform.
For the direction of TD5, the most relative figure is
the Prometheus platform – 17.6%. At the same time, in

132

ISSN 2311–3405

absolute numbers, it is not a leader, since the number
of courses for Udemy (965 courses) follows Intuit
(122 courses).
The direction of TD6 is not presented on Coursera
platforms, MIT OpenCourse Ware, Prometheus, Open
Learning Initiative, OUM. The largest number of kirses
of this area also offer Udemy (1220 courses) and Intuit
(41 course).
The direction of TD7 has relative small indicators
for each platform: the largest at MIT OpenCourse Ware
(10.8%), there are no such areas of courses on Coursera,
Open Learning Initiative, and OUM.
The direction of TD8 is not only poorly represented
on the analyzed platforms, but also has the lowest total
amount of the open ER. The direction is represented on only
three EdX (8 courses) platforms, Udemy (312 courses)
and the MIT OpenCourse Ware (10 courses).
For the direction of TD9 again the absolute leaders are
Udemy platforms (1018 courses) and Intuit (56 course).
6 to 2 courses are proposed by the platforms EdX and MIT
OpenCourse Ware respectively.
The direction of TD10 has a significant relative
weight for EdX resources (189courses or 31.6%), Udemy
(5837 courses or 16.3%), the MIT OpenCourse Ware
(99 courses or 28.2%), OpenLearn (16 courses or 53.3%),
Intuit (293 courses or 25.4%).
A more detailed analysis from this directly showed
popularity: for the EdX platform open, cloud technology
and augmented and virtual reality; for Udemy Platform –
an open media learning, ecommerce, and Office software;
for MIT OpenCourse Ware – an open ER on computing
theory and machine interfaces; for OpenLearn and Open
Learning Initiative – an open ER on the theory of Computing,
e-commerce, work in the Internet; for Intuit – open ER
with Office technologies, mobile technologies, hardware;
for UoPeople – open ER from computer systems, cloud
computing and information retrieval.
The last row of table 2 confirms the popularity
of courses on programming and software development (in
the direction of TD1 the generally offered 15764 courses,
which is 38.6% of the total number of considered
courses) and courses of computer graphics, Design
and visualization of data (in the direction of TD4 is
offered 8279 courses, which is 20.2% of the total number
of considered courses).
CONCLUSIONS
The conducted quantitative analysis confirms
the popularity of open education: there is currently
a large number of platforms that provide access to open
educational resources from different fields of knowledge.
The mass proportion of courses on the IT-industry
in open educational resources with respect to all offered
is quite extensive: Intuit courses of computer science
occupy 70% of all courses, at Udemy – 43%, UoPeople –
28%, EdX – 24%.
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A large proportion of courses is offered not only
in programming and software development, although
these rates have the highest relative weight (38.6%
of the rates discussed), but also from the directions
related to the study of specialized software specific
scientific field (mathematics, physics, biology, finances,
etc.), with the methods of processing multi-format
information content, with cloud computing, etc. There are
comparatively many such courses regarding algorithms
and data structuring, computer security or network
technologies. This suggests that the modern youth has
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a variety of requests, which are met by copyright courses
of leading teachers of the world.
Among the ways to improve the professional training
of specialists of IT-industry due to the open ER we
note: organization of independent work within separate
courses of training plan; use of open non-profit ER for
organization of remote or correspondence training;
passing open ER as refresher courses; personal research
on open ER; Possibility and expediency of copyright
methods dissemination in the development of their own
courses and promoting them on open platforms.
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