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UDC 629.5.01

REDUCING POORLY STREAMLINED 
BODY WATER RESISTANCE BY USING ACTIVE 
BOUNDARY LAYER CONTROL DEVICES
ЗНИЖЕННЯ ОПОРУ ВОДИ РУХУ ПОГАНО ОБТІЧНОГО ТІЛА ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПРИСТРОЇВ АКТИВНОГО КЕРУВАННЯ ПРИКОРДОННИМ ШАРОМ

DOI https://doi.org/10.15589/smi2019.1(11).1

Julia S. Bodnarchuk Боднарчук Юлія Сергіївна, аспірант
julka.bodnar4uk@gmail.com 
ORCID: 0000-0003-3551-1452

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

Abstract.  It is proposed to install on the wetted surface of the poorly streamlined body: on 
one a profiled recess, and on the second step. The first device changes the pressure distribu-
tion on the surface of the selected object. In the middle recess, a vortex motion is created, in 
the middle of which the pressure is lowered, which makes it possible to reduce the thickness 
of the boundary layer. The main purpose of the second device is to reduce the suction effect of 
water during acceleration of the object. Thus, the resistance force decreases, which means that 
it is much easier and faster to pick up speed and maintain it for a long time. After studying two 
methods of reducing resistance, it is proposed to evaluate the effectiveness and the prospect 
of using the above methods simultaneously with the air lubrication method. The Air Lubri-
cation technology is based on blowing air bubbles out under the hull of the vessel. The air 
bubble distribution across the hull surface reduces the resistance creating a sublayer between 
the body of the object and water. These studies were conducted in the Flow Vision software 
package to obtain visualization and calculations, which confirm that the use of the proposed 
methods makes it possible to reduce the resistance of the body when it is moved in a liquid.
Key words: recess, boundary layer, resistance, pressure, poorly streamlined body.

Анотація. Вплив течії – складна проблема гідродинаміки, багато аспектів якої ще 
не повністю вивчені. Турбулентний стан течії призводить до великих сил тертя, 
тим самим до збільшення використаної енергії. Тому дослідження методів впливу 
на характер течії є важливим у таких галузях, як кораблебудування, для економії 
використання енергетичних ресурсів. Об’єктом дослідження є поверхня погано 
обтічного тіла. У роботі досліджені питання про ступінь ефективності одночасного 
використання декількох способів активного впливу на пограничний шар спрямованих 
на зниження опору тіл під час їх руху в рідині. За використання методу повітряного 
мастила отриманий ефект досягається за рахунок зменшення опору тертя тієї 
частини поверхні корпусу, яка покривається повітряним прошарком. Для зменшення 
повного опору можуть бути використані виїмки за умови правильного вибору місця 
розташування і їх параметрів форми. Установка сходинки на днищевій поверхні 
об’єкта порушує плавність обводів, сприяючи вихороутворенню, у разі збільшення 
швидкості ходу по воді інтенсивність вихороутворення зростає, тим самим змінюючи 
характер течії рідини. Твердотільні моделі із встановленими засобами створювалися 
в CAD системі Solid Works. Розрахунки проводилися в програмному комплексі Flow 
Vision у два етапи. У першому етапі досліджувалося погано обтічне тіло зі сходинкою 
і виїмкою. На другому етапі досліджувалися ті ж тіла з подачею мастила і зі сходинки 
і з виїмки.
Ключові слова: виїмки, прикордонний шар, опір, тиск, погано обтічне тіло.
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Formulation of the problem. One of the promising 
methods of reducing the vessels resistance is the creation 
of air lubrication on the bottom surface of their hulls. 
This method makes it possible to reduce the friction 
resistance significantly, as well as the wave resistance 
can be reduced by reducing the pressure gradient in the 
stream along the vessel’s hull. Stern profiled recess are 
also one of the methods of active influence on the bound-
ary layer. With the right choice of dimensions and their 
location, they will affect the thickness of the boundary 
layer, as well as contribute to the redistribution of pres-
sure on the surface of the ship’s hull.

Analysis of recent researches and publications. 
An analysis of existing publications on the main trends in 
the development of methods for impact on the boundary 
layer showed that, in an effort to reduce fuel costs, more 
and more research is being carried out that aims to reduce 
the resistance of the ship to the liquid. It is possible to 
perfect the shape of a ship only to a certain point, which 
is already close and can not be surpassed. The fact is that 
even the perfectly streamlined body during movement 
causes the formation of waves and feels the resistance to 
water friction on its lining. Today, active research is be-
ing carried out and the fluids are used which allow to im-
prove the stability of the vessel on the go, to damp rolling 
and pitching, to lower the wetted surface of the hull, and, 
consequently, resistance to the vessel movement, which is 
demonstrated in studies [1; 2]. In paper [3] received a pos-
itive answer to the question of the possibility of creating 
effective artificial caverns on the bottom of planing ves-
sels, the speed of which corresponds to Froude numbers 
exceeding 4, as well as obtaining experimental data on the 
hydrodynamic characteristics of planing vessels with arti-
ficial cavities at the bottom, estimated speed of the lying in 
the range from 3.5 to 5.5. The experiments to generate air 
layers on the lower surface of a flat plate in the large water 

tunnel were conducted, which is demonstrated in studies 
[4]. After that, resistance and self-propulsion tests for a 
66K DWT bulk carrier were carried out in the towing tank 
of SSMB to estimate the expected net power savings. The 
subject of paper [5] is the steady hydrodynamic modeling 
of semi-planing air-cavity hulls. Parametric calculations 
are presented for a stepped hull with pressurized and 
open cavities, illustrating the influence of the step height 
and Froude number. The system of air-lubricating the 
body of the vessel was interested in the Marine Institute’s 
Irish Science and Technology Center, Japanese company 
Mitsubishi Heavy Industries, scientists from the Dutch 
shipbuilding group Damen Shipyards, which shows the 
constant development in this direction in studies [6; 7; 8].

The purpose of the paper. The purpose of this arti-
cle is to study the efficiency of the recess in comparison 
with the method additions lubricants, as well as the ef-
fectiveness of their simultaneous use. 

Methods, object and subject of research. The sub-
ject of the study is a poorly streamlined body, namely 
a parallelepiped, on the bottom surface of which a step 
and a recess was established for the study of the effec-
tiveness of methods for reducing body resistance, which 
is the object of research. The main method of research is 
to carry out calculations in the CFD package at the first 
stage under conditions without supply of lubricant to the 
bottom surface of the body, and the second with the sup-
ply of lubricant.

The presentation of the main material. To reduce 
the friction resistance, promising methods are consid-
ered, which influence the boundary layer, since the 
resistance to friction is the largest fraction of the full 
resistance of medium and large moderate high-speed ve-
hicles. One such method is the creation of air lubrication 
(Fig. 1). The idea is to blow the air through special chan-
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nels to the surface of the body to create a thin air cover-
ing of 1–2 cm of thickness, covering the bottom, which 
reduces the resistance, because the air has 850 times less 
density than water [9; 10].

For the most part, the complex supply of air is used 
for water tidal hulls (Fig. 1a); for gliding vessels, the air 
is fed by one wave (Fig. 1b). More complex systems of 
air lubrication can be used for complex forms of cases 
(semi-submersible vessels and others). Below there is a 

simplified scheme of the case using this method and an 
underwater photograph of air lubrication under this hull 
(Fig. 2).

With the Flow Vision software system, the flow of 
a smooth, poorly streamlined body was initially mod-
elled, which is the primary model with which subsequent  
results are compared.  The next stage was the study of 
the primary model with the first step, installed on its bot-
tom surface, and then the recess. It should be noted that 

Fig. 1. Types of air lubrication on the bottom surface of the vessel [11]

Fig. 2. A simplified scheme of a hull and underwater photograph under this hull [9]

Fig. 3. Visualization of the formation of air oil in a step

Fig. 4. Visualization of the formation of air lubrication in a step from a profiled recess
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at this stage, the recess showed a better result for a step 
by 5%. After the results were obtained, the formation of 
lubrication was simulated in the case of its feeding in a 
step established on the surface of a poorly streamlined 
body (Fig. 3).

Further, the formation of lubrication was simulated 
in the case of feed from a profiled с (Fig. 4).

Based on the calculations, Table 1 was constructed, 
in which the effect of the step and recess with and with-
out lubrication is shown.

On the received pictures of the pressure distribu-
tion visualization, it is observed that on the part where 
the lubrication was formed in a step and the profile re-
cess and the pressure drops, and the speed is reduced 
(Fig. 5–6).

Discussion. In the framework of this work, the 
study of the effectiveness and prospect of simultane-
ous use of several methods of active influence on the 
boundary layer has been performed in order to improve 

the effectiveness of reducing the total body resistance. 
According to the results, it is confirmed that due to the 
supply of lubricant, the pattern of pressure distribution 
and distribution of viscous stresses along the surface 
of a poorly streamlined body. Calculations have shown 
that as a result of the simultaneous installation of pro-
filed recess and brushes created from it, the resistance 
decreased by 15%.  

CONCLUSION. In this paper, a combination of 
several methods for controlling the boundary layer is 
considered in order to reduce the resistance to the sur-
face of the selected body. According to the task, projects 
were created in the Flow Vision software system and the 
calculation of the surface of the poorly streamlined body 
was performed. A large number of variations were made 
on the use and combination of selected methods on the 
surface of a poorly streamlined body.  In the future, the 
effectiveness of using the combination of methods on the 
bottom surface of the vessel is planned to study.

Table 1. The results of the study are poorly streamlined body

Speed, [m/s] A smooth
Body, [кН]

A body with a step 
without a lubrication, 

[кН]

A body with a recess 
without a lubrication, 

[кН]

A body with a step 
with a lubrication, 

[кН]

A body with a recess 
with a lubrication, 

[кН]
6 18,691 19,511 17,193 17,585 15,347

Fig. 5. Visualization of the pressure distribution after the step

Fig. 6. Visualization of the pressure distribution after the recess
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DESIGNING OF THIN SHEET PLATING SHIP 
CONSTRUCTIONS FROM ALUMINUM ALLOYS 
WITH MINIMIZATION OF LOCAL WELDING 
DEFORMATIONS
ПРОЕКТУВАННЯ ТОНКОЛИСТОВИХ СУДНОВИХ КОРПУСНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ З АЛЮМІНІЕВИХ СПЛАВІВ З МІНІМІЗАЦІЄЮ 
МІСЦЕВИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ДЕФОРМАЦІЙ

DOI https://doi.org/10.15589/smi2019.1(11).2

Ivan V. Simutenkov І. В. Симутенков
ivan.simutienkov@damen.com 
ORCID: 0000-0002-2896-2637

Marine Design Engineering Mykolayiv, Mykolayivv

Stanislav V. Drahan С. В. Драган
welding@nuos.edu.ua 
ORCID: 0000-0001-8634-782X

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

Abstract. In low-tonnage shipbuilding in the manufacture of hull structures made of alu-
minum alloys, the main method of joining parts is argon-arc welding. However, the high 
deformation capacity of structural aluminum alloys causes the occurrence of local welding 
deformations that impair the performance and appearance of the structure. Elimination of 
residual deformations by editing is associated with significant material and energy costs and 
does not always ensure satisfaction of the high requirements imposed on the presentation of 
the product. Therefore, the design of such structures should provide for the possibility of their 
manufacture with minimal labor input and deformations not exceeding the allowable values. 
The developed technique provides for the design of typical hull structures of pleasure motor 
yachts according to the Rules of classification societies or ISO12215-5 standard taking into 
account technological measures to minimize local welding deformations of thin sheet plating 
from welding set. Using the example of designing various types of hull structures made of 
alloy 5083H111, the sequence of selecting the thickness of the section plating, the parameters 
of the cell of the set, the type and size of welds, ensuring the strength requirements established 
by the Rules and reducing the residual welding deformations to the allowable limit, is shown. 
To implement the welding technology, an original design of a welding torch with in-nozzle 
transverse oscillations of the electrode wire was proposed to reduce the energy introduced 
into the weld. The torch can be used for mechanized and automatic pulse-arc welding.
Key words: design, aluminum alloy, technology, welding deformations, low-frequency 
oscillations of the electrode.

Анотація. У малотоннажному суднобудуванні у процесі виготовлення корпусних 
конструкцій з алюмінієвих сплавів основним способом з’єднання деталей є аргонодугове 
зварювання. Однак висока деформаційна здатність конструкційних алюмінієвих 
сплавів зумовлює виникнення місцевих зварювальних деформацій, що погіршують 
експлуатаційні характеристики і зовнішній вигляд конструкції. Усунення залишкових 
деформацій правкою пов’язане зі значними матеріальними й енергетичними затратами 
і не завжди забезпечує задоволення високих вимог, що пред’являються до товарного 
вигляду продукції. Тому проектування таких конструкцій має передбачати можливість 
їх виготовлення з мінімальною трудомісткістю і деформаціями, що не перевищують 
допустимих значень. Розроблена методика передбачає проектування типових корпусних 
конструкцій прогулянкових моторних яхт за Правилами класифікаційних товариств 
або стандарту ISO12215-5 з урахуванням технологічних заходів щодо мінімізації 
місцевих зварювальних деформацій тонколистової обшивки від приварювання набору. 
На прикладі проектування різних типів корпусних конструкцій яхти зі сплаву 5083H111 
показана послідовність вибору товщини обшивки секцій, параметрів осередку набору, 
типу і розмірів зварних швів, що забезпечують встановлені Правилами вимоги щодо 
міцності і знижують до допустимого рівня залишкові зварювальні деформації. Для 
реалізації технології зварювання запропонована оригінальна конструкція зварювального 
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пальника із внутришньосопловими поперечними коливаннями електродного дроту, що сприяють зниженню 
енергії, яка вводиться у зварний шов. Пальник може бути застосований при механізованому та автоматичному 
імпульсно-дуговому зварюванні.
Ключові слова: проектування, алюмінієвий сплав, технологія, зварювальні деформації, низькочастотні 
коливання електрода.
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baniy elektroda na geometriyu proplavleniya pri avtomaticheskoy naplavke pod flyusom. [Effect of high-frequency 
oscillations of the electrode on the penetration geometry during automatic submerged arc welding] Sudostroyeniye i 
morskaya infrastruktura. № 1 (3). P. 76−86.
[16] Lebedev, V.A., Drahan, S.V. & Trunin, K.K. (2017). Automatic submerged-arc welding with pulsed electrode wire feed 
using a stepping motor. Welding International. Vol. 31, 2. P. 145−150. 
[17] Lebedev, V.A., Zhuk, G.V. & Dragan, S.V. (2017). Sposoby upravleniya podachey elektrodnoy provoloki pri 
dugovoy mekhanizirovannoy svarke-naplavke. [Ways to control the supply of electrode wire during arc mechanized 
welding-surfacing] Zbírn. nauk. prats' NUK. № 4. P. 43−52.

Problem statement. Modern manufacturing tech-
nology of thin-sheet hull structures of ships from alu-
minum alloys provides for the connection of parts using 
arc welding. If the design of structures does not take into 
account the effect of welding and / or no rational man-
ufacturing process is chosen, then the residual welding 
deformations exceeding the permissible values are a 
negative consequence. These deformations not only re-
duce the bearing capacity of structures and increase the 

hull’s resistance to movement, but also degrade the ap-
pearance of the vessel as a whole (Fig. 1).

To eliminate residual welding deformations and im-
part a “marketable” design, such corrective measures are 
often used, such as post-welding thermal straightening 
and / or filling of the section shell [1−3]. However, these 
measures, despite their high cost, do not always guaran-
tee obtaining an acceptable result, therefore, the design 
of new structures should be carried out with regard to 
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a                                                                                   b
Fig. 1. The appearance of the hull structures of the pleasure yacht made of aluminum alloy 5083H111 
after welding: a – shell of deck; b – shell of bottom

Table 1. Deformation of the shell from the plane between the frames, mm

Construction element
By standard [10] (for spacing 300−1000 mm)

Factual data
Recruitment Limit value

Shell

Cylindrical part (side and 
bottom shell) 4 8 5−10

7,5

Bow and stern 5 3−7
5

Design Deck
In the cylindrical part 4 4 5−10

7,5

Bow and stern 6 6 3−7
5

Superstructure Deck Open area 4 4 5−30
17,5

Shell of Superstructure Outside area 4 4 5−15
10

their manufacture with minimum labor-intensiveness 
and minimum allowable welding deformations meet-
ing the requirements of the quality standard DSTU ISO 
9001: 2015. Therefore, the development of methods for 
designing thin-sheet hull structures, allowing to reduce 
the cost of their manufacture is an actual task.

Latest research and publications analysis. It is 
well known that when designing ships, compliance 
with the requirements of the Rules of various classi-
fication societies [4; 5] ensures the necessary level of 
operational reliability of the design under development 
[6−9]. However, as the experience of building low-ton-
nage vessels, including yachts made of aluminum al-
loys, even if the sequence of stitching, as provided by 
the design documentation, often does not provide an ac-
ceptable level of local deformations of structures after 
welding [10].

Measurements of the surface shape of the hull struc-
tures made of aluminum alloy 5083H111 carried out 
at the production show a significant excess of residual 
deformations over the allowable values (table 1). The 
cause of warping of the plating is the loss of stability 
of thin-sheet plating from the longitudinal shrinkage of 
fillet joints connecting the reinforcing frames with the 
plating. The implementation of technological measures 

to reduce welding deformations requires, as indicated 
above, additional costs and time.

Therefore, it is advisable at the design stage of the 
hull structure to provide for its structural design so that 
measures to combat welding deformations are provided 
[2; 3]. This should take into account the known recom-
mendations on the appointment of types of welds, con-
tributing to the reduction of residual volumes of plastic 
deformations shortening, which are as follows [3].

In the frames welded T-joints with frames and shell, 
the seams in which the calculated seam leg exceeds the 
minimum, technologically feasible size must be made 
continuous.

When seams are assigned by calculation, preference 
should be given to continuous two-sided seams. For 
joints that are not calculation for strength, a minimum, 
technologically feasible joint should be assigned. With 
the same minimum seam leg, the use of intermittent 
seams is more advisable than continuous.

Ratio of residual volumes of longitudinal shorten-
ing of welded T-joints with continuous and intermittent 
equal strength seams [2]

V
V

K
K

con

int

con

int

= ,                              (1)
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где Vcon и Kcon – the volume of the longitudinal short-
ening and the legs of the continuous seam, respectively; 
Vint и Kint – the same for intermittent seam.

Volumes of longitudinal shortening are calculated by 
the formulas:

for continuous seam

V v L
c
q Lcon l= ⋅ = 0 29,

α
ρ

,                   (2)

for intermittent seam

V v L
l
pint
int

int

= ⋅ ⋅ ,                              (3)

Here v – linear longitudinal shortening; L – length of 
the seam; 

α
ρñ  − metal deformation coefficient; ql – linear 

heating energy of the welded elements; lint и pint – weld 
length and intermittent weld pitch, respectively.

And, finally, in order to reduce local deformations of 
the shell from welding of the frames, its thickness should 
be increased or the distance between the frames should 
be reduced.

Separation of previously unsettled parts of the 
general problem. The fulfillment of the above require-
ments and recommendations is reflected separately in the 
design documentation for the design of hull structures 
and in the process documentation for their manufacture. 
A comprehensive solution to the problem of reducing the 
time and material costs of creating competitive products 
in yacht building can be implemented using an improved 
methodology for designing hull structures of yachts, tak-
ing into account modern technological recommendations 
for reducing welding deformations.

The article aim – development of a design method-
ology for hull structures and superstructures of alumi-
num alloy yachts according to the requirements of the 
Rules of classification societies, taking into account the 
welding technology, ensuring minimal local deforma-
tions from the welding frames. 

Methods, object and subject of development. Dur-
ing the development of the methodology, the calculation 
methods of structural mechanics of the ship, the calcu-
lation and design of welded joints, the calculation of 
welding deformations and stresses, and the design of arc 
welding technology were used.

The object of development are the bottom, side and 
deck sections of motor yachts made of aluminum struc-
tural alloy, the subject of development is the thickness 
of the sections shell, the type and size of welds connect-
ing the frames with the plating, welding technology.

The basic material (results). For the development 
of the design methodology, typical designs (floors) of 
ten different single hull motor yachts with a small hull 
extension were chosen, i.e. for which the ratio L / B < 6  
(here L is the hull length; B is its width) ... For selected 
the indicated ratio of the parameters is: L / B = (8,5… 
29,8) / (2,4…6,9) = 3,5…4,3. All hull structures are 
made of aluminum-magnesium alloy 5083Н111 (ana-
logue alloy AlMg 4,5).

Structural design was performed in accordance with 
the requirements of the standard [4] in the following se-
quence:

1) determined the design load for each type of floors. 
The width of all floors was limited in the transverse 
direction by the distance between bulkheads or frame 
frames. The length of the floors was taken depending on 
the type:

– for bottom floors – half-width of the hull, from CL 
to side, with bearing on board and on keel to CL;

– for side floors – the distance from the deck to the 
shear with the support on the deck and cheekbone;

– for deck floors – hull half-width – from CL to board 
with bearing on board and Carlings in CL.

2) chose the layout of the beams and make up the 
appropriate design scheme of floors with the transverse 
frames system;

3) the required thickness of shell was calculated;
4) determined the required moments of resistance 

and the height of the frames section;
5) chose sections of welds;
6) checked the calculated thickness of the shell for 

the absence of buckling deformations.
When designing, the authors took into account the 

constructive and technological recommendations devel-
oped by the authors aimed at reducing the residual weld-
ing deformations:

− reinforcement frames profile − T-beams (if the 
length of the hull of the yacht is L > 12 m) or strips with 
a wall thickness equal to the thickness of the outer shell 
(if L ≤ 12 m);

− the frames is shell welded by the mechanized 
method with a solid electrode wire with continuous 
two-sided seams (connection − T3 according to GOST 
14806-80);

− the leg of the corner seams, ensuring equal 
strength of the seam and the base metal, is determined by 
calculation and is selected according to the Rules [6 – 9]. 
If, according to the calculation, a leg less than 4 mm is re-
quired, the frames is welded with intermittent 4 mm long 
leg chain seams. The pitch and length of the seam sections 
are determined in accordance with the Rules [5];

− in order to reduce the heat energy of welding, 
reduce the volume of longitudinal plastic deformations 
and ensure high dimensional stability of fillet welds, the 
welding is performed using a pulsed arc method using 
standard or specialized equipment, for example [11];

− from the condition of ensuring free access to the 
welding seams, the smallest distance between the beams 
(space) is limited to 300 mm.

In order to establish general design requirements for 
the design of typical sections of the yacht, as well as the 
development of recommendations for the selection of 
parameters of welded joints to minimize local deforma-
tions of the shell, the hull and superstructure of the yacht 
were divided into zones within which different register 
loads act (Fig. 2). For each of the zones, according to 
the Rules, the limiting values of the shell thickness, the 
spacing frames, the type and size of the fillet seams of 
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the welding frames to the shell are frames. Each zone 
corresponds to the parameters available at the design 
and / or design stage, which can be varied to minimize 
deformations in the visible part of the hull structure and 
superstructure of the yacht.

For each type of sections included in a specific zone, 
in accordance with the requirements of the Rules, cal-
culated by the formulas (1) − (3) the allowable intervals 
for changing the parameters of the welds of the welding 
frames to shell depending on the size of the space and 
the length of the yacht's hull and the corresponding nom-
ograms (Fig. 3).

Nomograms also allow you to assign a spacing size 
depending on the required thickness of the shell, if there 
is no deformation, buckling resistance from welding 
the frames with continuous or intermittent seams with a  
4 mm leg.

If the calculated seam leg exceeds 4 mm, then the 
intermittent seam should be replaced with a continuous 
two-sided with a leg equal to the calculated one. In this 
case, constructive measures aimed at minimizing weld-
ing deformations are limited to changes in the thickness 
of the space, the size of the installation and the ratio of 
the sides of the support contour.

For each specific spacing size, with a fixed length of 
the welded section, there are maximum and minimum 
spacing of a discontinuous seam, which are calculated 
using formula (3) and are shown on the nomograms by 
double solid lines.

The thick solid lines on the nomograms, calculated 
on the basis of the Rules, correspond to the maximum 
allowable step of the intermittent welding, which has the 
necessary strength to ensure the strength connection be-
tween the shell and the frames, perceiving the load spec-
ified, for example, in Rules [5] and etc.

The dashed lines on the nomograms indicate the 
minimum permissible pitch of the intermittent weld 

seam, which, with a given spacing and thickness of the 
cloth, does not lead to loss of stability of the casing.

All pitch values of the intermittent weld, which lie 
above the corresponding curve, are then safe. Therefore, 
using the above nomograms, the range of allowable val-
ues can be narrowed when selecting the parameters of a 
intermittent weld of the frames to the shell.

The algorithm for the design of a hull structure is as 
follows:

If the design of the yacht is carried out in accordance 
with the Rules in which the size of space is regulated, for 
example [5] or the Shipping Register of Ukraine, then 
the calculation of normal space is performed. Focusing 
on the size and allowable spacing of the normal spacing 
for the appropriate type of floors (deck, side, bottom), 
several possible combinations of spacing (usually a mul-
tiple of 10) and its corresponding thickness of shell, reg-
ulated by the Rules, multiple to the rolled stock range 
should be determined. Then you should proceed to work 
with nomograms.

If the design is performed according to the Rules 
[6−8], in which the packing size is not directly regulated 
by the load, immediately after assigning the distance be-
tween the beams of the main frames and determining the 
required plating thickness according to the Rules, pro-
ceed to work with nomograms.

The work with nomograms (see Fig. 3) is performed 
in accordance with the developed key as follows.

For the found combinations “space − thickness” we 
find the areas of permissible values bounded by curves 
at bellow (dashed lines), corresponding to the absence of 
buckling of the casing from welding of the frames, and 
from the top by curves (solid lines) corresponding to the 
required bearing capacity of these welds of the frames 
for this type floors. The final choice of seam parameters 
within the range of allowable values is carried out by 
comparative analysis of several suitable combinations, 

Fig. 2. The mnemonic scheme of the design development and welded joints of the hull sections of the yacht, taking into account 
minimization of local welding deformations
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bearing in mind that the mass of floors decreases with 
decreasing spacing, and the cost of manufacturing − with 
its increase [12].

Reducing the deformations to values acceptable from the 
point of view of the appearance of the welded structure only 
through constructive measures is extremely difficult, so it is 
necessary to provide technological measures that eliminate 
the need to perform expensive camouflaging filler.

Firstly, according to the accepted technological se-
quence, one should initially weld the vertical seams of 

the joints of the beams of the frames between themselves 
and the adjacent horizontal sections of intermittent seams 
of the connection of the frames with the shell. Then, in 
compliance with the pitch and length of the welded sec-
tion, intermittent seams are made in the remaining joints 
of the frames with the shell [13].

Secondly, local deformations of the shell of sections 
can be minimized by reducing heat input to the base met-
al, both by reducing the volume of the weld metal, but 
with guaranteed provision of the required weld thickness 

Fig. 3. Nomograms for determining the permissible values of weld seam parameters to shell of yachts length of: a –12 m;  
b – 24 m (s – thickness of shell, mm)

a

b

а

b
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required by the Rules, and by reducing the degree of 
overheating of the metal being deposited [1−3].

An effective means of controlling the volume of 
the deposited metal and the degree of its overheating is 
welding with the use of impulse effects in systems of 
welding mechanized and automatic equipment [14−16]. 
Impulse effects ensure the achievement of two techno-
logical goals: 1) control of metal transfer and related pro-
cesses and 2) control of the thermal cycle of welding and 
the formation of the weld.

To implement the technology of thin-sheet structures 
of yachts with controlled impulse effects, it is advisable 
to use combined systems that include a power source for 
pulsed arc welding and a specialized welding torch (Fig. 
4) with a device for generating low-frequency mechani-
cal vibrations of the electrode wire [11].

In-loop oscillations of the electrode wire are creat-
ed using two solenoid-type electromagnets, the rods of 
which are handedly connected to the current-carrying 
tip. Electrode wire is fed to the welding zone through 
a flexible insulated metal tube. When alternately ap-
plying voltage from the control circuit to the coils of 
electromagnets, the electrode wire together with the tip 
performs transverse oscillations with a given frequency. 
The amplitude of oscillation is frames by adjusting the 
working stroke of the rods of electromagnets.

The oscillator is mounted on the nozzle of the torch 
with the ability to rotate 90 ° to ensure maximum access 
to the weld.

The advantage of the developed design of the torch 
with the in-nozzle oscillations of the electrode, com-
pared with the existing oscillators of the welding tool 
(oscillators), is a significant, 40−120 times, decrease in 
the oscillating mass. As a result, a proportional increase 
in the maximum acceleration of the movement of the 
end of the electrode wire does not pose a danger to the 
reliability of the oscillator. This creates the acceleration 
required for the separation of the drop, and provides the 
ability to control the transfer of metal, heat input in the 

welded metal and the geometry of the seam. The disad-
vantage of the design is to increase the transverse size of 
the torch, which limits the ability to perform welding in 
areas adjacent to the intersection of the frames.

To select the working parameters of the transverse 
oscillations of the electrode, a diagram has been devel-
oped (Fig. 5), which also allows to predict some indica-
tors of the automatic welding technology.

In the diagram, the numbers indicate three charac-
teristic regions, within which the oscillations of the elec-
trode wire lead to the following results:

1 – control of the weld seam is provided by changing 
the welding arc trajectory. Control of metal transfer is 
not possible.

2 – it is possible to combine control of the geome-
try of the weld and the type of metal transfer with the 
selected ratio between the oscillation frequency fк and 
amplitude Aк for this diameter of electrode wire de;

3 – unstable arc burning and deterioration in the 
quality of weld formation due to excessively high speed 
of oscillating movement of the electrode wire.

It is obvious that the area of effective use of the torch 
with inner-nozzle oscillations of the electrode (WTINOE) 
is the area 2, in which at fo ≥ fctm, de < Ao < e0 control of metal 
transfer and welding process productivity is provided; 

at fo ≤ fctm, e0 < Ao − control of weld geometry without 
the need to change the welding arc oscillation trajectory.

In area 2 also, for comparison, the corresponding 
hatching also indicates the ranges of vibration mode pa-
rameters, which are implemented using known welding 
tool oscillators (WTO) and metal transfer control devic-
es (MTCD) [17].

The technology of automatic welding using the torch 
WTINOE provides for the possibility of its installation 
on a self-movable welding carriage (Fig. 6).

Discussion of the results. The proposed method of 
designing standard sections of motor yachts made of alu-
minum alloys and the technological recommendations 
for the welding of a frames with plating allow to take 

Fig. 4. The design of the torch for automatic welding in the environment of protective gases with intra-nozzle oscillations of 
the electrode wire: 1 – nozzle; 2 − tip; 3 − electromagnet; 4 − stock; 5 − insulating tube: 6 − electrode wire; 7 − spiral metal 
tube; 8 – hinge
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into account the features of the construction of the struc-
ture. At the same time, the choice of plating thickness is 
made not only on the basis of the calculation according 
to the Rules, depending on the size of the spacing, but 
also taking into account the minimization of local defor-
mations from the welding frames.

To implement the welding technology, it is necessary 
to preset the parameters of the oscillation mode of the elec-
trode wire by selecting them using a nomogram (see Fig. 
6) in area 1 or 2, depending on the technological purpose 
of the impulse effect. Straight-line sections of the weld 
(continuous or intermittent) are performed according to a 
predetermined cycle of the welding installation within the 
free access of the torch to the welding point. The peripher-
al areas of the connection at the intersection of the frames 
must be welded in a pre-mechanized way. This technology 
will provide an increase in the quality of welds, a reduc-

tion in the labor intensity of the section manufacturing 
and, in general, the cost of building a yacht.

CONCLUSIONS
1. To meet the increased requirements for the ap-

pearance of the hull structures of aluminum alloy yachts, 
the use of only constructive measures to reduce local 
deformations in the design is insufficient, which necessi-
tates the implementation of costly post-welding editing 
and camouflaging works.

2. The developed method of designing typical hull 
structures of yachts, taking into account technological 
recommendations for minimizing local welding defor-
mations of the shell of sections from welding the frames, 
allows you to select the optimal parameters of welds that 
meet the requirements of the Rules of Classification So-
cieties, and ensures the implementation of mechanized 
and automatic welding technology.

Fig. 5. Diagram for selecting the parameters of the mechanical oscillations of the electrode wire: e0 – weld 
width without oscillation; dn – nozzle internal diameter limiting maximum oscillation amplitude; fctm – 
minimum frequency of controlled electrode metal transfer

                               a                                                                                                  b
Fig. 6. Appearance (with the half-nozzle removed) of the burner WTINOE (a) and the variant of its 
installation on the self-moving welding carriage (b)



№1 (11) 2019 smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

17

суднобудування

3. To reduce the thermal energy introduced into 
the seam when welding a thin-sheet plating frames, a 
torch design with in-nozzle mechanical oscillations of 

the electrode wire was developed. The torch can be used 
in installations for automatic gas-shielded welding of 
ship structures made of aluminum alloys.
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Abstract. The floating complexes − buoys, floating freely (drifting) or tethering cable (oceano-
graphic, neutral buoyancy, special, etc.) can be considered one of the Marine tethered system 
class (MTS), having in its composition a flexible links (FL). Previously, the problem of design-
ing a buoy of neutral floating (BNF) are treated as one-criterion problem when all other require-
ments can be expressed in the form of various quantitative restrictions. The aim of the study is 
to test the performance and versatility of the model created by the dynamics of the algorithm 
and computer simulation of the dynamics MTS program with FL as an example of the BNF. The 
examples of the use of model MTS speakers FL: – small buoy without the float, current in the a 
45°, seaways, the rock 10 m, in this case takes place on an open construction with 15.77 sec; – 
small buoy and the load, current in the a 45°, seaways, the rock 10 m, the load pulls a small buoy 
and does not give him the opportunity to move freely. FL destruction does not occur; – small 
buoy and the load, current in the a 45°, seaways, the rock 10 m, slow speed of CV. The diagrams 
in column 2 of Table. 4 allow to observe the configuration parameters of the system in real time. 
Watching the changes of the parameters, it can be seen that under agitation and the presence 
of heavy load power CV. Not enough to keep on course (see the parameters for 3 seconds and  
250 seconds). FL does not apply to underwater obstacles (rocks), as CV UTS system removes 
from it. In column 3 of Table. 4. On account of the excitement and impact load that is in the 
middle of the farm, produced a surge in FL that can be seen en charts. FL failure, however, does 
not occur. Created a computer program describing the dynamics of the MTS with FL allows us 
to apply it also to describe the movement of the BNF at anchor. The developed mathematical 
model and algorithm of dynamics FL of MTS realized a computer program describing the dy-
namics FL of MTS, MTS enables project, having in its composition, better and more quickly to 
design almost all MTS classes in various modes of operation and maneuvering.
Key words: Marine tethered system (MTS), flexible links (FL), buoy of neutral floating 
(BNF), three dimension of motion, regime of motion.

Анотація. Своєрідні плавучі комплекси − буї, що вільно плавають (дрейфуючі) або 
утримувані тросом (океанографічні, нейтральної плавучості, спеціальні і т.п.) можна 
розглядати як один із класів морських прив’язних систем (МПС), що мають у своєму 
составі гнучкий зв’язок (ГЗ). Раніше завдання проектування буїв нейтральної плавучості 
(БНП) розглядали як однокритеріальне завдання, коли всі інші вимоги можуть бути 
виражені у формі тих або інших кількісних обмежень. Метою дослідження є перевірка 
працездатності й універсальності створені моделі динаміки, алгоритму й комп’ютерної 
програми моделювання динаміки МПС із ГЗ на прикладі БНП. Розглянуто приклади 
використання моделі динаміки МПС із ГЗ: – малий буй без поплавця, плин під 45°, 
хвилювання, скеля 10 м, у цьому випадку має місце обрив ГЗ на 15,77 с; – буй малий і 
вантаж, плин під 45°, хвилювання, скеля 10 м, вантаж відтягає малий буй і не дає йому 
можливості вільно переміщатися. На 103 с ГЗ не торкається підводної перешкоди (скелі), 
притискає ГЗ до скелі, у результаті чого ГЗ сковзає по ній. Руйнування ГЗ не відбувається. – 
буй малий і вантаж, плин під 45°, хвилювання, скеля 10 м, малий хід СН. Діаграми в 
2 стовпці табл. 4 дають змогу спостерігати за зміною параметрів системи в реальному 
масштабі часу. Спостерігаючи за змінами параметрів, можна помітити, що в умовах 
хвилювання й наявності на ГЗ вантажу потужності СН не вистачає для втримання на 
курсі. ГЗ не торкається підводної перешкоди (скелі), тому що СН відводить ПБС систему 
від неї. Завдяки хвилюванню і впливу вантажу, що перебуває всередині ГЗ, утворяться 
пульсації в ГЗ, які можна бачити нa діаграмах. Pуйнування ГЗ не відбувається. Створена 
комп’ютерна програма опису динаміки МПС із ГЗ дає змогу застосувати її також і для 
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опису процесу руху БНП на якорі. Розроблені математична модель й алгоритм динаміки ГЗ МПС, реалізовані 
у вигляді комп’ютерної моделі опису динаміки ГЗ МПС, дають змогу проектантові МШС, що мають у своєму 
складі ГЗ, більш якісно й оперативно проектувати практично всі класи МПС на різних режимах експлуатації й 
маневрування.
Ключові слова: морська прив’язна система (МПС), гнучкий зв’язок (ГЗ), буй нейтральної плавучості (БНП), 
просторовий рух, режим руху.
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Problem statement. We have studied the existing 
marine tethered system (MTS) [3] having in their com-
position a flexible links (FL). A mathematical model of 
the dynamics of MTS with the FL, which allows to de-
scribe the significant movement of the FL in the absolute 
coordinate system [1; 2], and used to develop an algo-
rithm for calculating the dynamics of FL with its large 
displacements [45], in the form of realized computer’s 
program [5]. 

However, there is another class of MTS having in 
its composition FL [6−9], – a kind of floating complex-
es – buoys, floating freely (drifting) or tethering cable 
(oceanographic, neutral buoyancy, special, etc.). 

I.B. Ikonnikov in the preface to the book G.O. Ber-
to [3, p. 5] notes that buoys – surface and recessed, 
free-drifting and anchored, equipped with modern elec-
tronics and long-distance transmission of information – 
can be quite thoroughly inspect the entire thickness of 
the ocean long time intervals. In the ocean, there was a 
set of large and fairly sophisticated buoy stations oper-
ating in deep water and perform a variety of functions.

Thus, d. F-m. n., head of Laboratory of the Insti-
tute of Oceanology of marine currents them named P.P. 
Shirshov Rassian Academy of Sciences Vladimir Zhmur 
says [8, p. 41] that one of the main tools for studying 
ocean currents began to develop since the late 1990-s, 
a global network of robotic floats floats ARGO varia-
ble buoyancy – the main modern tool of studying ocean 
currents. Installed from ships or buoys aircraft cover a 
network of almost the entire world’s oceans. Buoys are 
evenly distributed throughout the world’s oceans except 
the Arctic zone, with a pitch of about 300 km. Originally 
planned amount in 3000 buovs was reached in 2007 year, 
and now their number is constantly increasing. A charac-
teristic feature of the robotic float ARGO – its variable 
buoyancy. Bui works in cycles of ten days. Most of the 
time (nine days), it is located at a depth of about 1000 m 
and then briefly lowered to 2000 m, and then pops up to 
during the day transfer to the satellite data collected over 
the watch. At various depths on the surface buoy meas-
ures the density, electrical conductivity, optical proper-
ties, and even water.

In the 1980-s, the task of designing the BNF is con-
sidered as a one-criterion problem when all other re-

quirements can be expressed in the form of certain quan-
titative restrictions [8, p. 122].

In order to test the universality developed a mathe-
matical model and algorithm dynamics of the MTS with 
FL implemented as computer’s program of description 
of dynamics MTS with FL, use the resulting model to 
describe the dynamics of the BNF.

Latest research and publication analysis. Buoy 
of neutral floating (BNF) – Automatic self-propelled 
autonomous underwater vehicles, in which as a pay-
load installed various complexes research equipment  
[8, p. 118]. They are sometimes called neutral buoyancy 
floats (NBF) – stand-alone media research equipment, 
rather than having automatic means of buoyancy control. 

The emergence of the NBF, and then BNF was due 
to the need to:

– improve the accuracy of sonar and gravity meas-
urements by eliminating complex electromechanical 
coupling of the instrument to the vessel in the form of 
a cable-rope on which inevitably disturbing influences 
from the vessel;

– increasing duration measurements (especial-
ly when studying underwater currents, internal waves, 
ocean and other large-scale vortex phenomena in the 
ocean) without using escort vessel.

In the book, G.J. Berthod [6, p. 7] the set of theo-
retical and practical information needed for the design 
and selection of core elements buoy complexes. These 
elements include proper buoys (so-called body with lim-
ited movement) surface and buried, buoy line (retain-
ing cables), the armature and the auxiliary devices and 
equipment. These elements are combined in the system 
of the buoy. It also considered the statics and dynamics 
of the submerged anchor wires. The statics are consid-
ered constant load and resultant buoy line configuration. 
First studied simplest model so nazyvaemymy “closed 
solutions” (“chain line”) is then introduced cable func-
tion. Finally, a programmed method for calculating the 
flat and spatial options are discussed in detail. The buoy 
line dynamics are investigated linear models. In the first 
model, the cable is regarded as an elastic continuous me-
dium. In this case, the tension and the offset value deter-
mined by solving the wave equation with a respective 
granichnymy conditions. In the second model of the ca-



№1 (11) 2019 smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

21

суднобудування

ble it is represented as a finite number of discrete masses 
interconnected by spring elements. In conclusion of this 
part are methods of solutions of systems with several de-
grees of freedom. Also considered Bueva classification, 
methods of their design, particularly the design, selection 
buoyancy materials, etc. In conclusion of this part are 
methods of solutions of systems with several degrees of 
freedom. Also considered Bueva classification, methods 
of their design, particularly the design, selection buoyan-
cy materials, etc. In conclusion of this part are methods 
of solutions of systems with several degrees of freedom.

The literature [8; 11–17; 18–22] accumulated a 
large amount of theoretical and experimental data on 
the hydrodynamic resistance of the cylindrical bodies 
yaky can be used in the design of BNF. For the design 
of specific BNF, as noted I.B. Ikonnikov, V.M. Gavrilov 
and G.V. Puzyrev available data need to be interpreted 
correctly [8, p. 124−125]. Analysis of the literature [8, 
p. 128] has shown that static calculations methodology 
NBF has much in common with static unmanaged sub-
mersible vehicle (SV) and submarine (S).

Fig. 1 is an example buoy spanned from station-men-
tioned buoy line belongs Woods Houls  oceanographic 
Institute) [6, p. 114].

1 − donut with installed spotlight, 
wind velocity meters to the beacon; 
2 − Hard bridle; 3 − with the strain 
gauge sensor to a telemetry system; 
4 − chain caliber 12.8 mm; 5 − 
measuring the flow velocity; 6 − a 
metal cable, designed for load 45300 
H (Anti-wicking) with galvanized 
and plastic shell; 7 − a cable portion 
length of 1500−2000 m (depend-
ing on the installation location of 
the buoy), protected from fish bites; 
8 − tension recorder; 9 − nylon rope, 
a load withstanding 45300 H {freely 
curl); 10 − buoy line portion whose 
length ensure necessary tension 
depending on the depth on the site of 
installation of the buoy; 11 − buoy-
ancy elements (hollow glass spheres 
of a diameter of 40 cm, fixed on the 
nylon wires with a diameter of 19 
mm); 12 − acoustic isolator and the 
transponder: 13 − nylon rope diam-
eter 19 mm; 14 − 12.8 mm caliber 
chain; 15 − anchor Stimson weigh-
ing 1820 kg; 16 − Danforth anchor 
weighing 29.5 kg.

Fig. 1. Floating is fixed on the basis of the still submerged 
(but may float and sink), stationary (fixed on the basis of fixed 
underwater anchor) VBNF = 0

When the development of the shelf is often neces-
sary to transfer significant power through underwater ca-
bles. The company “Simplex Valle End Cable” (UK) has 
developed the transmission system at 35 kV [27, p. 238].  
The system consists of an oil vessel, equipped with a 
generator; buoy, connected to the bottom by a hinged 
rack; intermediate underwater buoy, supporting cable 

and production platform. The vessel is permanently con-
nected to the buoy mounted on a hinge post and perform-
ing raid berth function.

Fig. 2 shows one anchor’s moorings buoy station of 
Woods Houls Oceanographic Institute at the bottom of 
the buoy [6, p. 121].

Fig. 2. Single Anchor Leg 
moorings Woods Houls 
Oceanographic Institute at 
the bottom of the buoy  
[3, p. 116]:
1 − radio beacon;  
2 − The flashing light,  
3 − Spherical glass 
buoyancy; 4 − a current 
meter; 5 − acoustic 
isolator; 6 − anchor

Fig. 3. With the underwater 
buoy station auxiliary buoy 
[3, p. 116]:
1 − vertical cylindrical buoy 
with a spotlight transmitter 
and meteorological sensors; 
2 − electronic block;  
3 − Floating half rigidity;  
4 − the universal joint;  
5 − auxiliary underwater 
buoy; 6 − a metal cable;  
7 − chain; 8 − anchor

Fig. 3 shows French underwater buoy station with 
auxiliary buoy.

In [12,  p. 72−76] a mathematical model of autono-
mous submerged buoy station (ASBS), by which on the 
basis of experimental data on the relative flow velocity 
at some horizons at discrete instants of time expected to 
reverse geometry ASBS at these times and to estimate 
the distortion It introduced its own motion ASBS read-
ings of flow rate.

Fig. 4 shows an example submerged buoy system is 
distributed throughout the buoy line buoyancy elements 
(hollow glass spheres [6, p. 208]. As you can see, their 
design can be rather complicated and cumbersome.

Methods, object and subject of research. We 
used the following methods: analysis (selection of the 
object and subject of the study), the synthesis of (part 
object, features, properties), structuring (structural 
MTS construction with FL allows the use of combina-
tion where the elements can change place in the struc-
ture and change the qualitative aspect of the object), 
synthesis (in a primary generalizations can serve as part 
of MTS as a part of Tethered Systems (TS), and then 
releasing the other TS – Underwater Tethered Systems 
(UTeS), Submerged Towed Systems (STS), simulation 
(study − original object by creating and examining its 
copy (model). 
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As the empirical methods used: observation (fixation 
of the observed object − produced under the supervision 
of the information was recorded, systematized on the 
various observations of the same object, carried out at 
different times), experience (previous studies), exper-
iments (using the computer’s model of distribution of 
dynamics MTS with FL). 

1 − submerged buoy with 
a beacon and flashing 
fire; 2 − chain caliber 

12.7 mm; 3 − buoyancy 
elements (eight glass 

spheres with a diameter 
of 406 mm, enclosed 
in plastic containers 

Attached to chain bow 
bolt); 4 − measuring 
currents; 5 − Dacron 

rope diameter of 9.5 mm; 
6 − meter buoy line in-

clination;7 − Eight glass 
spheres with a diameter 
of 406 mm; 8 − seven 

glass spheres; 9 − nylon 
rope with a diameter 
of 14.3 mm; 10 − six 

glass spheres; 11 − strain 
gauge; 12 − acoustic 

isolator; 13 − nylon rope 
with a diameter of 18.9 
mm; 14 − anchor Stim-

son mass 1132.5 kg.

Fig. 4. Typical submerged buoy system is distributed 
throughout the buoy line buoyancy elements (hollow glass 
spheres) [3, p. 208]

Subject of study a spatial movement on MTS an ex-
ample BNF.

Object of study is a MTS construction with FL (for 
example BNF).

The article aim. The aim of article is to verify the 
functionality and versatility of the dynamics model cre-
ated by the dynamics of the algorithm and computer 
program simulation of the dynamics distribution of MTS 
with FL as an example of the BNF that perform calcula-
tions BNF dynamics. 

The basic material (results). As noted G.O. Berto 
[6, p. 9], the analysis of the forces produced by the par-
ticles and the fluid acting on the floating body with lim-
ited movement, and their moments are important for the 
proper design of floating structures, and a choice of ways 
to retain them at some point in the ocean. It is assumed 
that the forces due to currents and winds are constant and 

forces being called excitement, change over time. The ex-
citement in the ocean has a strong effect on the behavior 
of the anchor cables, retaining the buoy station [6, p. 80]. 
Examination of responses to these impacts ropes to deter-
mine the value and character of the distribution of dynam-
ic loads, as well as to clarify the conditions of resonance.

When choosing the type and size of elements dy-
namic loads should be read in conjunction with the static 
[8]. Resonant effects and they cause significant fluctua-
tions in the cable can create enormous peak loads. As a 
result, there is a threat of serious damage. To study the 
dynamics of the buoy line used two fundamentally dif-
ferent approaches: buoy line is regarded as a continuous 
elastic thread and as a series of discrete, freely oscillat-
ing spring-mass.

In general, the uncontrolled movement of the BNF 
dynamics problems can be attributed to the dynamics 
of a compressible body moving in a compressible strat-
ified fluid perturbed [8, p. 16]. Because BNF stabiliza-
tion zone depths in the passive mode does not exceed 
a few tens of meters, it is generally considered linear 
density stratification field and (or) the temperature in the 
direction of the gravity vector. Dynamics uncontrolled 
movement BNP examines the motion of the buoy un-
der the influence of various interfering process apparatus  
[8, p. 126]. The reliability of mathematical modeling 
motion processes will be the higher, the more precisely 
the original motion equation BNF.

On the basis of the developed mathematical model of 
the dynamics of the MTS with the FL [1–3], defines the 
system of equations describing the dynamics of the FL el-
ement [4] as a result of external forces on it and stretching 
reactions twists and turns. The algorithm FL dynamics 
modeling allows you to perform calculations of the dy-
namics of FL of the MTS, and later go on to develop a 
computer program, describing the dynamics of MTS with 
the FL. Using this computer model to describe the dynam-
ics of the BNF. The obtained model instead of Carrier Ve-
hicle (CV) use BNF instead of SV – anchor (A). 

Consider the examples of the MTS dynamics model 
with FL:

1). small buoy without the float, current in the a 45°, 
seaways, the rock 10 m;

2). small buoy and the load, current in the a 45°, sea-
ways, the rock 10 m;

3). small buoy and the load, current in the a 45°, sea-
ways, the rock 10 m, slow speed of CV.

Case 1. Small buoy without the float, current in the 
a 45°, seaways, the rock 10 m. In Fig. 5 is a view of the 
working window BNP dynamics simulation program af-
ter data input. 

Working window of the program contains a window 
for setting the values of parameters and MPS 58 4 al-
gorithm parameters. The point here is these windows 
jot down the name of the parameter and dimension. 
Number of HS elements defines simulation accuracy 
and time-consuming to perform calculations. dynamics 
simulation time conditionally accepted 250. Step visual-
ization of simulation results determines the frequency of 
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update diagrams in the working window, and write the 
results to files on the hard disk.

Number of construction elements of FL made 
20 elements, length of one element is 5 meters. Con-
struction parameters: initial construction length of 
100 m; heavy initial diameter of 14 mm; density per 
unit length heavy 0.15386 kg/m; Young's modulus of 
the material construction 9,55·108 Pa; allowable ten-
sile strength of the FL 2·104 N; tangential drag co-
efficient construction of FL 0.025; normal drag coef-
ficient farm of FL 1.8; heavy obstacle of FL in the 
friction coefficient 0.5.

Two groups of eight parameters of each, determine 
the characteristics of BNF and the A (Table 1). 

Table 1. Parameters BNF and A

№ Specifications BNP A

1 length 2 m 1 m
2 width 2 m 0.4 m
3 draft 1 m 0.4
4 displacement 1,000 kg 150 kg
5 buoyancy 3 – 0.1
6 resistance coefficient 2.6 2
7 stationary time 0 sec 1000

Stationary means time from the beginning of the 
MTS dynamics simulations during which BNP or A re-
main stationary in the sea plane vertically movable BNP 
and I in the stationary time of 0 (absent). Courant num-
ber 0.3.

Initial construction coordinates are deter-
mined by three coordinates and BNF and A: initial  
X-coordinate of BNF 60 m; BNF starting coordinate 

of Y 0 m; initial coordinate BNF at Z is 0 m; ini-
tial coordinate of A the X 0 m; starting coordinate of  
A Y 0 m; A for initial coordinate Z 80 m. The initial 
time is shaped construction unstretched straight line 
(tensile force zero) joining the points with coordi-
nates BNF and A. If the initial length heavy great-
er than the distance between BNF and A, then the 
program algorithm automatically changes the coor-
dinates of the position A am in the H0Y plane, and 
without changing the set coordinates of its position 
on the Z, and then, to the top of the simulation dy-
namics MTS moves A initially specified point. In 
this case, if the specified coordinate A in the Z axis 
is greater than the minimum depth of the sea.

Sea water is considered incompressible and has a 
density of 1,000 kg/m3. Characteristics of steady sea-
ways at the sea surface is determined by two parameters: 
a wind speed of 10 m/s; wind direction angle of 0 deg. 
A homogeneous volume of sea water area characterized 
by three projections for its speed on the coordinate axes: 
Vx = 1 m/s; Vy = 1 m/s; Vz = 0 m/s. Relief bottom wa-
ters characterized by three parameters: the mean water 
depth of 80 m; amplitude changing water depth 30 m; 
coordinate (X-axis) changes in water depth of 10 m. The 
water depth is changed stepwise by an amount prede-
termined amplitude constant along lines parallel to the 
Y axis, the position of which in the X coordinate axis is 
determined by the depth of the sea changes. If the water 
depth decreases, the amplitude of the negative, otherwise 
– it is positive. At predetermined points of time (a prede-
termined pitch visualizing) occurs recording generalized 
coordinates heavy and BNF nodes as well as heavy ten-
sile forces at the nodes of its elements in the file system. 
These files are available for data analysis after the com-

Fig. 5. View dynamics simulation program working window of the dynamics of the BNF after entering the initial data  
for the case 1
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pletion of the work program). The recorded parameters 
are given in Table. 2. 

The simulation results are presented graphically in 
seven diagrams at a given time, which shows in the win-
dow next to the diagram (see. Fig. 4). These moments are 
determined at intervals of time through it image change 
occurs in the diagrams, and set the parameter “visual-
izing step, sec”. In this case, the three charts show the 
spatial arrangement of the BNF, FL and A projected on 
the plane X0Z, Y0Z and X0Y Cartesian coordinate sys-

tem. The fourth diagram shows the distribution of heavy 
stretching forces along its length (coordinate S) (shown 
in the second column of Table. 2). In this case, the three 
charts show the spatial arrangement of the BNF, FL and 
A projected on the plane X0Z, Y0Z and X0Y Cartesian 
coordinate system. The fourth diagram shows the distri-
bution of heavy stretching forces along its length (coor-
dinate S) (shown in the second column of Table. 2). In 
this case, the three charts show the spatial arrangement 
of the BNF, FL and A projected on the plane X0Z, Y0Z 

Table 2. Parameters of the model as a function of time (case 1)
time The parameters in the coordinate system FL options

2 sec.

7 sec.

13 sec.

15.77 sec.
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and X0Y Cartesian coordinate system. The fourth dia-
gram shows the distribution of heavy stretching forces 
along its length FL (coordinate S) (shown in the second 
column of Table. 2).

In the first three diagrams, coordinate range varies 
continuously adapting to MTS location at the current 
time, however for purposes of clarity, the fifth diagram 
coordinates X and Y vary only within ± 100 meters.

On the sixth chart positioning data about the change 
in time FL tension forces acting on the BNF and A. On 
the seventh diagram shows the change in the speed of 
BNF (natural speed A is 0) during its movement. In the 
process of modeling the dynamics of BNF force FL 
stretching exceeded the permissible value to 15.77 s (FL 
rupture occurred), the program is finalized and put on 
your window message “Break FL !!!”.

Case 2. Consider the case: small buoy and the load, 
current in the a 45°, seaways, the rock 10 m. Such a 
scheme is shown in Fig.. 6 [26, p. 124]. Buoyancy main-
tained taut rope anchor portion in the anchor, the force 
of gravity on the portion of the buoy station is not trans-
mitted. Rope hanging free, steel ropes. As supports used 
anchoring ships or gravity anchors. Vertical load from 
the force of gravity the anchor rope portion receives the 
buoy stations. Buoyancy maintained taut rope anchor 
portion in the anchor, the force of gravity on the portion 
of the buoy station is not transmitted. 

Fig. 7 shows a fragment of the dynamics simulation 
software working window floating buoy after data input 
in this case.

Table. 3 in this case shows the spatial location of the 
BNF, FL and A, FL settings for some of the stages dy-
namics simulation time conditionally accepted 250.

In the first column of Table. 3 shows the time dy-
namics simulation (chosen randomly). The last point was 
chosen time 231 sec, as further to point 250. character-
istics do not differ. The diagrams in column 2 of Table. 
3 allow to observe the configuration parameters of the 
system in real time.

As you can see, the weight pulls a small buoy and 
does not give him the opportunity to move freely. At 103 
sec FL cartridges underwater obstacles (rocks), presses 
the FL to the rock, resulting in a FL slides on it. FL de-
struction does not occur, as in the previous case.

 Case 3.  Consider the case: small buoy and the load, 
current in the a 45°, seaways, the rock 10 m, slow speed 
of CV. As an example diagram (Fig. 8) [3]. 

Fig. 9 shows a fragment of the working dynamics 
simulation program window dynamics floating buoy af-
ter data input for the

Table. 4 in this case shows the spatial location of the 
CV, BNF, FL and A, FL settings for some of the stages. 
Dynamics simulation time conditionally accepted 250.

In the first column of Table. 4 shows the time dynam-
ics simulation (arbitrarily chosen) which conditionally 
accepted 250. The last point parameters are indications 
for the time 250 seconds. The diagrams in column 2 of 
Table. 4 allow to observe the configuration parameters of 
the system in real time. The velocity of a small CV (CV 

Fig. 7. Fragment working dynamics simulation program 
window dynamics floating buoy after data input to the case 2

Fig. 6. Anchor Systems Buoy’s stations with attached to the 
buoyancy relations to greater depths

1000 W engine power), however, watching the changes 
in the parameters, it can be seen that under agitation and 
the presence of heavy load power CV. Not enough to keep 
on course (see the parameters for 3 seconds and 250 sec-
onds). FL does not apply to underwater obstacles (rocks), 
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Table 3. Parameters of the model as a function of time (case 2)
Time The parameters in the coordinate system FL options

1 2 3

9 sec.

15 sec.

55 sec.

75 sec.
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End Table 3
1 2 3

103 sec.

123 sec.

171 sec.

231 sec.
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Table 4. Parameters of the model as a function of time (case 3)
Time The parameters in the coordinate system FL options

1 2 3

3 sec.

8 sec.

23 sec.

62 sec.
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End Tables 4
1 2 3

141 sec.

178 sec.

250 sec.
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as CV removes system UTeS from it. In column 3 of Ta-
ble. 4 The parameters (top to bottom): TCV − tension force 
on the driving end of the heavy construction, N; NCV − CV 
motor power, W; VCV − CV velocity, m/s. On account of 
the excitement and impact load that is in the middle of the 
farm, pulsation generated in construction, which can be 
seen en diagrams. FL failure does not occur.

Discussion of the results. Analysis of project tasks at 
creation MTS (UTS and UTeS) shows that considerable 
complexity and theoretical research intensity calculations be-
come heavy MTSs, durability and reliability of the elements. 

Currently, there is a need of theoretical justification 
of methods of designing and improving the design cal-
culations of structural elements FL of MTS on the basis 
of mathematical models of dynamic modes of operation 

and to develop recommendations on forecasting possible 
load for the design of components and systems in general, 
Bringing them to the level of engineering applications.

CONCLUSIONS. Using this computer program 
describing the dynamics of the MTS with FL eliminates 
the physical modeling to study processes associated with 
conducting field tests on the high seas, which gives sub-
stantial savings of financial and material resources, hu-
man resources.

Scientific novelty this approach is to improve the 
FL design methods based on mathematical models FL 
of MTS (with the development of complex computer 
models: application of new methods of mathematical de-
scription), as a theoretical basis for the development of 
high-performance MTS with FL. 

Fig. 8. Antenna mine: 1 − displacer; 2 − top antenna;  
3 − mine; 4 − bottom antenna; 5 − anchor

Fig. 9. Fragment working dynamics simulation program 
window dynamics floating buoy after data input for the case 3
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Abstract. Purpose is to establish the dependence of the relative bearing length of the profile 
and the average distance between the grains on the parameters of the characteristics of the 
abrasive wheel. Methodology. Using the installation of our own design for profile measure-
ments the relief of the cutting surface of polishing wheels in a straight line along one track 
after dressing with diamond in the frame and after polishing, we studied the influence of the 
parameters of the characteristics of abrasive wheels (grain, hardness, and structure) on the 
relative bearing length and the average distance between the protrusions of the profile in 
depth relief. To achieve this goal, three series of one-factor studies of the pattern of the incisial 
surface of the circles were carried out. The approximation of the experimental dependences in 
the logarithmic coordinate system is applied by the methods of determining the exponent for 
the argument and the selection of the correction coefficient for hardness. Results. The actions 
of the editing process are described by the dependencies shown in the graphs. As the grain 
size increases, a substantial decrease in the bearing length and an increase in the distance 
between the protrusions of the profile occur. Polishing wheels with greater hardness have a 
greater value of the bearing length and less – the distance between the protrusions of the pro-
file. An increase in the number of the structure of the circles leads to a slight decrease in the 
bearing length and an increase in the distance between the protrusions of the profile. When 
polishing wear-proof high-speed steels some increase in the bearing length of the profile is 
characteristic, and the average distance between the protrusions of the profile remains almost 
unchanged. The main reason for limiting the durability period of electro corundum circles is 
the formation of wear pads of grain (for wheels of grain number 60, the width of profile of the 
wear pad reaches 0.03–0.05 mm, and the total number of blunted grains is about 30%). The 
formula of calculation of the parameters of relief of the incisal surface in the depth of their 
occurrence based on the values of the concentration grain and the distance between them on 
the abrasive matrix (the intersection of the abrasive space). Compared with the values of the 
analytical-probabilistic models of relief, the editing process increases the width of profile 
of the reference grain and the number of grits per unit of the incisal surface of the circles.  
Scientific novelty. Determined regularities of the influence of grains, hardness and structure of 
electro corundum circles on the relative bearing length and distance between the protrusions 
of the incisal surface of the circles, and the empirical derived formula for their calculation 
based on the volume concentration of grits and the distance between the grits on the abrasive 
matrix. Hardness of the circles does the most influence, and structure does the least. Practical 
significance. The values of the studied parameters of the pattern of the incisal surface of the 
circles are needed as initial parameters for the calculation of the cut geometry (thickness and 
length) and the components of the cutting forces when cutting by a single grit.
Key words: abrasive wheels, cutting surface, abrasive relief, grinding, relief parameters, rela-
tive support length, distance between grains.

Анотація. Мета встановити залежність відносної опорної довжини профіля і середньої 
відстані між зернами від параметрів характеристики абразивного круга. Методика. За 
допомогою установки авторської розробки для профілографування рельєфу різальної 
поверхні шліфувальних кругів прямолінійно по одній трасі після правки алмазом в 
оправі і після шліфування проведені дослідження впливу параметрів характеристики 
абразивних кругів (зернистості, твердості і структури) на відносну опорну довжину 
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і середню відстань між виступами профіля по глибині рельєфу. Для досягнення поставленої мети були 
проведені три серії однофакторних досліджень рельєфу різальної поверхні кругів. Застосована апроксимація 
експериментальних залежностей в логарифмічній системі координат методами визначення показника ступеня 
при аргументі і підборі поправочного коефіцієнта на твердість. Результати. Діяння процесу правки описано 
показаними на графіках залежностями. По мірі збільшення зернистості відбувається суттєве зменшення опорної 
довжини і збільшення відстані між виступами профіля. Шліфувальні круги з більшою твердістю мають більше 
значення опорної довжини і меншу відстань між виступами профіля. Збільшення номера структури кругів 
приводить до незначного зменшення опорної довжини і зростання відстані між виступами профіля. У разі 
шліфування зносостійких швидкорізальних сталей характерне деяке збільшення опорної довжини профіля, 
а середня відстань між виступами профіля залишається майже без змін. Головною причиною обмеження 
періоду стійкості електрокорундових кругів є утворення площадок зносу зерен (для кругів зернистості номер 
60 ширина профіля площадки зносу досягає 0,03–0,05 мм, а загальна кількість затуплених зерен становить 
близько 30%). Виведена формула розрахунку параметрів рельєфу різальної поверхні по глибині їх залягання на 
основі значень концентрації зерен і відстані між ними на абразивній матриці (перетину абразивного простору).
Порівняно зі значеннями аналітико-ймовірнісної моделі рельєфу процес правки дає збільшення ширини 
профіля приведеного зерна і кількості зерен на одиниці площі різальної поверхні кругів. Наукова новизна. 
Встановлені закономірності впливу зернистості, твердості і структури електрокорундових кругів на відносну 
опорну довжину і відстань між виступами профіля різальної поверхні кругів і виведена емпірична формула їх 
розрахунку на основі об’ємної концентрації зерен і відстані між зернами на абразивній матриці. Найбільшою 
мірою впливає твердість кругів, найменшою  структура. Практична значимість. Значення досліджених 
параметрів рельєфу різальної поверхні кругів необхідні як початкові параметри для розрахунку геометрії зрізу 
(товщини і довжини) і складників сил різання одиничним зерном.
Ключові слова: абразивні круги, різальна поверхня, абразивний рельєф, шліфування, параметри рельєфу, 
відносна опорна довжина, відстань між зернами.
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Постановка задачі. Знімання стружки під час 
шліфування здійснюється дискретним рельєфом 
різальної поверхні круга (РПК) з різновисотними 
вершинами абразивних зерен після правки. Важли-
ву інформацію про різальну здатність абразивного 
інструмента дають геометричні параметри рельєфу 
РПК. 

Після правки РПК параметри характеристики 
абразивних кругів (зернистість, твердість, структу-
ра) видозмінюються на параметри геометрії рельєфу 
різальної поверхні, основними з яких за аналогією з 
визначенням шорсткості обробленої поверхні є від-
носна опорна довжина і середній крок нерівностей 
по вершинах.

Основоположниками профілографування РПК 
методом ощупування рельєфу алмазною голкою були 
С.О. Попов і М.П. Малєвський [1; 2]. 

Удосконалена конструкція установки (рельє- 
фографа) з урахуванням досвіду [24] дослідження 
рельєфу РПК приведена в роботі [5] на базі плоско-
шліфувального верстата (рис. 1). 

Суттєвою особливістю розробки є спроможність 
відстежуючої системи вести профілографування ал-
мазною голкою прямолінійно по одній і тій же трасі 
(після правки і після шліфування). 

На рис. 2 наведено приклад запису профіля РПК 
з позначенням його основних параметрів.

Під час обробки профілограм (рис. 2) визнача- 
лися відносна опорна довжина

t
b

Lp
i

n

pi= =∑� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1 �� � � � � � � � � � � � � � 1( )                               (1)

і відстань між сусідніми виступами

l
L
zp
p

= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2( )                                 (2)

профіля на фіксованому рівні p (
i

n

pib
=
∑

1
 сумарна 

довжина відрізків виступів, z p  число виступів-зе-
рен).

Середня ширина профіля зерен

b t lp p p= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3( )                                 (3)

і середнє число зерен на одиницю �l  довжини

z
lp
p

= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4( )                                  (4)

витікають із параметрів (1) і (2).

Рис. 1. Загальний вигляд установки у двох проєкціях: 1 – устрій ощупування рельєфу, 2 – привід обертання 
круга, 3 – стрічковий самописець
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. При-
кладні та методичні аспекти управління процесом 
шліфування розглянуті в численних сучасних робо-
тах. Так, у роботі [6] на основі відносної опорної 
довжини t p  і відстані між виступами l p  профіля 
РПК був покладений початок аналітичним розра-
хункам товщини зрізу металу на одиничне зерно і 
сил різання на передній і задній поверхнях зерен. 
Для обґрунтування ефективних умов шліфування 
розроблена оптимізаційна модель у вигляді систе-
ми залежностей енергетичних, стійкісних і якісних 
показників процесу від параметрів характеристики 
абразивних кругів, які дали змогу визначити опти-
мальні зернистість, твердість і структуру абразив-
ного інструмента за певних технічних обмежень по-
казників конкретної операції. 

Формуванню РПК за рахунок правки шліфу-
вальних кругів із застосуванням ультразвукових 
коливань присвячені роботи [7; 8], де встановле-
но зв’язок між геометричною формою робочої 
поверхні алмаза, глибиною правки і параметрами 
коливань правлячого інструмента. Більш розвину-
тий рельєф дає значне збільшення продуктивності 
шліфування і періоду стійкості кругів. Робота [9] 
стосується розробки абразивного інструмента з 
підвищеною структурністю для високопродуктив-
ного шліфування. 

Відокремлення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Невирішеними питаннями 
загальної проблеми прогнозування різальних влас-
тивостей та обґрунтованого вибору характеристик 
абразивних кругів залишаються відсутність залеж-
ностей параметрів абразивного рельєфу від характе-
ристики абразивного круга.

Мета дослідження – встановити залежність від-
носної опорної довжини t p  і середньої відстані між 
зернами l p  від параметрів характеристики абразив-
ного круга. Необхідними параметрами геометрії 
рельєфу РПК для прогнозування різальних влас-

тивостей і обґрунтованого вибору характеристики 
абразивних кругів, а також розрахунку геометрії зрі-
зу одиничним зерном є параметри (1–4).

Методи, об’єкт та предмет дослідження. 
Об’єктом дослідження є процес формування різаль-
ної поверхні абразивного інструмента, а предметом 
дослідження  геометричні параметри вказаної по-
верхні. 

Для досягнення поставленої мети були проведені 
три серії однофакторних досліджень рельєфу РПК. 
Параметри характеристики абразивних кругів та ре-
жими їх правлення наведені в табл. 1.

Режими технологічного процесу обробки виробів 
правленими шліфувальними кругами наведені в табл. 2.

Таблиця 1. Параметри характеристики абразивних кругів 
та режими їх правки

Параметри чи режими Діапазон значень
Абразивний матеріал Білий електрокорунд 

марки 24А
Зернистість 80, 60, 46 
Твердість H, J, L 

Номер структури, N 5, 8, 11
Керамічна зв’язка V 

Площадка зносу алмаза  
в оправі, мм ≤ 0,1 

Швидкість круга V, м/с 35
Поперечна подача під час 

правки sï , мм/об 0,1

Глибина правки tï ,  
мм/подвійний хід

0,01

Джерелом інформації для визначення t p  (1) і l p  
(2) служили записи профілограм на паперовій стріч-
ці шириною 200 мм і довжиною 1–2 м (залежно від 
зернистості) зі збільшенням ×2000 по вертикалі і ×40 
по горизонталі. Приклад профілограми для параме-
трів характеристики «нульового» рівня (зернистість 
60, твердість J, структура 8) наведено на рис 3.

Рис. 2. Основні елементи профіля абразивної поверхні: L базова довжина профілограми, H глибина 
запису профіля, p рівень перетину профіля, 1,2…i…n виступи профіля над рівнем p, l pi  відстань між 
виступами, bpi   ширина виступу, bç   ширина затупленої площадки виступу на верхньому рівні p
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Таблиця 2. Технологічні режими шліфування виробів
Режими Діапазон значень

Марка оброблюваного 
матеріалу

Швидкорізальна сталь  
М2 (Р6М5)

Вид обробки Сухе площинне 
шліфування

Час контакту круга  
із заготовкою, хв 0,2

Твердість сталі HRCэ 62 … 64
Швидкість круга V, м/с 35

Поздовжня подача s, м/хв 10
Глибина шліфування t,  

мм/подвійний хід 0,02

Огляд профілограми дає візуальне уявлення щодо 
розташування виступів по довжині траси та їх різно-
висотність по глибині залягання. Після шліфування 
рідшає їх розташування, а висота помітно знижується. 

Для визначення закономірностей зміни параме-
трів t p  і l p  рельєфу РПК після правки від зернис-
тості, твердості і структури абразивних кругів було 
одержано й оброблено більше 30 профілограм (архів 
профілограм та фотографій зберігається). 

Основний матеріал. Початковими даними при-
йняті такі положення. Зовнішній рельєф РПК під час 
правки формується по глибині на зернах внутрішньо-
го перетину абразивного об’єму (матриці). На основі 
рівності співвідношень відносних опорних об’єму tV
, площі tS , довжини tl  і об’ємної концентрації зерен 
nz  [10; 11] параметри абразивної матриці розрахову-
ються за встановленими [12; 13] залежностями:

середній діаметр (математичне очікування) еліп-
соїдного зерна d dz = 1 105, �  (d – номінальний розмір 

зернистості, d = 0,25 мм відповідає номеру зернис-
тості 60);

об’єм одного зерна w dz z= �� �
6

3 ;

об’ємна концентрація зерен n
N

z =
−� � � �62 2
100

  
(N – номер структури характеристики шліфувально-
го круга);

величина хорди перетину зерен 

b dx z= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2
3 4

; �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5( )                          (5)

кількість зерен на одиниці довжини

z
n

dl
z

z

= � � �
� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2
3

6
; �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6( )                         (6)

кількість зерен на одиниці площі

z
n

dS
z

z

= �
� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
6

2
. �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7( )                                (7)

Фактично кількість зерен на РПК дорівнює тіль-
ки тій частині zl  (6) і zS  (7), яка розподілена на рівні 
граничної глибини впливу процесу правки.

Прийом штучного роз’єднання абразивного 
об’єму висотою dz  на дві асиметричні частини дає 
змогу одержати вихідний рельєф РПК на основі па-
раметрів zl  (6) і zS  (7) абразивної матриці, з якої він 
безперервно утворюється.

У роботі [13] аналітико-ймовірнісним методом 
одержані розрахункові формули для відносної опо-
рної довжини

t nl z= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �, �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8( )                                 (8)

ширини хорд (перетинів)

Рис. 3. Фрагменти профілограми РПК для характеристики круга 24А 60 J 8 V: а – після правки, б – після шліфування

а)

б)
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b d qx z= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2
3 4

, �� � � � � � � � � � � � � � � � � 9( )                         (9)

кількості зерен (хорд) на одиниці довжини

z
n

d q
l

z

z

= � � �
� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2
3

6
�� � � � � � � � � � � � � 10( )                        (10)

і кількість зерен (кругів) на одиниці площі

z
n

d qS
z

z

= �
� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
6

2
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11( )                              (11)

рельєфу РПК, де = � � p
dz

 – відносна глибина (рі-
вень) профіля;

q e= − + + + − <� � �� � � � � � � � �� � � �1 6 0 46 37 73 69 92 73 35 94 0 52 3 4 5, , , , , , ,  –

функція розподілу приведеного (еквівалентного) 
профіля зерна по глибині.

На рівні = �0 5,  маємо такі параметри абразивної 
матриці t nl z= 0 5, , q = �1 , b bx x= � �  (5), z zl l= �0 5,  6( ) , 
z zS S= � �0 5,  (7).

Обговорення отриманих результатів. Вплив 
зернистості круга dz  описано графіками на рис. 4.

Графіки показують однозначну закономірність: 
по мірі збільшення dz  відбувається зменшення t p  і 
збільшення l p . 

Вплив твердості h (h – глибина лунки вимірю-
вання у разі застосування піскоструминного методу 
за тиску повітря 0,05 МПа та порції піску в камері 
об’ємом 28 см3 згідно з відповідним стандартом). 

Твердість абразивного інструмента регулюється 
вмістом зв’язки і найбільшою мірою впливає на па-
раметри рельєфу. 

Природно, що в процесі правки в більш твердих 
кругах формується менш шорсткий рельєф. Нагляд-
ний доказ цього дають графіки (рис. 5) зміни t p  і l p  
від глибини рельєфу p для трьох ступенів твердості 
(по граничній h за тиску повітря 0,05 МПа).

Шліфувальні круги твердістю H мають найменше 
значення t p  і найбільше l p , а твердістю L – навпаки.

Вплив структури nz . Структура абразивного ін-
струмента характеризує об’ємний вміст зерен. На рис. 
6 представлені графіки експериментальних даних по 
параметрах геометрії рельєфу РПК для структур з но-
мерами 5, 8, 11 (сфера технологічних можливостей 
виготовлення інструмента на керамічних зв’язках).

Збільшення номера структури і непряме збіль-
шення пористості абразивних кругів призводить до 
суттєвого зменшення t p  і росту l p . 

Вплив процесу шліфування. Зіставленням про-
філограм по одній трасі після правки і після шліфу-
вання установлено три види зміни геометрії рельєфу 
РПК: викрошення, мікроруйнування (сколи і надло-
ми) і затуплення (утворення площадок зносу) зерен.

Викрошення зерен більш характерне для м’яких 
абразивних кругів. Так, для абразивних кругів твер-
дості L кількість викрошених окремих зерен за 
профілограмами становило 5–7%, а для твердості 

Н – 20–25 %. Для крупнозернистих твердих абразив-
них кругів це явище взагалі є рідкісним.

В основному зношення абразивних кругів відбу-
вається за рахунок механічного стирання досить міц-
них і надійно утримуваних зв’язкою зерен, а також 
частково за рахунок сколювання і надлому крихких зе-
рен неправильної форми. Загальна кількість затупле-
них зерен становить близько 30%, а середня ширина 
площадки зносу профіля зерен досягає 0,03–0,05 мм 
для абразивних кругів зернистості 60, що і є головною 
причиною обмеження їх періоду стійкості під час шлі-
фування зносостійких швидкорізальних сталей. 

Для більш твердих кругів характерне деяке збіль-
шення опорної довжини t p , а середня відстань між 
зернами l p  залишається майже без змін. Більш м’яким 
кругам, які працюють у режимі часткового самозато-
чування, притаманне деяке збільшення відстані між 
зернами l p  за майже незмінної опорної довжини t p .

Реалізація. Апроксимація експериментальних за-
лежностей рис. 46 у логарифмічній системі коорди-
нат t lp p,  – ε методами визначення показника ступеня 

Рис. 4. Зміна опорної довжини t p  (безперервні лінії) і 
відстані l p  (штрихові лінії) від глибини p рельєфу РПК 
за різних характеристик абразивного круга стосовно 
зернистості 80, 60, 46

Рис. 5. Зміна опорної довжини t p  (безперервні лінії) і 
відстані l p  (штрихові лінії) від глибини p рельєфу РПК 
за різних характеристик абразивного круга стосовно 
твердості H, J, L
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при ε і підбору поправочного коефіцієнта на твер-
дість h дала змогу одержати розрахункові формули 
розподілу відносної опорної довжини t p  і відстані 
між профілями зерен l p

�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝 = εν ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑧𝑧 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝 = ε−λ ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙⋅ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧𝑧𝑧

                               (13)

на основі значень концентрації зерен

n
N

z =
−� � � �62 2
100

(N – номер структури) і відстані між зернами 

l z
d

nz l
z

z

= =−� �1 0 641,

(dz  – розмір абразивного зерна) (6).
Для таких умов правки електрокорундових 

кругів алмазом в оправі (табл. 1) визначені показ-
ники ступеня за відносної глибини профіля = � �p

dz
  

( p � – значення глибини від нульового рівня): �= 0 89,  
і �= 0 55, . Також визначені значення коефіцієнтів Ct  і 
Cl , які враховують вплив твердості абразивних кру-
гів (табл. 3). 

Вплив процесу правки за умов t p , l p  (13) визна-
чено (рис. 7) на прикладі порівняння графіків розподі-
лу ширини (хорди) профіля приведеного зерна по від-
носній глибині. Також на основі експериментальних 
даних та аналітичного розрахунку визначено кількість 
зерен (кругів) на одиниці площі (рис. 8) для рельєфу 
РПК з базовою характеристикою 24А 60 J 8 V.

Таблиця 3. Значення коефіцієнтів Ct  і Cl

Позначення 
коефіцієнтів

Значення коефіцієнтів за твердістю 
по ISO. У дужках наведені значення 

глибини лунки h, мм
H (6,2) I (5,3) J (4,4) K (3,6) L (2,9)

Ct 1,41 1,72 2,02 2,29 2,56

Cl 1,22 1,01 0,87 0,76 0,70

Рис. 6. Зміна опорної довжини t p  (безперервні лінії) і 
відстані l p  (штрихові лінії) від глибини p рельєфу РПК 
за різних характеристик абразивного круга стосовно 
структури 5, 8, 11

Площа перерізу (круга) приведеного зер-
на обчислюється через значення ширини (хорди) 
b t l C C dp p p t l z= = −� � �� � � � � �0 641, (13) і діаметра

d bê ê� � � � �=
4  [12] за формулою

S d C C dz ê t l z= = ( )−� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��4 4
0 8162 2
, . �� � � � 14( )            (14)

Рис. 7. Розподіл ширини профіля приведеного зерна 
рельєфу РПК характеристики шліфувального круга 
24А 60 J 8 V по відносній глибині профіля ε: 1 – 
аналітичний розрахунок bê  (9); 2 – емпірична залежність 
b t lp p p= � , (13)

Тоді кількість зерен рельєфа РПК на одиниці 
площі визначається із відношення опорної площі 
t C nS t z= � � �  (13) до площі перерізу зерна Sz  (14) і до-
рівнює:

z
t
S

n

C C dS
S

z

z

t l z

= = −� �
� �

� � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

1 912
2 2 2

.
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15( )                        (15)

Внаслідок правки (відповідно до розрахунку 
аналітико-ймовірнісної моделі) одержуємо менш го-
стрий профіль приведеного зерна і менш дискретний 
рельєф РПК.

Виявлені основні закономірності формування і 
описання рельєфу РПК методами математичної ста-
тистики дають змогу надалі перейти до розрахунку 
числа активних зерен у контакті шліфувального кру-
га-заготовки, товщини зрізу окремим зерном і склад-
ників сили різання під час шліфування. 

Рис. 8. Розподіл кількості зерен на одиниці площі по 
відносній глибині профіля ε: 1 – аналітичний розрахунок 
zs  (11); 2 – емпірична залежність zs  (15)

ВиСНОВКи
1. Створена установка для профілографування 

рельєфу РПК зі спеціальним устроєм ощупування 
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абразивних зерен забезпечує достатню точність ви-
мірювання профіля зерен і відтворення результатів 
профілографування після правки і після шліфування 
по одній трасі.

2. Проведено аналіз впливу параметрів харак-
теристики електрокорундових абразивних кругів на 
керамічній зв’язці (зернистості, твердості, структу-
ри) на відносну опорну довжину профіля tp і серед-
ню відстань між зернами по глибині рельєфу p після 
правки РПК.

3. На основі значень об’ємної концентрації 
зерен і відстані між зернами на абразивній матриці 
встановлені комплексні емпіричні залежності у ви-
гляді розрахункових формул опорної довжини tpε і 
відстані між зернами по відносній глибині рельєфу 
ε від зернистості, твердості і структури кругів. 

4. Головним фактором обмеження періоду 
стійкості (часової наробки) електрокорундових абра-
зивних кругів під час сухого шліфування загартова-
них швидкорізальних сталей за критерієм «припал» 
шліфованої поверхні є затуплення вершин зерен на 
нульовому рівні рельєфу з утворенням для зернис-
тості 80 – 46 (ISO 8486) площадок зносу профілю 
зерен 0,03–0,05 мм залежно від умов шліфування.

5. Порівняно з параметрами рельєфу різальної 
поверхні круга, які визначені аналітико-ймовірніс-
ним методом, процес правки алмазом в оправі ство-
рює менш розвинутий дискретний рельєф з меншим 
загострюванням профілю приведеного зерна і біль-
шою кількістю вершин зерен на одиницю площі, що 
поряд з нівелюванням рельєфу РПК сприяє стабіліза-
ції різальної здатності абразивних кругів.
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Abstract. Underwater arc welding with mechanized or automatic equipment using a melt-
ing electrode has recently become more widespread in the repair of ships, in welding of port 
facilities, repair and creation of product pipelines, etc. Previously, these works were carried 
out using manual arc welding, localizing the welding site and draining its place of reference. 
However, to overcome all these time-consuming work, as well as to improve the quality of 
work, you can apply modern welding equipment and new materials development, effective 
technical and technological solutions. The first designs of semiautomatic machines for under-
water welding of metal, cutting, developed at the PEC them. E.O. Paton, after a fairly large 
amount of search solutions based on the use of a feed module filled with water. The module 
houses a hermetic supply unit with a collector DC motor filled with lubricating – insulating 
fluid. Such designs with a specially developed cored electrode wire are operated for a suf-
ficiently long period of time. The lack of reliability of the collector assembly of a driving 
electric motor, as well as limited technical and technological capabilities, should be attributed 
to the drawbacks of the mentioned construction. It may be noted that the existing structures 
of semi-automatic machines for underwater welding do not solve the frequently encountered 
problem of ensuring the high-quality weld formation when welding on a vertical plane. Use 
in new developments of semiautomatic devices for underwater welding of systems of pulsed 
feed of electrode wire, based on a gearless computerized electric drive with a valve drive 
motor of a special design, which allows to realize a pulse feed with widely adjustable mo-
tion parameters of electrode wire. Pulsed movement of the electrode wire allows controlling 
the transfer of the electrode metal in the aquatic environment. Purposeful selection of pulses 
of wire motion allows you to largely control the shape of the welded joint, the penetration, 
and the structure of the weld metal. The effect of the pulsed feed on the characteristics of the 
weld metal makes it possible to significantly ensure the high mechanical characteristics of the 
weld. Modulation of welding modes applied in equipment for underwater welding also allows 
to improve the characteristics of the welded joint.
Key words: arc welding, aquatic environment, wet method, equipment, application,  
prospects.

Анотація. Дугове зварювання під водою механізованим або автоматичним обладнанням 
із використанням електрода, що плавиться, останнім часом набуває дедалі більшого 
поширення у процесі ремонту судів, зварювання портових споруд, ремонту та створення 
продуктопроводів та ін. Раніше ці роботи виконувалися із застосуванням ручного 
дугового зварювання, локалізації місця зварювання й осушення її місця ведення. Однак 
подолати всі ці трудомісткі роботи, а також підвищити якість робіт можна, застосовуючи 
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сучасне зварювальне обладнання та нові розробки матеріалів, ефективні техніко-технологічні рішення. Перші 
конструкції напівавтоматів для підводного зварювання, різання металів, розроблені в ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 
після досить великого обсягу пошукових рішень базується на застосуванні модуля, що подає, заповненого 
водою. У модулі розміщується герметичний вузол, що подає, з колекторним електродвигуном постійного 
струму, заповнений мастильно-ізолюючою рідиною. Такі конструкції зі спеціально розробленим порошковим 
електродним дротом експлуатуються протягом тривалого часу. До числа недоліків згаданої конструкції варто 
зарахувати недостатню надійність колекторного вузла приводного електродвигуна, а також обмежені техніко-
технологічні можливості. Можна зазначити, що наявні конструкції напівавтоматів для підводного зварювання 
не вирішують таку поширену задачу забезпечення якісного формування швів у процесі зварювання на 
вертикальній площині. Застосування в нових розробках напівавтоматів для підводного зварювання систем 
імпульсної подачі електродного дроту, що базуються на безредукторному комп’ютеризованому електроприводі 
з вентильним приводним електродвигуном спеціальної розробки, який дає змогу реалізувати імпульсну подачу 
з регульованими в широких межах параметрами руху електродного дроту. Імпульсний рух електродного дроту 
дає змогу здійснити управління перенесенням електродного металу у водному середовищі. Цілеспрямований 
вибір імпульсів руху дроту дозволяє значною мірою керувати формою зварного з’єднання, проплавлением, 
а також структурою металу шва. Вплив імпульсної подачі на характеристики металу зварного з’єднання 
дозволяє значною мірою забезпечити високі механічні характеристики шва. Модуляція режимів зварювання, 
застосована в обладнанні для підводного зварювання, також дозволяє поліпшити характеристики зварного 
з’єднання.
Ключові слова: абразивні круги, різальна поверхня, абразивний рельєф, шліфування, параметри рельєфу, 
відносна опорна довжина, відстань між зернами.
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Постановка проблемы. Дуговая механизи-
рованная и автоматическая сварка с применением 
плавящегося электрода – распространённый способ 
качественного производительного и экономически 
выгодного неразъемного соединения и восстановле-
ния различных конструкций деталей и узлов машин 
и механизмов.

Дуговая сварка в водной среде механизирован-
ными или автоматическими системами и оборудова-
нием – один из видов сварки, который находит всё 
большее распространение в различных сферах дея-

тельности человека, с присущими ей проблемами и 
различными решениями в технической и технологи-
ческой областях, а также выборе электродных мате-
риалов [1].

Укажем, что среди способов сварки под водой 
распространение получила ручная дуговая мокрая 
сварка с использованием специальных электродов, 
а также способ, когда место проведения работ ло-
кализуют специальными устройствами (кессонами)  
с откачиванием воды с места сварки. В последнем 
случае используется и ручная, и механизированная 
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сварка с применением обычных электродных мате-
риалов.

Заметим, что мокрая ручная дуговая сварка мало-
производительна и зачастую не обеспечивает нужно-
го качества выполненных работ. Сварка под водой в 
кессоне весьма затратна и ограничена в применении.

Анализ последних исследований и публикаций. 
В ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины разработан 
способ механизированной мокрой подводной сварки 
с применением погружных устройств подачи элек-
тродной проволоки. Для реализации этого способа 
сварки разработан ряд технических средств – полу-
автоматов различных конструкций, на часть из ко-
торых получены авторские свидетельства [2; 3; 4]. 
Выполнена разработка специальных порошковых 
электродных проволок и технологических приёмов 
их применения.

Разработанная в институте электросварки им. 
Е.О. Патона порошковая проволока марки ППС – 
АН1 (диаметр 1,2–2,0 мм) позволяет обеспечить 
стабильное горение дуги и получение (на низкоугле-
родистых и низколегированных конструкционных 
сталях) сварных соединений, равнопрочных основ-
ному металлу. Проволока практически не имеет ана-
логов и до настоящего времени является основным 
электродным материалом для полуавтоматов и авто-
матов, которые используются для мокрой подводной 
сварки.

Среди предложенных конструкций погружных 
устройств можно выделить:

– с поддувом воздуха в погружной бокс и при-
менением специальных накопительных камер с воз-
духом;

– с размещением подающего узла в изолирующе-
смазывающей жидкости, а всей системы подачи – в 
водной среде;

– с размещением всего полуавтомата, включая 
источник сварочного тока, в погружном агрегате.

На основе вышеуказанных предложений в ИЭС 
им. Е.О. Патона был разработан ряд полуавтоматов, 
в том числе и тех, которые выпускались серийно 
или небольшими партиями. В их числе наибольшее 
распространение получили полуавтоматы А-1660, 
А-1450, ПШ-141 и ПШ-156.

Отметим, что, согласно работе [5], в настоящее вре-
мя в РФ появились полуавтоматы для дуговой сварки 
мокрым способом, которые практически повторяют раз-
работки ИЭС им. Е.О. Патона 70-х гг. прошлого века.

За рубежом, насколько нам известно, механизи-
рованная и автоматическая сварка под водой мокрым 
способом практически не применяется. Исключение 
представляет КНР, где на основе договорных отно-
шений с ИЭС им. Е.О. Патона развиваются техника 
и технология механизированной сварки под водой 
мокрым способом.

Механизированная сварка в водной среде с при-
менением порошковых электродных проволок нашла 
достаточно широкое применение, примеры чего из-
ложено в технической литературе [6; 7].

В процессе развития этого способа сварки были 
предложены интересные и весьма полезные области 
его применения с обеспечением соответствующих 
технических средств для реализации механизирован-
ной и механизированной сварки мокрым способом. 
Среди них, например, следующие:

– сварка подводной части судов и кораблей на 
плаву (формирование корпуса) [8];

– специализированное механизированное 
устройство для сварки под водой труб;

– автоматизированная сварка для герметизации 
составных труб, в том числе на большой глубине 
на нефтегазодобывающих объектах и при создании 
комплексов с тепловыми насосами [9];

– сварка и резка при проведении аварийно-спаса-
тельных работ в водной среде;

– автоматизированная сварка на больших глуби-
нах с применением координатно-программируемых 
систем на основе компьютеризированных средств 
управления и регулирования;

– использование механизированного и автомати-
ческого оборудования для утилизационной резки под 
водой, в том числе и при закрытии использованных 
нефтяных и газовых скважин.

Всё это оборудование прошло опытно-промыш-
ленную проверку, а некоторые из систем использу-
ются на промышленных объектах. Часть разработок 
нуждается в совершенствовании.

Так, например, автомат для приварки заглушек 
внутри труб, разработанный в ИЭС им. Е.О. Патона, 
успешно работает на глубинах 230 м.

Выделение не решенных ранее частей общей 
проблемы. Проблема с применением механизиро-
ванных и автоматизированных технологий дуговых 
способов подводной сварки мокрым способом и обо-
рудования для них действительно существует и в на-
стоящее время. Однако ранее решались лишь отдель-
ные конкретные задачи, результаты которых в той 
или иной степени удовлетворяли производителей. 
Но, как известно, универсальных решений в техни-
ко-технологических системах пока не существует, 
поэтому важным представляется поиск таких реше-
ний данной проблемы, которые бы в целом наиболее 
полно отвечали поставленным требованиям.

Цель исследования – изучение и анализ воздей-
ствия на сварочный процесс новых систем подачи 
электродной проволоки в оборудовании для высоко-
эффективной подводной сварки мокрым способом.

Основной материал (результаты). Одной 
из существенных проблем для погружных узлов 
системы подачи электродной проволоки механи-
зированного оборудования и систем сварочного 
перемещения автоматического оборудования для 
мокрой подводной сварки является надёжность ра-
боты приводных электродвигателей постоянного 
тока с коллекторно-щёточным узлом. В разработ-
ках ИЭС им. Е.О. Патона эта проблема решена с 
применением бесколлекторных электродвигателей 
– шаговых промышленного производства и специ-
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альных вентильных электродвигателей, исполь-
зование которых с компьютеризованным управ-
лением и регулированием даёт дополнительные 
преимущества [10]:

– малые габариты, массу и инерционность, в том 
числе из-за отсутствия необходимости применения 
механических редукторов (подающий ролик непо-
средственно на валу электродвигателя);

– возможность программирования движения 
электродной проволоки с достаточно высокой часто-
той отработки сигнала задания или координатного 
перемещения сварочного инструмента на плоскости 
или в пространстве.

Следует обратить особое внимание на кон-
структивы, в которых размещаются узлы погруж-
ного блока. В последних конструкциях полуав-
томатов для подводной сварки мокрым способом 
электродвигатель заключен в оболочку из нержаве-
ющей стали с компенсатором давления, а система 
подающих роликов, выполненная из специальных 
сталей, защищена от обычной коррозии и электро-
эррозии специальными средствами. Общий корпус 
сформирован из пластика, который обычно при-
меняется при строительстве корпусов яхт и других 
маломерных судов. Одна из последних разработок 
полуавтомата в прочном пластиковом корпусе без-
редукторным приводом на основе высокомомент-
ного шагового электродвигателя представлена на 
рис. 1. Такие полуавтоматы могут эксплуатиро-
ваться в пресной и солёной воде на глубинах до 40 
м, т.е. тех глубинах, где могут работать водолазы-
сварщики. При этом, кроме сварки, применяя спе-
циальные электродные проволоки, можно вести 
эффективную резку металла.

Рис. 1. Полуавтомат последнего поколения (с открытой 
крышкой) для подводной сварки мокрым способом

В технике и технологии дуговой сварки основ-
ным направлением совершенствования в настоящее 
время является использование импульсных алгорит-
мов функционирования основных активных систем 
оборудования. В частности, широко используются 
инверторные источники с импульсным формирова-
нием выходных параметров, в том числе и синерге-
тические.

В последнее время получают развитие способы 
сварки с модуляцией режимов и выбранными (частич-
но на основе теоретических изысканий с решением 
задачи управления формированием и кристаллиза-
цией металла шва, частично на основе эксперимен-
тальных исследований) частотой и скважностью 
модулируемых параметров. Такая технология, на-
пример, оказывается применимой при подводной 
дуговой сварке мокрым способом при выполнении 
вертикальных соединений, выполнение которых 
представляет определённую сложность, как по фор-

1           2               3

U

I

Рис. 2. Наплавленные на вертикальную плоскость под водой валики и осциллограммы напряжения 
U и тока I при наплавке с модуляцией скорости подачи проволоки: 1– наплавка без модуляции;  
2, 3 – валики с модуляцией с разными направлениями ведения процесса
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мированию шва, так и по качеству металла. На рис. 2 
показан пример выполнения наплавки конструкци-
онных сталей в водной среде на вертикальной пло-
скости порошковой электродной проволокой с пара-
метрами: ток – 170–180 А; напряжение – 26–27 В.  
Модулируется скорость подачи со временами: им-
пульс – 0,6 С и пауза – 0,4 С. Процесс осуществляет-
ся механизмом подачи с любыми типами приводных 
электродвигателей, как коллекторных, так и бескол-
лекторных, включая шаговые и вентильные с часто-
тами управления модуляцией 0,2–2,0 Гц.

Применение процесса с модуляцией скорости по-
дачи электродной проволоки позволяет в определён-
ной степени решить задачу сварки на вертикальной 
плоскости с получением сформированных валиков. 
Такой процесс, как показывают металлографические 
исследования, практически не оказывает существен-
ного влияния на структуру металла шва, полученно-
го в водной среде. Это, по нашему мнению, является 
следствием увеличенной скорости кристаллизации 
наплавленного металла в водной среде в сравнении 
со сваркой в атмосферных условиях.

Исследование процесса подводной сварки мо-
крым способом с применением источников свароч-
ного тока инверторного типа, имеющих возможность 
генерировать импульсы тока с управляемыми пара-
метрами, заметных эффектов, насколько нам извест-
но, не дали, в частности, по изменению структуры 
металла шва или валика. Мы считаем, что это обсто-
ятельство можно объяснить особыми скоростными 
условиями кристаллизации металла шва.

В последнее время, опираясь на исследования 
в области систем подачи электродной проволоки, а 
также последних разработок в области электротех-
ники и компьютеризованного управления, рассма-
триваемых как комплектные мехатронные системы, 
разрабатывается оборудование для импульсной по-

дачи по определённой программе электрода в полу-
автоматах и автоматах для дуговой сварки.

Для механизированной и автоматической сварки 
разработан и используется безредукторный электро-
привод на основе серийно выпускаемых шаговых и 
специально разработанных вентильных электродви-
гателей с компьютеризованной системой управле-
ния, позволяющей реализовать практически любой 
алгоритм движения электродной проволоки. При 
этом вентильный электропривод последних разрабо-
ток обеспечивает регулируемую по частоте, скваж-
ности и амплитуде импульсную подачу электродной 
проволоки с максимальными частотами 50–60 Гц.

Указанный электропривод исследовался в соста-
ве автоматического и механизированного оборудова-
ния при сварке – наплавке в водной среде мокрым 
способом.

Представляет особый интерес получение верти-
кальных и горизонтальных сварных швов на верти-
кальной плоскости с достаточными характеристи-
ками по формированию и качеству наплавленного 
металла. Применение импульсной подачи электро-
дной проволоки с эффективно выбранными параме-
трами позволяет решить эту задачу.

При импульсной подаче электродной проволоки 
с рационально выбранными параметрами реализу-
ется управляемый перенос электродного металла по 
принципу: каждому импульсу подачи соответствует 
перенос капли расплавленного металла определён-
ного размера. Ускорение, которое при импульсном 
движении придаётся капле, способствует точному 
транспортированию капли в расплавленную ван-
ну, что весьма эффективно при ведении процесса 
на вертикальной плоскости. Особенности переноса 
электродного металла при подводной сварке мокрым 
способом с применением импульсной подачи требу-
ют отдельного рассмотрения.

Рис. 3. Валики, наплавленные в водной среде, с применением импульсной подачи электродной  
с различными характеристиками – частота, амплитуда, скважность
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На рис. 3 представлены образцы валиков, наплав-
ленных в водной среде с применением импульсной 
подачи проволоки с разными характеристиками им-
пульсного движения, но с практически одинаковыми 
значениями тока, напряжения и скорости ведения 
процесса. Ток и напряжение дугового процесса 160–
170 А и 26–28 В соответственно. Скорость ведения 
наплавки – 10–12 м/ч.

Можно отметить, что формирование валиков 
существенно более равномерно наполнено, имеет 
более регулярный характер. Важной является воз-
можность достаточно интенсивного влияния на 
параметры валиков: ширину, усиление, глубину 
проплавления. Характерные микрошлифы неко-
торых валиков, представленных на рис. 3, даны 
на рис. 4.

Необходимо отметить, что тенденции изменения 
геометрических размеров наплавленных валиков со-
ответствуют тем, которые получены при наплавке в 
обычных условиях, хотя и менее выражены, что в 
общем объясняется существенно более высокой ско-
ростью охлаждения жидкой ванны.

Особое внимание уделено качественному ана-
лизу металла, наплавленного в водной среде, кото-
рый проводился на основании исследований микро-
шлифов поперечных сечений валиков, прочностных 
(механических) характеристик, состава металла 
валика и околошовной зоны. Практически по всем 
параметрам наплавленные с импульсной подачей 
электродной проволоки превосходят валики, полу-
ченные при использовании конвенциальной подачи 
с тенденциями улучшения характерными с процес-
сами, получаемыми на открытых пространствах при 
сварке-наплавке с импульсной подачей порошковой 
электродной проволоки. Однако есть и отличия. Так, 
например, объёмная доля неметаллических включе-
ний в металле наплавленного валика уменьшается 
лишь после увеличения частоты импульсов подачи, 
что можно видеть на графике рис. 5, полученном при 
экспериментальных исследованиях.

Рис. 5. Сравнительные графики наличия неметаллических 
включений в металле валиков при наплавке с разными 
способами подачи электродной проволоки

Это опять, как нам представляется, связано с осо-
бенностями характеристик кристаллизации металла 
шва и околошовной зоны в водной среде.

Некоторое улучшение механических свойств 
швов, полученных при сравнительных исследовани-
ях сварки с применением конвенциальной и импульс-
ной подачи электродной проволоки с управляемыми 
параметрами, демонстрируют графики, представлен-
ные на рис. 6.

Эти результаты косвенно подтверждают тот факт, 
что в металле швов или наплавленных в водной сре-
де валиков при использовании импульсной пода-
чи электродной проволоки происходит изменение 
кристаллической структуры, связанной с некоторой 
дезориентацией кристаллитов. Этот процесс менее 
интенсивен, чем это происходит при обычных усло-
виях, что, как уже отмечалось, связано с особыми ус-
ловиями охлаждения жидкой ванны в воде.

Следует констатировать, что большинство поло-
жительных эффектов от импульсной подачи электро-

Рис. 4. Микрошлифы валиков, наплавленных с использование управляемых импульсов подачи электродной 
проволоки
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дной проволоки заметно проявляется при определен-
ном увеличении частоты импульсного движения.

Хорошо известно [11], что качественная сварка 
с минимизаций деформаций различного типа воз-
можна в случае обеспечения минимальных тепловых 
вложений в реализацию процесса. Сварка с импульс-
ной подачей электродной проволоки характеризует-
ся пониженными энергозатратами, что в сочетании 
с интенсивным охлаждением обеспечивает малые 
деформации свариваемой конструкции, в частности 
из тонколистовых материалов.

Способы сварки с импульсной подачей электро-
дной проволоки постоянно совершенствуются и 
развиваются. Часть из них, по нашим убеждениям, 
основанным на опыте исследовании разработки та-
ких систем, с успехом может быть применима для 
реализации высокоэффективной сварки в водной 
среде конструкций с разным пространственным по-
ложением.

К числу перспективных способов сварки с им-
пульсной подачей электродной проволоки, примени-
мых в водной среде, следует отнести:

– совместное применение импульсной подачи и 
модуляции режимов (ток и напряжение сварки как 
с синхронизацией, так и без синхронизации воздей-
ствий);

– использование нового способа сварки с дозиро-
ванной подачей электродной проволоки;

– синхронизированное по определённому алго-
ритму импульсное воздействие импульсной подачи 
электродной проволоки и импульсного воздействия 
источника сварочного тока.

Обсуждение полученных результатов. Новые 
способы сварки с применением разработок новых 
технических средств позволяют в значительной сте-
пени улучшить как результаты дугового процесса, так 
и обеспечить новое качество оборудования – снизить 
его массогабаритные характеристики и повысить его 
надежность, что очень важно для аппаратуры под-
водной сварки. Каждый из указанных новых спосо-
бов подводной сварки с применением регулируемой 
импульсной подачи электродной проволоки может 
решить определённый комплекс задач при ведении 
процесса подводной сварки мокрым способом, при 
этом в большинстве способов может быть применён 
практически любой тип источника сварочного тока, в 
том числе самый простой по конструкции и возмож-
ностям.

Следует отметить, что электроприводы с ком-
пьютеризованными вентильными и шаговыми элек-
троприводами применяются для оснащения систем 
сварочного и установочного перемещения в автома-
тизированном оборудовании для подводной сварки 
мокрым способом.

ВыВОДы
1. К настоящему времени разработано несколько 

разных конструкций полуавтоматов для подводной 
сварки порошковыми самозащитными электродной 
проволоки мокрым способом, но наибольшее рас-
пространение как общего назначения, так и для ре-
шения специфических задач получило оборудование 
с изолированным подающим узлом, полость которо-
го заполнена изолирующе-смазывающей жидкостью.

2. Полуавтоматы и автоматы для подводной 
сварки постоянно совершенствуются, а основным 
направлением их совершенствования является при-
менение систем подачи электродной проволоки с 
управляемыми импульсными параметрами движе-
ния, рациональный выбор которых обеспечивает 
возможной высокоэффективной сварки в нижнем и 
вертикальном положениях с возможностью регули-
рования геометрических размеров швов и валиков, 
получения соединения с улучшенными механиче-
скими характеристиками.

3. Сложность применения импульсных техноло-
гий при сварке в водной среде мокрым способом как 
за счёт импульсных алгоритмов функционирования 
источников сварочного тока, так и вследствие им-
пульсной подачи электродной проволоки заключает-
ся в высокой скорости охлаждения сварочной ванны, 
которая существенно превосходит скорость в обыч-
ных условиях.

Рис. 6. Зависимости между пределами текучести и 
временного сопротивления
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Abstract. Aim. The purpose of this work is to investigate methods of optimization of tech-
nological processes of steel coating restoration. Methodology. To achieve this purpose, it 
is necessary to solve the following problems: 1. To formulate the technological process of 
restoring the surfaces of steel shafts as a chain of technological operations. 2. Investigate 
methods of technological process optimization. 3. To consider the problem of combinatorial 
complexity of structural optimization of technological process. 4. Identify approaches to the 
formation of an intelligent system for optimization of technological process of steel coatings 
restoration. Results. 1. It is determined that the exact solution of the optimization problem, 
in the form of a complete search of all possible chains of the process, is an unrealistic task 
because of the high computational complexity. 2. It is determined that in order to solve the 
optimization problem on the polymorphic chain of technological operations, the information 
intelligent system of process optimization should use the unification of the technological 
operation. 3. It is determined that an intelligent information system should support a set of 
optimization algorithms on a unified set of technological operations. 4. The neural network 
contained in the intelligent information system must learn from the solutions obtained in other 
ways. 5. The study showed the lack of development of existing information systems that can 
be used in cloud computing to optimize the chain of technological operations for the recov-
ery of steel shaft surfaces. Therefore, developing your own information system that meets 
these requirements is an urgent task that needs to be addressed further. Scientific novelty. The 
study revealed a contradiction between existing approaches to optimizing the technological 
processes of repairing steel coatings and current requirements for information systems that 
can be used in cloud computing to optimize the chain of technological operations of repairing 
surfaces of steel shafts. The scientific task, development of own information system which 
satisfies the specified requirements is formulated. Practical significance. Using the proposed 
approach will increase the hardness, durability, improve the porosity parameters, reduce the 
roughness in the restoration of steel coatings.
Key words: ship repair, information system, optimization, restoration, surface.

Анотація. Мета. Метою роботи є дослідження методів оптимізації технологічних 
процесів відновлення сталевих покриттів. Методика. Для досягнення поставленої 
мети необхідно вирішити такі завдання: 1) сформулювати технологічний процес 
відновлення поверхонь сталевих валів як ланцюг технологічних операцій; 2) дослідити 
методи оптимізації технологічних процесів; 3) розглянути проблему комбінаторної 
складності структурної оптимізації технологічного процесу; 4) визначити підходи до 
формування інтелектуальної системи оптимізації технологічного процесу відновлення 
сталевих покриттів. Результати. 1. Визначено, що точне розв’язання задачі оптимізації 
у вигляді повного перебору всіх можливих ланцюгів технологічного процесу є 
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нереальною задачею з причини високої обчислювальної складності. 2. Визначено, що для розв’язання 
задачі оптимізації на поліморфному ланцюгу технологічних операцій інформаційна інтелектуальна система 
оптимізації технологічного процесу має використовувати уніфікацію технологічної операції. 3. Визначено, 
що інтелектуальна інформаційна система має підтримувати на уніфікованій множині технологічних операцій 
множину алгоритмів оптимізації. 4. Нейронна мережа, яка міститься в інтелектуальній інформаційній системі, 
має вчитися на розв’язках, які отримані іншими шляхами. 5. Дослідження показало недостатній розвиток 
існуючих інформаційних систем, які можна використати у хмарних обчисленнях із метою оптимізації ланцюга 
технологічних операцій відновлення поверхонь сталевих валів. Тому розробка власної інформаційної системи, 
яка задовольняє зазначеним вимогам, є актуальною задачею, яка потребує вирішення у подальшому. Наукова 
новизна. Проведене дослідження виявило протиріччя між існуючими підходами оптимізації технологічних 
процесів відновлення сталевих покриттів та сучасними вимогами до інформаційних систем, які можна 
використати у хмарних обчисленнях із метою оптимізації ланцюга технологічних операцій відновлення 
поверхонь сталевих валів. Сформульовано наукове завдання у вигляді обґрунтування необхідності розробки 
власної інформаційної системи, яка задовольняє зазначеним вимогам. Практична значимість. Використання 
запропонованого підходу дасть змогу підвищити твердість, зносостійкість, покращити параметри пористості, 
зменшити шорсткість при відновленні сталевих покриттів.
Ключові слова: судноремонт, інформаційна система, оптимізація, відновлення, поверхня.
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Постановка задачі. У судноремонтних роботах 
актуальною є задача відновлення сталевих поверхонь 
деталей двигунів та механізмів, яка розв’язується за 
допомогою ланцюга технологічних операцій віднов-
лення. Процес відновлення може реалізовуватися 
різними технологіями та, в будь-якому разі, вимагає 
значних матеріальних і часових витрат. Проте від-
новлення є значно дешевшим за виготовлення або за-
купівлю нових деталей, тому зменшення часових та 
матеріальних витрат за рахунок вибору правильного 
ланцюга технологічних операцій які виконуються в 
оптимальному режимі, є актуальною задачею. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У працях [1−3] визначено поняття оптимізації техно-
логічної операції. У [4] визначено, що в разі немож-
ливості отримати бажані параметри за одну технічну 
операцію дозволяється використання їх допустимих 
комбінацій. У [5] визначено технологію систем, за-
снованих на знаннях, або технологію інженерії 
знань. У [9] визначені сфери використання інтелекту-
альних інформаційних систем. Дослідження джерел  
[22; 23] показало недостатній розвиток існуючих 
інформаційних систем, які можна використати в 
хмарних обчисленнях із метою оптимізації ланцю-
га технологічних операцій відновлення поверхонь 
сталевих валів. Таким чином, аналіз останніх дослі-
джень та публікацій підтвердив актуальність завдан-
ня дослідження методів оптимізації технологічних 
процесів відновлення сталевих покриттів.

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Оптимізація технологічного 
процесу відновлення сталевих поверхонь складаєть-
ся, принаймні, з підготовки поверхні, виправлення та 
зміцнення верхнього шару і вимагає для планування 
наявності значного досвіду. Для накопичення досвіду 
планування відновлювальних операцій та автомати-
зації планування технологічних операцій використо-
вують інформаційні експертні системи. На сучасних 
виробництвах доступ до інформаційної системи має 

здійснюватися з різних точок виробництва. Це накла-
дає вимогу на експертну систему, яка повинна мати 
мережеву будову. Як показує досвід використання ме-
режевих інформаційних систем, більшу надійність та 
функціональність мають розподілені та хмарні систе-
ми, де немає виділеного осередку, при вилученні якого 
інформаційна система перестає функціонувати. 

Мета дослідження – дослідження методів опти-
мізації ланцюга відновлювальних технологічних 
операцій сталевих поверхонь, які можна покласти в 
основу хмарної інформаційної системи.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. Осно-
вні теоретичні положення роботи отримані з вико-
ристанням методів теорії оптимізації, теорії склад-
них систем, теорії побудови експертних систем, 
інформаційного та математичного моделювання тех-
нологічних операцій, теорії штучного інтелекту.

Об’єктом дослідження є процес технологічного 
процесу відновлення сталевих поверхонь.

Предметом дослідження є методи оптимізації 
технологічного процесу відновлення сталевих по-
верхонь.

Основний матеріал (результати)
1. Технологічний процес відновлення повер-

хонь сталевих валів як ланцюг технологічних 
операцій

У технологічному процесі відновлення повер-
хонь сталевих валів використовуються, в тому числі, 
такі технологічні операції: 

− ДО – струйно-абразивна обробка;
− ГТН – газотермічне напилення;
− ЕКЗ – електроконтактне зміцнення;
− МО – механічна обробка;
− ГПН – газопламеневе напилення;
− ЕДН – електродугове напилення;
− ЕКП – електроконтактне припікання;
− ЕКО – електроконтактна обробка;
− ЕКПД – електроконтактне пластичне дефор-

мування;
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− ІА – іонне азотування;
– ЕІЛ – електроіскрове легування.
Кожна з операцій відповідає за підготовку по-

верхні до подальшої обробки, основна обробка по-
верхні валу та доведення зовнішнього шару до вимог 
шорсткості, твердості та інших параметрів технічних 
вимог до виробу. Кожна з технічних операцій має ви-
моги до початкових параметрів поверхні валу, до-
пустимі режими обробки та параметри результату 
обробки. У разі неможливості отримати бажані пара-
метри за одну технічну операцію дозволяється вико-
ристовувати їх допустимі комбінації [4]. В результаті 
постанови мети оптимізації технологічного процесу 
відновлення сталевих валів маємо задачу створити 
інформаційну систему забезпечення функціонування 
експертних систем оптимізації окремих зазначених 
технологічних операцій та експертної системи опти-
мізації ланцюга цих операцій. 

З метою формалізації поставлених задач створен-
ня інформаційної системи побудови оптимізованого 
ланцюга технологічних операцій потрібно розгляну-
ти методи оптимізації, види застосовних експертних 
систем та методів інформаційного моделювання тех-
нологічних операцій. На основі здійсненого огляду 
формулюється основні вимоги для створюваної ін-
формаційної системи.

Аналіз можливих методів оптимізації техноло-
гічного процесу вимагає його формалізації. Тому 
представимо технологічний процес T як множи-
ну технологічних операцій T={T1a, T2b, …, Tic}, де  
1, 2, …, i – порядковий номер технологічної операції; 
a, b, …, c – вид технологічної операції. При цьому 
кожна з технологічних операцій приймає параметри 
проведення операції xi, що для повного технологіч-
ного процесу об’єднується у спільний вектор пара-
метрів X={x1, x2, …, xi}, на параметри накладені межі 
дозволених значень. У результаті вектор параметрів 
не є постійної розмірності і залежить від обраних у 
конкретному випадку видів технологічних операцій. 

Ефективність технологічного процесу оцінюєть-
ся скалярною величиною F, яку потрібно звести до 
мінімуму,  задовольняючи граничні вимоги.

2. Методи оптимізації технологічних процесів
Під оптимізацією технологічної операції тут ро-

зуміється  розв’язання задачі обрання параметрів у 
допустимих межах проведення операції, при яких 
досягаються задані критерії з допустимою похиб-
кою, та мінімізується обраний критерій, наприклад 
собівартість операції [1-3].

Задача оптимізації технологічного процесу поля-
гає у такому:

– визначається критерій, який треба звести до 
максимального або мінімального значення. Якщо 
таких критеріїв кілька, то проводитиметься багато-
критеріальна оптимізація;

– визначається множина вхідних параметрів, які 
характеризують вхідну сировину, порядок техноло-
гічних операцій та режими їх проведення X. На цьо-
му етапі на вхідні параметри накладають обмежен-

ня, тобто значення, при яких технологічна операція є 
можливою. Проводиться відкидання параметрів, які 
не впливають на величину F, яка оптимізується;

– формується цільова функція F=F(X). Цільова 
функція має вертати скалярне значення, для якого 
існує відношення порядку, бо лише в цьому випад-
ку можна вводити поняття максимуму та мінімуму. 
У випадках повернення векторної величини, тобто 
коли проводиться багатокритеріальна оптимізація, 
вектор приводиться до скалярної величини, часто 
шляхом використання лінійної комбінації компонен-
тів вектора, де коефіцієнти підбирають відповідно до 
важливості того чи іншого критерію;

– наступним кроком є пошук екстремумів ці-
льової функції та її граничних значень на множині 
визначення, з яких залишають ті, де критерій F має 
мінімальне (максимальне) значення. При цьому має 
отримуватися відповідний ланцюг технологічних 
операцій, які формують технологічний процес.

Для зазначених технологічних операцій віднов-
лення поверхні сталевих валів є можливим оптимізу-
вати окрему технологічну операцію, а також є змога 
змінювати кількість та порядок цих технологічних 
операцій. Відповідно, вимогами до інформаційної 
системи оптимізації технологічного процесу є змога 
виконувати як параметричну, так і структурну опти-
мізацію. Структурна оптимізація вимагає складної 
формалізації, яка буде враховувати значно більшу 
гнучкість, бо в результаті менш оптимальна опера-
ція, в локальному розумінні, може скоротити загаль-
ний ланцюг технологічних операцій і значно скоро-
тити весь ланцюг операцій, що на виході забезпечить 
більшу близькість до оптимального технологічного 
процесу. У результаті врахування структурної опти-
мізації інформаційна система має забезпечувати:

– уніфікацію технологічної операції;
– формування шляхів на графі можливих комбі-

націй технологічних операцій;
– експертну систему оптимізації виділеного лан-

цюга технологічних операцій за наявності систем 
оптимізації окремих технологічних операцій;

– наявність факту, що оптимізація технологіч-
них операцій технологічного процесу рівносильна 
повній оптимізації (задача розв’язується жадібним 
алгоритмом) або має систему пошуку оптимальності 
для повного ланцюга технологічного процесу.

У разі визначеності порядку в технологічному 
процесі з відомою цільовою функцією використо-
вують аналітичні розв’язки при автоматизації. У 
разі невизначеності порядку операцій оптимізацію 
потрібно проводити для кожного пробного ланцю-
га й обирати більш оптимальний. Однак, кількість 
можливих ланцюгів може бути непомірно вели-
кою, тому в цьому разі потрібно використовувати 
евристичні методи пошуку оптимального шляху за 
технологічними операціями для формування тех-
нологічного процесу близького до оптимального, 
бо точного розв’язання можна шукати невизначено  
довгий час.
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Класифікація методів оптимізації технологічних 
процесів представлено на рис. 1.

У процесі побудови системи оптимізації техно-
логічних процесів потрібна наявність опису техно-
логічної операції, коли з параметрів технологічної 
операції отримують вихідні параметри та витрати на 
проведення цієї операції. Для вирішення цієї задачі 
використовують математичні моделі.

Математична модель – комплекс математичних 
залежностей і знаково-логічних виразів, що відобра-
жають характеристики явища, яке вивчається, з до-
статньою точністю. Класифікація моделей наведена 
на рис. 2. Істотно для можливості використання ма-
тематичних методів пошуку екстремальних значень 
параметру, який оптимізується, можна використову-
вати аналітичні, структурні та формальні методи ма-
тематичного представлення технологічних операцій. 

У результаті аналізу придатних для оптимізації 
ланцюга технологічних операцій обробки поверхні 
сталевого валу, з причини неоднозначності порядку 
технологічних операцій і за наявності математично-
го опису окремих технологічних операцій, доходимо 
висновку, що інформаційна система повинна мати 
можливість підтримки структурного опису порядку 
операцій з аналітичним або формальним представ-
ленням окремих операцій. При таких вимогах до 
представлення технологічних процесів інформацій-
на система має забезпечувати структурно-параме-
тричну оптимізацію ланцюга технологічних проце-
сів, що має недостатній рівень вивчення.

3. Проблема комбінаторної складності струк-
турної оптимізації технологічного процесу

Нехай можливі ланцюги технологічного про-
цесу представлені діаграмою на рис. 3, де кожен 
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Рис. 1. Класифікація методів оптимізації технологічних процесів [1; 2]
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Моделі

Мовні Символьні

Словесні Математичні

Аналітичні Імітаційні

Структурні Функціональні

Формальні Теоретичні

Рис. 2. Класифікація математичного моделювання [3] 

Рис. 3. Формування технологічного процесу з технологічних операцій Tij [4]
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технологічний крок 1..i представлено відповідно 
n, k, …, m можливими технологічними операціями 
Tij. Тоді технологічний процес можна представи-
ти C=n·k·…·m варіантами ланцюгів технологічних 
операцій. Завдання відшукання оптимальної струк-
тури можна звести до n+k+…+m локальних опти-
мізацій технологічних операцій, якщо на кожному 
кроці шукається оптимальна технологічна операція 
та результат не впливає на результат попередньої та 
наступної операцій. Однак, на жаль, це не завжди 
так. 

Також, за умови екстремальних вимог, коли опе-
рація може бути багатопрохідна, а сам технологіч-
ний процес може мати не сувору послідовність (на 

рис. 3 це показано можливими шляхами ліворуч, 
кількість можливих ланцюгів операцій стає нескін-
ченною): 

Наприклад, для ГПН, із метою отримання тов-
стих шарів без порушення термічних режимів шарів 
відновлювальної деталі, є можливість повторення 
процедури кілька разів, що в описі технологічної 
операції може фігурувати як обмеження на товщину 
напиленого шару за одну операцію.

У таких випадках, коли кількість можливих лан-
цюгів технологічних операцій стає значною, і по-
вний перебір є або недоцільним або неможливим, 
потрібно переходити до наближених методів пошу-
ку оптимального шляху технологічного процесу. На 
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цьому етапі можна виділити методи структурно-па-
раметричної оптимізації:

– випадковий пошук, коли випадковим чином 
обирається ланцюг технологічного процесу, для яко-
го проводиться параметрична оптимізація. За резуль-
татами параметричної оптимізації обраного ланцюга 
проводиться корекція ймовірності обрання техноло-
гічних операцій під час генерування нового випадко-
вого технологічного процесу. У процесі множинного 
повторення дій виділяється підвищена ймовірність 
вибору більш корисної операції для необхідного тех-
нологічного процесу;

– генетичний алгоритм. Генетичні алгоритми та 
їх похідні (наприклад мурашиний алгоритм) засто-
совні на комбінаторних конфігураціях, що досить 
добре підходить до розв’язання поставленої задачі. 
Відповідно до алгоритму, процес пошуку оптималь-
ного ланцюга операцій вимагає наявності множини 
допустимих розв’язків, на які вводяться операції 
комбінування та мутації. Потім проводять «еволю-
цію» множини розв’язків, до моменту припинення 
зменшення або сильного зниження швидкості зміни 
критерію оптимальності;

– жадібний алгоритм. У цьому методі обирається 
випадковим чином початковий не обов’язково допус-
тимий ланцюг технологічних операцій. Наступним 
кроком, у довільному порядку, проводиться підбір 
етапу технологічної операції (Tij – де i фіксоване, j 
– шукане), який наблизить технологічний процес до 
можливого або зменшить критерій оптимальності F 

усього ланцюга технологічних операцій. Процедура 
повторюється або циклічно за етапами технологіч-
них операцій, або з випадковим вибором технологіч-
них операцій.

Всі три наведених методи не гарантують досяг-
нення оптимального результату, але дають змогу з 
певною точністю досягти локального мінімуму опти-
мізаційної функції.

Відповідно до розглянутих методів наближено-
го пошуку оптимального ланцюга технологічних 
операцій, усі методи вимагають проведення значної 
кількості параметричної оптимізації, що також є 
затратною задачею. Тому зменшення кількості не-
вдалих спроб підбору послідовності технологічних 
операцій є актуальною задачею, яку можна поклас-
ти на системи штучного інтелекту або на експертну 
систему.

4. Інтелектуальні системи оптимізації техно-
логічного процесу

З метою обмеження трактування наведеного мате-
ріалу використаємо означення, які наведені в роботі [5]:

– штучний інтелект – кібернетична система, яка 
вирішує інтелектуальні задачі [5];

– інтелектуальна задача – задача, яка не має ві-
домих точних алгоритмів розв’язання. При цьому 
під рішенням задачі розуміється будь-яка діяльність, 
пов’язана з розробкою планів і виконанням дій, необ-
хідних для досягнення визначеної мети [5];

– інтелектуальні системи загального призначення 
– системи, що не тільки виконують задані процедури,  
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Рис. 4. Класифікація систем штучного інтелекту [5]
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але на основі метапроцедур пошуку генерують і ви-
конують процедури рішення нових конкретних за-
дач. Технологія використання таких систем полягає 
в тому, що користувач (експерт) формує знання (дані 
і правила), що описують обране застосування, потім 
на підставі цих знань, заданої мети і вихідних даних 
метапроцедури системи генерують і виконують про-
цедуру вирішення конкретної задачі. Цю технологію 
називають технологією систем, заснованих на зна-
ннях, або технологією інженерії знань [5-7; 9-10];

– спеціалізовані інтелектуальні системи – вирі-
шують фіксований набір задач, визначений при про-
ектуванні системи. Для використання таких систем 
потрібно наповнити їх даними, що відповідають об-
раному застосуванню [5; 10]. 

Загальноприйнята класифікація систем штучно-
го інтелекту наведена на рис. 4 [5]:

У сучасному розвитку комп’ютерної техніки спо-
стерігається тенденція до збільшення обчислювальної 
потужності. Сьогоднішні домашні системи, які призна-
чені для відтворення відео або ігор, за обчислювальною 
потужністю можуть зрівнятися з суперкомп’ютерами 
п’ятнадцятирічної давнини (рис. 5). Відповідно до 
отриманих обчислювальних потужностей, у  ширшо-
го кола програмістів з’явилася змога використовувати 
складні алгоритми обробки великої кількості даних на 
малих комп’ютерах, які можуть використовуватися на 
порівняно невеликих інформаційних системах. Це спо-
нукало різкий розвиток нейронних мереж, коли широке 
коло дослідників отримали змогу проводити навчання 
глибоких нейронних мереж не лише на високопродук-
тивних обчислювальних кластерах. 

Одним із досягнень є використання нейронної 
мережі для імітування розвитку в часі параметрів 

народження Всесвіту, коли мережа на параметрах, 
які не входили до навчальної послідовності, давала 
задовільні результати точності моделювання з на-
багато меншою обчислювальною складністю  по-
рівняно з іншими алгоритмами розрахунку з поді-
бним порядком точності розрахунків [7]. Це свідчить 
про значний потенціал узагальнення матеріалу для 
тренування нейронними мережами. Та хоч нейрон-
ні мережі на цей час отримали значного розвитку у 
структурі та засобах навчання, але вони залишають-
ся лише окремим випадком інтелектуальних систем. 
Наприклад, сфери використання інтелектуальних 
інформаційних систем [8-12], які наведені на рис. 6, 
для 2008 р. вже є застарілими, бо з успіхом нейрон-
ні мережі застосовувалися в усіх зазначених сферах, 
крім систем, заснованих на логічних виводах.  

Недоліком інформаційних систем, які ґрунту-
ються на використанні нейронних мереж, є вимога 
наявності великої кількості даних для навчання: ін-
формаційних пар «вимоги до результату технологіч-
ного процесу» – «параметри технологічного проце-
су». Тому нейронна мережа на початку експлуатації 
інформаційної інтелектуальної системи оптимізації 
технологічного процесу може використовуватися 
як допоміжний захід, коли оптимізація проводиться 
іншими методиками евристичного пошуку, а резуль-
тати використовують у навчанні нейронної мережі. 
Також за відсутності заявок на обслуговування зі 
сторони користувачів інформаційної системи інфор-
маційна система проводить самонавчання шляхом 
генерування валідних вимог до результатів техноло-
гічного процесу з подальшим процесом оптимізації 
евристичними методиками; результати використову-
ють для навчання нейронної мережі. При досягнен-

Рис. 5. Продуктивність суперкомп’ютерів в відповідні роки. Точкою позначено продуктивність 
сучасного домашнього комп’ютера [6]
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ні бажаної точності роботи нейронної мережі вона 
може виступати самостійним високопродуктивним 
модулем оптимізації, розв’язок якого може бути 
уточнений за допомогою евристик. За допомогою 
значного покращення початкового наближення до 
оптимального технологічного процесу ітераційні 
процеси оптимізації евристиками проходять значно 
швидше.

ВиСНОВКи
1. Визначено, що оптимізація технологічних 

операцій не дає гарантії оптимальності технологіч-
ного процесу, який складається з послідовності цих 
операцій. Цей факт вимагає для точного розв’язання 
задачі оптимізації повного перебору всіх можливих 
ланцюгів технологічного процесу, що в більшості за-
дач є не реальною задачею з причини високої обчис-
лювальної складності.

2. Для розв’язання задачі оптимізації на полі-
морфному ланцюгу технологічних операцій інфор-
маційна інтелектуальна система оптимізації техно-
логічного процесу має використовувати уніфікацію 

технологічної операції. Це дасть змогу не лише, без 
втручання до алгоритмів оптимізації, комбінувати 
технологічні операції, але й змінювати їх порядок, 
доповнювати їх, використовувати однакові за струк-
турою щодо входу-виходу інформації алгоритми 
оптимізації.

3. Інтелектуальна інформаційна система має під-
тримувати на уніфікованій множині технологічних 
операцій множину алгоритмів оптимізації.

4. Нейронна мережа, яка міститься в інтелек-
туальній інформаційній системі, має вчитися на 
розв’язках, які отримані іншими шляхами, у тому 
числі і доданими до бази даних експертами.

5. Дослідження джерел [13-25] показало недо-
статній розвиток існуючих інформаційних систем, 
які можна використати у хмарних обчисленнях із 
метою оптимізації ланцюга технологічних операцій 
відновлення поверхонь сталевих валів. Тому розроб-
ка власної інформаційної системи, яка задовольняє 
зазначеним вимогам, є актуальною задачею, яка по-
требує вирішення у подальшому.

Рис. 6. Класифікація інтелектуальних інформаційних систем,  
яку опубліковано у 2008 р. [8]
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Abstract. The main processes and operating cycle parameters of a new design rotary piston 
engine that can be used in marine power plants (for example, as an expander generator on 
gas carriers) are considered. The basic assumptions in mathematical modeling are analyzed 
and formulated. I presented in differential form the basic equations of the duty cycle of a new 
design rotary piston engine. The mathematical model of the working cycle is based on the 
fundamental equations of thermodynamics, gas dynamics, heat and mass transfer is adequate 
and reflects the main processes in the working cylinder as it takes into account the main fea-
tures of the new design. First of all, the model took into account the structural features of the 
movement mechanism (a mathematical description of the law of piston movement depending 
on the rotational motion of the output shaft), the design of gas exchange organs, and the orga-
nization and regulation of gas exchange processes (for example, through parameters such as 
relative dead volume, degrees filling and reverse compression), which have a significant im-
pact on the energy conversion efficiency of the energy of a compressed working fluid. Thus, 
the working cycle model of a rotary piston engine allows one to calculate and study engine 
operating parameters in a rather wide range of operating modes, to optimize to achieve the 
highest energy conversion efficiency of compressed working fluid, and also makes it possible 
to conduct an initial assessment of engine performance as part of or another power plant at the 
design stage. The calculation of the duty cycle of a rotary piston engine and its main operat-
ing parameters are obtained. As an example of calculation, indicator diagrams are shown in 
expanded and collapsed form, as well as graphical dependences of the change in the indicator 
specific consumption of the compressed working fluid and indicator efficiency on the pres-
sure value at the engine inlet. The data presented indicate that an increase in the pressure of 
the working fluid at the engine inlet, as well as regulation of the degree of filling, leads to an 
improvement in the effective performance of a rotary piston engine, which does not contradict 
the known experimental data of piston expansion machines with a classic crank mechanism.
Key words: compressed working fluid, rotary piston engine, dead volume, degree of filling, 
movement mechanism, indicator diagram.

Анотація. Розглянуто основні процеси та параметри робочого циклу роторно-
поршневого двигуна нової конструкції, який може використовуватися в суднових 
енергетичних установках (наприклад, як детандер-генератор на суднах-газовозах). 
Проаналізовані та сформульовані основні припущення при математичному 
моделюванні. Наведено в диференціальній формі основні рівняння робочого циклу 
роторно-поршневого двигуна нової конструкції. Математична модель робочого циклу, 
побудована на базі фундаментальних рівнянь термодинаміки, газової динаміки, тепло- 
та масообміну, є адекватною та відображає основні процеси, що проходять у робочому 
циліндрі, оскільки в ній враховані основні особливості нової конструкції. Насамперед, 
у моделі було враховано особливості будови механізму руху (математичний опис закону 
переміщення поршня залежно від обертального руху вихідного вала), конструкцію 
органів газообміну, а також організацію та регулювання процесів газообміну (наприклад, 
через такі параметри, як порівняний мертвий об’єм, ступені наповнення й зворотного 
стиснення), що має значний вплив на ефективність енергоперетворення енергії 
стиснутого робочого тіла. Таким чином, модель робочого циклу роторно-поршневого 
двигуна дає змогу розраховувати і досліджувати параметри роботи двигуна у досить 
широкому діапазоні режимів експлуатації, проводити оптимізацію для досягнення 
найбільшої ефективності енергоперетворення енергії стиснутого робочого тіла, а 
також дає змогу проводити первинну оцінку ефективності роботи двигуна у складі тієї 
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чи іншої енергетичної установки на стадії проектування. Проведено розрахунок робочого циклу роторно-
поршневого двигуна та отримано основні його параметри роботи. Як приклад розрахунку наведені індикаторні 
діаграми в розгорнутому та згорнутому виглядах, а також графічні залежності змінення індикаторної питомої 
витрати стиснутого робочого тіла й індикаторного ККД від значення тиску на вході у двигун. Наведені 
дані свідчать про те, що збільшення тиску робочого тіла на вході у двигун, а також регулювання ступеня 
наповнення сприяє покращенню ефективних показників роторно-поршневого двигуна, що не суперечить 
відомим експериментальним даним поршневих розширювальних машин із класичним кривошипно-шатунним 
механізмом.
Ключові слова: стиснуте робоче тіло, роторно-поршневий двигун, мертвий об’єм, ступінь наповнення, 
механізм руху, індикаторна діаграма.
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Постановка проблеми. Дослідження параме-
трів та режимів роботи енергетичних установок на 
базі розширювальних машин за допомогою матема-
тичного моделювання параметрів та характеристик 
робочого циклу дає змогу значно скоротити мате-
ріальні витрати у процесі проектування перспек-
тивних зразків двигунів. Адекватна математична 
модель із достатньою точністю дає змогу встано-
вити нові закономірності роботи розширювальних 
машин, виявити вплив параметрів робочого циклу 
на ефективні показники, визначити можливі на-
прямки підвищення ефективності енергоперетво-
рення та потужності, а також оцінити можливість 
використання двигуна в тій чи іншій енергетичній 
установці. 

На машинобудівному підприємстві ТОВ «Мотор-
Плюс» (м. Миколаїв) було спроектовано та виготов-
лено зразок роторно-поршневого двигуна нової кон-
струкції, який може застосовуватися у складі різних 
енергетичних установок. Зокрема, одним із перспек-
тивних напрямів використання роторно-поршневих 
двигунів є енергетичні установки газовозів, а саме 
як утилізатор енергії стиснутого природного газу 
(детандер-генераторна установка). Також розробле-
ний двигун може застосовуватися як один зі ступенів 
утилізації тепла відпрацьованих газів суднової енер-
гетичної установки із ДВЗ.

Розроблений двигун поєднує переваги поршне-
вого та ротативного пневмодвигунів. Насамперед, 
відмінна від існуючих пневмодвигунів конструкція 
зумовлює особливості робочого циклу двигуна, а 
також створює необхідність розробки математичної 
моделі розрахунку робочого процесу з урахуванням 
цих особливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розвиток фундаментальних основ тео-
рії робочого циклу розширювальних машин зробили 
такі вітчизняні вчені, як А.П. Герман, А.С. Іллічов, 
К.С. Борисенко, Н.Г. Верескунов, Г.З. Ярмоленко, 
В.І. Дегтярьов, А.А. Боровков, В.А. Мурзін, Г.М. 

Колобердян, В.Д. Зіневич, С.В. Калекін, В.С. Кале-
кін,  А.М. Туренко, В.О. Богомолов, Ф.І. Абрамчук,  
О.І. Воронков С.С. Жилін, І.М. Нікітченко, А.І. Хар-
ченко, В.М. Манойло, О.Ю. Ліньков та ін. Останніми 
роками в Україні та світі набуває розвитку викорис-
тання розширювальних машин в енергетичних уста-
новках транспортних засобів, а також відповідно до 
специфіки застосування ведуться дослідження у сфе-
рі робочих процесів цих установок [1–5].

У процесі створення математичної моделі робо-
чого циклу розширювальної машини треба врахо-
вувати особливість цих машин, а саме інтенсивне 
охолодження двигуна внаслідок розширення по-
вітря. Так, ведуться дослідження у напрямі впливу 
підігріву стиснутого повітря на ефективні показники 
робочого процесу пневмодвигуна [6–9], а також ви-
значення його мінімального значення на вході у дви-
гун залежно від умов експлуатації [10].

Ще одним важливим фактором, який потребує 
особливої уваги при побудові математичної моделі 
двигуна, є конструктивне виконання органів газооб-
міну та його організація [11–13]. Таким чином, кон-
струкція органів газообміну через такі параметри, як 
порівняний мертвий об’єм, ступінь наповнення та 
зворотного стиснення, має значний вплив на ефек-
тивність енергоперетворення.

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Від конструктивного вико-
нання пневмодвигуна напряму залежить робочий 
цикл та, відповідно, вигляд індикаторної діаграми. 
Оскільки роторно-поршневий двигун запропонова-
ної конструкції поєднує у собі два типи двигунів, 
необхідним є розгляд робочих циклів поршневого 
та роторного двигунів із виділенням та врахуванням 
особливостей роботи кожного з них у створюваній 
математичній моделі робочого циклу.

Також у розробленому роторно-поршневому дви-
гуні, внаслідок нової конструкції механізму руху, 
математичний опис закону переміщення поршня за-
лежно від обертального руху вихідного вала відріз-
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няється від існуючих. Також відмінною особливістю 
нового двигуна є організація та регулювання проце-
сів газообміну, що також значним чином впливає на 
організацію робочого процесу.

Мета дослідження – розробка адекватної мате-
матичної моделі робочого циклу роторно-поршне-
вого двигуна нової конструкції, яка давала би змогу 
виконувати моделювання двигунів різного типороз-
міру та конструктивного виконання, враховувала би 
вплив на робочий процес відмінних конструктивних 
особливостей, а також усі особливості роботи спо-
живача.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. У ба-
гатьох випадках фізичний або натурний експеримент 
пов’язаний із великими фінансовими, ресурсними 
та часовими витратами, а в деяких випадках і зовсім 
нездійсненний. У цих випадках для дослідження 
функціонування складної технічної системи, якою 
є роторно-поршневий двигун, доцільно використо-
вувати метод математичного моделювання. Для до-
слідження змінення характеристик, режимів та па-
раметрів роботи двигуна математичними методами 
має бути проведена формалізація, тобто побудована 
математична модель (сформована сукупність ма-
тематичних формул, рівнянь та співвідношень, що 
описують процеси в роторно-поршневому двигуні) з 
подальшою реалізацією у вигляді програмного коду 
мовою програмування, придатної для застосування 
на комп’ютері. До найбільшого недоліку математич-
ного моделювання можна зарахувати те, що реальні 
процеси а роторно-поршневому двигуні описуються 
з деякою мірою наближення, використовуючи певні 
припущення та граничні умови. Тому для підвищен-
ня точності та наближення математичної моделі до 
реальних процесів її необхідно доповнювати емпі-
ричними даними. 

Об’єктом дослідження є процеси перетворення 
енергії робочого тіла в роторно-поршневому двигуні. 
Предметом дослідження є закономірності та параме-
три процесів перетворення енергії стиснутого робо-
чого тіла в роторно-поршневому двигуні.

Основний матеріал (результати). Робочий цикл 
роторно-поршневого двигуна складається з таких 
основних процесів (рис. 1):

– ділянка 1–2 відповідає процесу наповнення ро-
бочого циліндра стиснутим робочим тілом;

– ділянка 2–3 відповідає процесу розширення 
стиснутого повітря в робочій камері;

– ділянка 3–4 відповідає різкому падінню значен-
ня тиску робочого тіла в циліндрі двигуна в момент 
відкриття випускних органів (ізохорний процес);

– ділянка 4–5 відповідає процесу виштовхування 
залишків відпрацьованого робочого тіла з робочого 
циліндра;

– ділянка 5–6 відповідає процесу стиснення за-
лишків робочого тіла у робочому циліндрі;

– ділянка 6–1 відповідає процесу миттєвого під-
вищення тиску в робочому циліндрі внаслідок від-
криття впускних органів.

Рис. 1. Теоретична індикаторна діаграма роторно-
поршневого двигуна

На теоретичній індикаторній діаграмі (рис. 1) Vо 
відповідає мертвому об’єму, V1 – об’єму наповнення, 
а V5 – об’єму зворотного стиснення. Тоді відношення 
εо = Vо/(Vs) називають порівняним мертвим об’ємом, 
ε1 = (V1)/(Vs) – ступенем наповнення, а ε5 = (V5)/(Vs) – 
ступенем зворотного стиснення [14].

Індикаторна робота, яка виконується в одному 
циліндрі роторно-поршневого двигуна за цикл (180о 
повороту центрального ротора), визначається шля-
хом додавання робіт окремих циклів (див. рис. 1):

,

де L6–1 – робота процесу впуску при V = const; 
L1–2 – робота процесу наповнення при P = const; L2–3 – 
робота процесу розширення при n2 = const; L3–4 – ро-
бота процесу випуску при V = const; L4–5 – робота 
процесу виштовхування при P = const; L5–6 – робота 
процесу зворотного стиснення при n1 = const. Оскіль-
ки на ділянках 6–1 та 3–4 відсутня зміна об’єму,  
L6–1 = 0 та  L3–4 = 0.

Значення теоретичної роботи циклу розширю-
вальної машини можна визначити таким чином:

.

Дійсна робота, яка отримана від розширення га-
зів, та, відповідно, середній індикаторний тиск у ро-
торно-поршневому двигуні менші за теоретичні (що 
виражається в округленнях індикаторної діаграми 
на ділянках наповнення й випуску). Це пов’язано, 
насамперед, із втратами повітря через ущільнення, 
наявністю технологічного мертвого об’єму, газоди-
намічними втратами впускних та випускних органів, 
неповнотою розширення робочого тіла та ін.

Використання більш складних математичних мо-
делей дозволяє значно підвищити збіжність розра-
хункових та експериментальних показників роботи 
двигуна. Однак застосування будь-яких математич-
них моделей пов’язане з приблизним відображенням 
реальних фізичних процесів і потребує введення пев-
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ної кількості припущень. До основних припущень 
при математичному моделюванні робочого процесу 
роторно-поршневого двигуна можна зарахувати таке:

1) процеси в робочому циліндрі можна вважати 
квазістаціонарними та квазірівноважними. Забез-
печення цієї умови пов’язане із забезпеченням пев-
ного співвідношення розмірів робочого циліндра та 
частоти обертання центрального ротора. Крім того, 
параметри роторно-поршневого двигуна впливають 
на допустиме значення вибраного приросту кута по-
вороту центрального ротора Δφ для кожного кроку 
інтегрування. Так, оптимальним значенням прирос-
ту кута повороту ротора є Δφ = 1о;

2) склад, однорідність, температура, тиск робочо-
го тіла перед двигуном (у впускному ресивері) – ста-
лі. Це дає змогу забезпечити чіткі вихідні дані при 
моделюванні;

3) при застосуванні як робочого тіла стиснутого 
повітря наявність парів масла та вологи є незначним 
і не впливає на значення ентальпії і зміну внутріш-
ньої енергії робочого тіла;

4) зміна тиску у процесі відкриття впускних  
або випускних отворів газообміну відбувається мит-
тєво; 

5) теплопередача від робочого тіла в циліндрі 
двигуна відбувається при однаковій інтенсивності 
процесу на всіх напрямах. Причому не враховується 
можливе місцеве змінення коефіцієнтів тепловіддачі 
й локальних температур поверхонь, а використову-
ються середні значення;

6) втрати робочого тіла через нещільності робо-
чого циліндра досить незначні та оцінюються емпі-
ричним коефіцієнтом втрат; 

7) центральний вал роторно-поршневого двигуна 
обертається рівномірно без коливань; 

8) механічні втрати під час визначення ефектив-
них показників оцінюються механічним ККД.

Основні процеси робочого циклу роторно-порш-
невого двигуна нової конструкції доцільно відобра-
жати у вигляді індикаторної діаграми, побудова якої 
безпосередньо пов’язана з визначенням тиску в ци-
ліндрі у відповідних процесах робочого циклу дви-
гуна. З практичної точки зору більш раціональним є 
використання диференціального рівняння швидкості 
зміни тиску в узагальненому вигляді [15], тобто рів-
няння, яке описує всі процеси одночасно.

Так, як і для двигунів внутрішнього згоряння, 
в основі побудови математичної моделі лежить за-
стосування першого закону термодинаміки щодо 
виділеного об’єму [15–17]. З урахуванням того, що 
в роторно-поршневому двигуні не відбувається про-
цес згоряння, температура робочого тіла змінюється 
в досить вузькому діапазоні. Крім того, якщо не вра-
ховувати різницю між істиною та середньою ізохор-
ними теплоємностями робочого тіла та знехтувати 
втратами робочого тіла через нещільності робочого 
циліндра, рівняння може набути досить спрощеної 
форми. Так, диференціальне рівняння швидкості змі-
ни тиску в узагальненому вигляді 

,

де dQстi – обмін теплоти зі стінками тепло-
сприймаючих поверхонь; k – показник адіабати;  
dIj – елементарна ентальпія мас, що надходять або за-
лишають циліндр; М – маса робочого тіла в циліндрі;  
p – тиск робочого тіла у циліндрі; V – об’єм. 

Елементарна ентальпія мас, що надходять або за-
лишають циліндр роторно-поршневого двигуна, об-
числюється таким чином:

,

де cpmj – питома ізобарна середня теплоємність 
робочого тіла, що надходить або залишає циліндр; 
Tj – температура робочого тіла; dMj – елементарна 
маса, що надходить або залишає циліндр.

З метою визначення складників теплообміну ро-
бочого тіла з різними поверхнями використовується 
рівняння Ньютона–Ріхмана. У загальному вигляді 
рівняння обміну теплоти зі стінками теплосприйма-
ючих поверхонь можна записати як

,

αгi – коефіцієнт тепловіддачі від робочого тіла 
до i-ї теплосприймаючої поверхні; Fi – площа i-ї по-
верхні; Tстi – температура i-ї  теплосприймаючої стін-
ки; n – частота обертання вихідного ротора; φ – змін-
не значення кута повороту вихідного ротора двигуна.

У рівнянні Ньютона–Ріхмана найбільш складним 
є визначення коефіцієнта тепловіддачі від робочого 
тіла до теплосприймаючої поверхні αг. Значення кое-
фіцієнта тепловіддачі напряму залежить від багатьох 
чинників: наприклад, від властивостей робочого 
тіла, режиму та характеру його течії, параметрів і ма-
теріалів поверхонь теплообміну та інших факторів. 
Нині існує багато емпіричних залежностей для ви-
значення коефіцієнта тепловіддачі для різних типів 
двигунів. Для розрахунку поршневих та ротаційних 
компресорів найбільш поширеними є формули Чір-
кова, Тейлора, Гагаріна, Фотіна та ін. Оскільки ро-
торно-поршневий двигун є розширювальною маши-
ною об’ємної дії, найбільш придатною є залежність, 
запропонована А.І. Прилуцьким [18–20]. Так, у за-
гальному вигляді формула Прилуцького

,

де λi – коефіцієнт теплопровідності; μi – динаміч-
на в’язкість; Dекв – еквівалентний діаметр циліндра; 
Wi – умовна швидкість робочого тіла у робочому ци-
ліндрі; x – емпіричний коефіцієнт (рекомендовано 
0,4−0,6).
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Змінний об’єм циліндра залежно від кута поворо-
ту колінчастого вала визначається за формулою [21]

,

де Vs – робочий об’єм циліндра (Vs = V–Vo); ao, 
a1, a2, a3, a4 – коефіцієнти гармонічного ряду; ε = V/
Vo – ступінь стиснення (відношення повного об’єму 
циліндра до мертвого об’єму). 

З огляду на те, що ε – величина стала, приріст 
об’єму циліндра 

Порівняна зміна об’єму циліндра визначається за 
формулою

У процесі реалізації математичної моделі робо-
чого циклу роторно-поршневого двигуна нової кон-
струкції використовувався широко відомий та поши-
рений метод Ейлера. Метод має задовільну збіжність 
та дає достатньо точні результати при моделюванні. 

На рис. 2 подано результати математичного моде-
лювання у вигляді розгорнутих та згорнутих індика-
торних діаграм, а на рис. 3 – індикаторних показни-
ків роторно-поршневого двигуна залежно від тиску 
робочого тіла в ресивері. Для розрахунку було взято 
роторно-поршневий двигун із такими параметрами: 

– діаметр циліндра 44 мм;
– хід поршня 17,5 мм;
– кількість циліндрів 12;
– робочий об’єм 320,6 см3;
– порівняний мертвий об’єм 0,015;
– частота обертання вихідного вала n = 500 об/хв;
– тиск на вході в двигун 1,0−1,9 МПа;
– температура робочого тіла на вході 283 К.
Під час комп’ютерного моделювання на базі 

розробленої математичної моделі роторно-поршне-
вого двигуна змінювалися значення тиску в ресиве-

рі та ступінь наповнення циліндра. Так, згідно з рис. 
3 зі збільшенням тиску спостерігаються зменшення  
питомої витрати стиснутого робочого тіла та збіль-
шення індикаторного ККД, що не суперечить відо-
мим експериментальним даним.

Обговорення отриманих результатів. Розро-
блена математична модель робочого циклу роторно-
поршневого двигуна, яка побудована на базі фунда-
ментальних рівнянь термодинаміки, газової динаміки, 
тепло- та масообміну, є адекватною та відображає 
основні процеси, що проходять у робочому циліндрі, 
оскільки в ній ураховані основні особливості нової 
конструкції. Однак поняття адекватності не має якіс-
ного вимірювання та не дає кількісної оцінки точності 
реалізації адекватної реальному об’єкту концептуаль-
ної математичної моделі на ЕОМ. При цьому реалізо-
вана програма розрахунку на ЕОМ повинна не містити 
помилок, мати правильні вихідні й початкові дані та 
не мати збоїв і помилок при виконанні розрахунку. З 
огляду на це математична модель робочого циклу ро-
торно-поршневого двигуна є достовірною, оскільки її 
концептуальна модель адекватна реальному двигуну, 
математичний опис адекватний концептуальній мо-
делі, а точність реалізації на ЕОМ відповідає заданій 
точності розрахунку (похибка отриманих результатів 
не перевищують допустимих значень).

                                     а)                                                                                      б)
Рис. 2. Індикаторні діаграми роторно-поршневого двигуна при різному значенні тиску робочого тіла на вході 
у двигун: а) розгорнута; б) згорнута

Рис. 3. Вплив величини тиску на вході в роторно-
поршневий двигун на індикаторні показники
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Для перевірки адекватності математичної мо-
делі робочого циклу роторно-поршневого двигуна 
необхідно на базі відомих вихідних даних провести 
розрахунок та порівняння змодельованих й експери-
ментально отриманих даних. Тому на базі машино-
будівного підприємства ТОВ «Мотор-Плюс» сумісно 
із Центром перспективних енергетичних технологій 
та кафедрою «Двигуни внутрішнього згоряння, уста-
новки та технічна експлуатація» Національного уні-
верситету кораблебудування імені адмірала Макаро-
ва розроблено та створено експериментальний стенд 
для випробувань і досліджень дослідного зразка ро-
торно-поршневого двигуна, що в подальшому дасть 
змогу провести кількісну оцінку моделі.

ВиСНОВКи
1. Подана математична модель робочого циклу ро-

торно-поршневого двигуна нової конструкції дає змо-

гу розраховувати і досліджувати параметри процесів, 
що відбуваються в циліндрі, проводити оптимізацію 
експлуатаційних та ефективних характеристик двигу-
на в широкому діапазоні режимних параметрів.

2. Розроблена модель робочого циклу дає змогу 
проводити первинну оцінку ефективності енергопе-
ретворення на стадії проектування роторно-порш-
невого двигуна, а також визначати раціональне 
співвідношення параметрів робочого тіла на вході 
у двигун та параметрів робочого процесу для забез-
печення високих ефективних показників двигуна на 
всіх режимах його експлуатації.

3. Хоча розроблена математична модель робочо-
го циклу побудована на базі фундаментальних рів-
нянь, із метою підвищення її точності, чутливості та 
розширення діапазону використання вона потребує 
доповнення емпіричними даними й залежностями.
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Abstract. In the article, the directions of improvement of technical-economic, weight-size 
and ecological indicators of heat releases of gas-steam turbine contact installations in the 
production of mechanical, thermal and electric energy at the facilities of the marine in-
frastructure are investigated. Determination of technical and economic characteristics of 
contact gas steam turbine installations is made for installations with capacity from 4 to  
40 MW. The weight and dimensions in the contact gas-steam-turbine installations are made 
with regard to the circuit design of the cooling systems and heat releases into the surround-
ing air and the sea. The product of water in a direct-contact condenser, as an element of 
the power plant of a marine infrastructure facility, at cooling temperatures of sea water is 
achieved due to the intensification of heat and mass transfer processes with an increase in 
the gas-vapor mixture rate. The substantiation of the use of the proposed solution was made 
by the methods of mathematical modeling and analysis of thermal processes with the cumu-
lative action of a direct-contact condenser and cooler. It has been proved that when using 
condenser cooling water with a temperature of 10–25 0C in contact gas-steam-turbine in-
stallations, it results in a positive water production at constant rates of steam and gas stream 
up to 4.5 m/s. Under these conditions, there is a decrease in the flue gas temperature and an 
increase in the pressure drop of the exhaust gas-vapor mixture, which does not significantly 
affect the change in power of the power plant. The results of reducing the weight and size 
indicators of the elements of power plants were obtained for water-cooled cooling systems 
of steam and gas stream and features of their use during the year in the northern regions of 
the Black Sea, taking into account the temperature distribution of sea water depending on 
the depth.
Key words: water-cooled cooling system, condenser cooling water, sea, steam and gas 
stream, direct-contact condenser, heat release, weight-size indicators.

Анотація. У статті досліджено напрями поліпшення техніко-економічних, 
масогабаритних та екологічних показників за тепловими викидами контактних 
газопаротурбінних установок під час виробництва механічної, теплової та електричної 
енергії на об’єктах морської інфраструктури. Визначення техніко-економічних 
характеристик контактних газопаротурбінних установок виконано для установок 
потужністю від 4 до 40 МВт. Масогабаритні показники в контактних газопаротурбінних 
установок показано з урахуванням схемних рішень систем охолодження та 
теплових викидів у повітря та море. Надходження води в контактний конденсатор 
як елемент енергетичної установки об’єкта морської інфраструктури за температур 
охолоджуючої морської води досягається завдяки інтенсифікації тепломасообмінних 
процесів зі збільшенням швидкості газопарової суміші. Обґрунтування використання 
запропонованого рішення виконано методами математичного моделювання та 
аналізу теплотехнічних процесів за сукупної дії контактного конденсатора та 
охолоджувача. Доведено, що використання у контактних газопаротурбінних 
установках циркуляційної води з температурою 10–25°С призводить до позитивного 
надходження води при сталих показниках швидкості газопарової суміші до  
4,5 м/с. За таких умов спостерігається зменшення температури вихідних газів та 
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збільшення перепаду тиску відпрацьованої газопарової суміші, що істотно не впливає на зміну потужності 
енергетичної установки. Результати зменшення масогабаритних показників елементів енергетичних 
установок отримано для водо-водяних систем охолодження газопарової суміші та вивчення особливостей їх 
використання протягом року в умовах північних регіонів Чорного моря з урахуванням розподілу температури 
морської води залежно від глибини.
Ключові слова: водо-водяна система охолодження, циркуляційна вода, море, газопаровий потік, контактний 
конденсатор, теплові викиди, масогабаритні показники.
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Постановка проблеми. Згідно зі статистичними 
даними видобуток та споживання природного газу в 
Україні приведено на рис. 1 [1].

Обмеженість ресурсів природного газу на ма-
териковій частині України потребує збільшення 
об’ємів розробки, видобутку та транспортування з 
морського шельфу [2].

Для транспортування природного газу раціональ-
но використовувати газотурбіні газоперекачувальні 
агрегати, масові показники яких перебувають в меж-
ах від 4,2 до 50 тонн [3; 4; 5]. Розробка нових енер-
гозбережних технологій з одночасним вирішенням 
екологічних завдань є пріоритетним напрямом нау-
ково-технічних досліджень енергетичних установок 
[6; 7]. Масогабаритні показники енергетичних уста-
новок на об’єктах морської інфраструктури повинні 
бути нижчими за показники стаціонарних установок 
континентального базування.
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Рис. 1. Видобуток та споживання природного газу в 
Україні з 2005 до 2016 року:  – сумарний видобуток 
газу;  – сумарне споживання газу

Перекачування вуглеводного палива у вигляді 
природного газу з морського шельфу потребує вико-
ристання високоефективних, компактних, маневрених 
та безпечних енергетичних установок. Успішне про-
мислове використання газоперекачувальної установки 
ГПУ-16К потужністю 16 МВт на газоперекачувальній 
станції «Ставищенська» та енергетичної ГПТУ-25 по-
тужністю 25 МВт дає змогу розглядати контактні газо-
паротурбінні установки (далі – КГПТУ) потужністю 
до 40 МВт як перспективні енергетичні установки для 
кораблів та морських об’єктів, у тому числі плавелек-
тростанцій і морських нафтогазових споруд [8; 9; 10]. 
Саме тому визначення напрямів зменшення масога-
баритних показників таких установок, використан-
ня прісної води під час їх експлуатації, їх теплових і 
шкідливих викидів є важливим науково-технічним за-
вданням [11; 12].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У роботі [11, с. 29–33] обґрунтована доцільність ви-
користання контактних газопаротурбінних установок 
у комплексному забезпеченні механічною роботою, 
електричною енергією та теплотою у вигляді насиче-
ного пару та гарячої води технологічних та суднових 
потреб. У роботі наводиться рішення зниження масо-
габаритних показників контактного конденсатора як 
елемента контактної газопаротурбінної установки, 

забезпечення повернення води в цикл через підви-
щення ефективності вологовідділення та збільшення 
швидкості руху газопарової суміші [12, с. 2–5].

Виокремлення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У проведених дослідженнях 
відсутній аналіз ефективності взаємодії елементів 
енергетичної установки в умовах морської інфра-
структури, а саме контактного конденсатора та охо-
лоджувача циркуляційної води продовж сезонів року, 
а також їх впливу на техніко-економічні, масогаба-
ритні та екологічні показники контактних газопаро-
турбінних установок різної потужності.

Метою дослідження є обґрунтування напрямів 
поліпшення техніко-економічних, масогабаритних 
та екологічних показників контактних газопаротур-
бінних установок різної потужності за ефективного 
виробництва механічної, теплової та електричної 
енергії в умовах об’єктів морської інфраструктури.

Для досягнення поставленої мети необхідно ви-
рішити такі завдання:

1) визначити техніко-економічні характерис-
тики контактних газопаротурбінних установок по-
тужністю від 4 до 40 МВт в умовах об’єктів морської 
інфраструктури;

2) визначити масогабаритні показники контак-
тних газопаротурбінних установок з урахуванням 
схемних рішень систем охолодження;

3) обґрунтувати напрямки вдосконалення кон-
тактних газопаротурбінних установок різної потуж-
ності за техніко-економічними та тепловими викида-
ми в повітря та море.

Метод дослідження – математичне моделювання 
теплотехнічних процесів КГПТУ.

Об’єкт дослідження – теплотехнічні процеси у 
КГПТУ.

Предмет дослідження – техніко-економічні,  
масогабаритні та екологічні показники КГПТУ.

Основний матеріал. Визначення техніко-еконо-
мічних характеристик контактних газопаротурбін-
них установок потужністю від 4 до 40 МВт в умо-
вах об’єктів морської інфраструктури.

В умовах морського розташування КГПТУ мож-
ливе використання для охолодження циркуляційної 
води забортної води, тобто водо-водяне охолодження 
(рис. 2).

Техніко-економічні характеристики енергетичних 
установок визначалися за умов форсування швидко-
сті газопарової суміші (далі – ГПС) на вході у контак-
тний конденсатор до 4,5 м/с, що обґрунтовано у роботі  
[12, с. 2–5]. Розрахунки циклу КГПТУ залежно від 
швидкості газопарової суміші та зміни температури 
циркуляційної води контактного конденсатора вико-
нані за допомогою математичної моделі з урахуван-
ням процесів об’ємної конденсації [13; 14].

У таблиці 1 наведені результати розрахунків ККД 
та питомої потужності Nуд контактних газопаротур-
бінних установок, температури за двигуном газопа-
рової суміші Т4 та її питомої витрати G від коефіцієн-
ту відновлення тиску.
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Визначення характеристик контактних конден-
саторів за температурами робочих тіл виконано для 
діапазону швидкостей ГПС 3–4,5 м/с та зміни темпе-
ратури циркуляційної води з 5 до 350С та представле-
но на рис. 3–6.

Сумарний аеродинамічний спротив тиску газопа-
рової суміші у контактному конденсаторі і його те-
пломасообмінній насадці збільшується у разі підви-
щення швидкості газопарові суміші та температури 
циркуляційної води з 1409,3 Па за швидкості 3 м/с 
та температури циркуляційної води 5°С до 2494,9 Па 
за швидкості 4,5 м/с та температури циркуляційної 
води 35°С (рис. 6).

Згідно з отриманими результатами теплотех-
нічного розрахунку позитивний видобуток води за 
швидкості газопарової суміші 4,5 м/с відповідає 

температурі циркуляційної води на рівні 27°С та 
нижче. 

Визначення масогабаритних показників контак-
тних газопаротурбінних установок з урахуванням 
схемних рішень систем охолодження.

Зміни габаритних показників контактного 
конденсатора залежно від потужності КГПТУ та 
швидкості ГПС на вході у контактний конденсатор 
наведені у таблиці 2, а масогабаритні показники 
енергетичних установок з використанням контак-
тних конденсаторів та урахуванням схемних рішень 
охолодження представлені у таблиці 3.

Обґрунтування напрямів вдосконалення контак-
тних газопаротурбінних установок різної потуж-
ності за техніко-економічними, тепловими викида-
ми в повітря та море.

Цистерна 
накопичення 
конденсату

Насос

Водо-
водяний 
охолоджувач

Газотурбінний 
двигун

Нагнітач

Паливний газ

Енергетичний 
вприск 
пари

Екологічний 
вприск 
пари Насос Блок очищення

конденсату та
водопідготовки

Рис. 2. Схематична компоновка енергетичної установки

Таблиця 1. Техніко-економічні показники контактних газопаротурбінних установок залежно від коефіцієнта відновлення тиску
Коеф. відновл.

тиску ККД КГПТУ Nуд
кВт/(кг/с) Т4, К

G,
кг/сек

0,986 0,4360 393,3513 736,0349 5,0980
0,984 0,4357 393,3506 736,3383 5,1093
0,983 0,4355 393,3500 736,5403 5,1168
0,980 0,4350 393,3487 737,0613 5,1361
0,977 0,4345 393,3472 737,6205 5,1568
0,974 0,4339 393,3458 738,1812 5,1776
0,971 0,4333 393,3442 738,7805 5,1998
0,967 0,4327 393,3426 739,4040 5,2229
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Рис. 6. Перепад тиску залежно від швидкості газопарової 
суміші. Вхідна температура охолоджуючої води у КК:  

– 5°С,  – 10°С,  – 15°С,  – 20°С,  – 
25°С,  – 30°С,  – 35°

Рис. 3. Залежність вихідної температури води від швидкості руху ГПС: а) температура ГПС; б) температура відведеної 

води. Вхідна температура охолоджуючої води у КК:  – 5°С,  – 10°С,  – 15°С,  – 20°С,  – 25°С, 
 – 30°С,  – 35°С
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Рис. 5. Результат надходження води залежно від 
швидкості ГПС. Вхідна температура охолоджуючої води 
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Рис. 8. Необхідна кількість водо-водяних охолоджувачів 
залежно від місяця року для енергетичної установки 
КГПТУ 40 за вхідної температури води для охолодження 
в КК:   10°С,  – 25°

Таблиця 3. Масогабаритні показники елементів контактних масогабаритних установок [15; 16]
Енергетична установка КГПТУ 4 КГПТУ 16 КГПТУ 25 КГПТУ 40

ГТД UGT 2500 UGT 10000S2 UGT 15000S2 UGT 25000S2
Маса двигуна, т 4,25 5,75 10,35 18,4

Маса КУП, сухий, т 15-17,6 30 41,25 60-70,4
Маса КК, сухий, т 3,2-5 8 12-12,5 20

Марка охолоджувального 
пристрою ОКН 376-1050-2

Габаритні розміри, м 4,76 х 1,41 х 1,41
Маса водо-водяного 

охолоджувача, т 5,675

Кількість водо-водяних 
охолоджувачів, шт 4 9 17 21

Сумарна маса водо-водяних 
охолоджувачів, т 22.7 51.1 96.5 119.2

Таблиця 2. Габаритні показники контактних конденсаторів 
для КГПТУ потужністю від 4 до 40 МВт

Розміри поперечного перерізу 
контактного конденсатора

Потужність 
установки, 

МВт

Швидкість, 
м/с

Площа, 
м2

Довжина, 
м

Ширина, 
м

4

3,31 10,27 2.96 3.47
3,5 9,65 2.87 3.37
4,0 8,49 2.69 3.16
4,5 7,47 2.52 2.96

16
3,31 17,1 3,82 4,48
3,5 16,15 3,71 4,36
4,0 14,18 3,48 4,08
4,5 12,60 3,28 3,85

25

3,31 25,65 4.67 5.49
3,5 24,21 4.54 5.33
4,0 21,3 4.26 5.00
4,5 18,75 4.00 4.69

40

3,31 44,46 6.15 7.23
3,5 41,8 5.97 7.01
4,0 36,78 5.60 6.57
4,5 32,36 5.25 6.16

Таблиця 4. Середня температура води на місяцях залежно від глибини Чорного моря
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 7,7 7,2 6,8 9,2 14,1 19,8 22,8 23,8 20,8 18,7 11,7 9,5
10 7,7 7,1 6,8 9,0 12,8 18,5 21,8 23,6 20,7 18,6 11,8 9,6
20 7,7 7,0 6,7 8,4 10,2 11,9 12,2 13,6 19,2 17,9 11,6 9,6
30 7,7 7,0 6,6 7,7 7,9 7,8 8,5 9,0 9,1 12,0 10,4 9,2
50 7,6 7,4 7,3 7,6 7,4 7,3 7,4 7,6 7,2 8,0 7,6 7,8
100 8,3 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,2 8,3 8,3

Залежно від пори року коливання температу-
ри середовища впливають на використання систем 
охолодження циркуляційної води контактних газо-
паротурбінних установок. У таблиці 4 представлена 
залежність температури води від глибини та місяця 
року для північних ділянок Чорного моря [17].

Для охолодження циркуляційної води контактної 
газопаротурбінної установки в умовах експлуатації 
на об’єктах морської інфраструктури доцільним є ви-
користання суднових водо-водяних охолоджувачів, 
які використовують морську воду як охолоджувальну 
рідину. Оскільки глибина газових родовищ колива-
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ється від 22 до 56 м, то діапазон мінімальних значень 
температури води у морі від 7 до 12°С коливається 
на глибинах від 30 до 75 м. Для цих умов раціональ-
но використовувати охолоджувачі ОКН 376-1050-2  
пропускної спроможності до 100 кг/с [16; 17].

Згідно з тепловим розрахунком температура 
циркуляційної води на виході з контактного кон-
денсатора Tвих.КК дорівнює температурі входу цир-
куляційної води в водо-водяний охолоджувач Tвх.ОХ, 
вхідна температура циркуляційної води в контактний 
конденсатор Tвх.КК дорівнює вихідний температурі 
циркуляційної води з водо-водяного охолоджувача 
Tвих.ОХ. Охолодження циркуляційної води в апаратах 
водо-водяного охолодження здійснюється забортною 
морською водою з глибини 50–70 м, яка після піді-
гріву відводиться в поверхневий шар з урахуванням 
гідрологічних характеристик ділянок Чорного моря 
(табл. 3) та норм екологічної безпеки [18].

На рис. 7, 8 представлена необхідна кількість 
водо-водяних охолоджувачів при охолодженні мор-
ською водою різних типів енергетичних установок 
залежно від місяця року з урахуванням екологічних 
вимог теплових викидів [19].

Обговорення отриманих результатів. Підви-
щення швидкості газопарової суміші в контактних 
конденсаторах з 3,5 до 4,5 м/с призводить до зни-
ження ККД контактних газопаротурбінних устано-
вок до°,3% практично без зміни питомої потужнос-
ті та зменшує масогабаритні показники установки 
до 35%, що є вагомим аргументом доцільності цих 
енергетичних установок на об’єктах морської інфра-
структури. За таких умов маса контактного конден-
сатора зменшиться з 8 до 5,2 тонн, а площа попере-
чного перерізу – з 17,1 до 12,6 м2.

Використання водо-водяних охолоджувачів в умо-
вах морського базування контактних газопаротурбін-
них установок КГПТУ 16 дасть змогу додаткового 
зменшення їх масогабаритних показників порівняно з 
континентальним розташуванням завдяки зменшенню 
маси з 230 т (семи апаратів повітряного охолодження 

1АВЗ) до 51,1 т. Також це дозволить отримати по-
зитивний видобуток води при експлуатації протягом 
року та забезпечити екологічні норми скиду нагрітої 
води в море за тепловими показниками.

Позитивним стане використання в складі кон-
тактних газопаротурбінних установок водо-водяних 
охолоджувачів без конструктивних змін енергетич-
ної установки завдяки теплотехнічним процесам у 
контактному конденсаторі.

Залежно від коливання температури морської 
води на глибинах від 50 до 70 м та від 1 до 10 м з 
урахуванням пори року кількість водо-водяних охо-
лоджувачів значно змінюється. Найбільша їх кіль-
кість використовується з лютого до квітня внаслідок 
зменшення різниці температур на різних глибинах.

ВиСНОВКи
1. Використання контактних газопаротурбінних 

установок на об’єктах морської інфраструктури до-
зволяє здійснити їх подальше вдосконалення та по-
ліпшити їх техніко-економічні, масогабаритні та еко-
логічні за тепловими викидами показники завдяки 
інтенсифікації тепломасообмінних процесів зі збіль-
шенням швидкості газопарової суміші.

2. Збільшення швидкості газопарової суміші у 
контактному конденсаторі до 4,5 м/с з температурни-
ми показниками циркуляційної води від 10 до 25°С 
призводить до позитивного добутку води та дозволяє 
зменшити масогабаритні показники контактних кон-
денсаторів та контактних газопаротурбінних уста-
новок в цілому на 3–5 тонн залежно від потужності 
установки.

3. Використання водо-водяних охолоджувачів 
у складі систем охолодження циркуляційної води 
контактних газопаротурбінних установок на об’єктах 
морської інфраструктури з урахуванням розподі-
лу температури морської води залежно від глибини 
в умовах північних регіонів Чорного моря дозволяє 
додатково зменшити масогабаритні показники всієї 
системи охолодження на 80–440 тонн залежно від по-
тужності установки.
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Abstract. There are navigation problems when performing operations of autonomous under-
water vehicles (AUVs) groups, and this article focuses on the effectiveness of controlling the 
coordinated motion of AUVs during operations in unknown environments with uncertainty 
to make operations more reliable and less goal redundant, making the AUVs operate in a 
coordinated motion. One of the main problems of AUVs group navigation is the collision 
with neighboring vehicles due to the uncertainty that arises during AUV group navigation. 
At the same time, improvement was required and a highly effective adaptive intelligent au-
tonomous control system in the group transition (ACS GT) mode of a single AUV motion, as 
an agent that represents all members of the group, was synthesized. An example of a typical 
functioning AUV scheme with respect to the neighboring AUVs in a specific mission, such 
as surveying, tracking and search for sunken objects, is provided. The vehicles are controlled 
only in the horizontal plane and maneuver. The AUVs coordinated motion acting as a group 
to perform a specific task under conditions of underwater environment uncertainties, taking 
into account the nonholonomic characteristics of the AUVs, has become an important prob-
lem, since they represent significant problems for effective operations of the AUVs groups.  
A block diagram of fuzzy logic algorithm of the navigation environment situation model-
ing for a single AUV as a group agent is provided. Intelligent ACS GT is presented in three 
blocks – a Navigation Situation Model (NSM) in the immediate vicinity of the vehicle, a 
Navigation Threat Identifier (NTI) block, for detected navigation threat identification and, 
in fact, the ACS block of the individual AUV. The synthesis of the blocks is based on fuzzy 
logic system, which consists of precise (accurate) inputs, precise outputs and fuzzy rules. A 
synthesis was proposed to determine the distances between the vehicles and the derived dis-
tances, thus tuning the system and maneuvering to avoid collisions between the neighboring 
vehicles during operations.
Key words: autonomous underwater vehicle, group control, adhesion, cohesion, intelligent 
control system.

Анотація. Існують проблеми навігації при виконанні операцій груп автономних 
ненаселених підводних апаратів (АНПА). Ця стаття присвячена ефективності 
керування узгодженого руху АНПА при операціях у невідомих середовищах з 
невизначеністю для створення більш надійних і менш цілеспрямованих надлишкових 
операцій, спрямованих на те, щоб допомагати АНПА працювати в узгодженому 
русі. Однією з основних проблем навігації групи АНПА є зіткнення із сусідніми 
апаратами через невизначеність, що виникає під час навігації групи АНПА. При 
цьому вимагала вдосконалення і була синтезована високоефективна адаптивна 
інтелектуальна система автоматичного керування в режимі групового переходу 
(САК-ГП) рухом одиночного АНПА як агента, який представляє всіх членів групи. 
Наведено приклад типової функціонуючої схеми АНПА відносно сусідніх АНПА в 
певних місіях, таких як обстеження, відстеження і пошук затонулих об’єктів. Апарати 
керуються тільки в горизонтальній площині й маневрі. Узгоджений рух АНПА, що 
діють як група для виконання певного завдання в умовах невизначеностей підводного 
середовища з урахуванням неголономних характеристик АНПА, став важливою 
проблемою, оскільки становить значні складнощі для ефективних операцій груп 
АНПА. Запропоновано блок-схему алгоритму нечіткої логіки блока моделювання 
навігаційної обстановки для одиночного АНПА як агента групи. Інтелектуальну 
САК-ГП подано в складі трьох таких блоків: блока моделювання навігаційної 

Aloba Leo Tosin
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обстановки в безпосередній близькості від апарата, блока ідентифікації виявлених навігаційних загроз 
і блока САК одиночним АНПА. Синтез блоків заснований на системі нечіткої логіки, яка складається з 
точних входів, точних виходів і нечітких правил. Був запропонований синтез для визначення відстаней між 
апаратами і похідними відстаней, щоб таким чином налаштовувати систему і маневрувати з уникненням 
зіткнень між сусідніми апаратами під час операцій. Інтелектуальний контролер нечіткої логіки може бути 
реалізований в інтелектуальній системі керування апаратами в групі для ефективної операції з узгодженим 
груповим рухом, що забезпечує процеси навігації АНПА з алгоритмами, адгезією і когезією в невідомих 
підводних середовищах з невизначеностями.
Ключові слова: автономний ненаселений підводний апарат, групове керування, адгезія, когезія, інтелектуальна 
система керування.
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Problem statement. In many applications, a team of 
vehicles is more robust and can perform operation better 
than a single vehicle. Vehicles with lower performance 
or malfunctions can cause the collapse of the whole 
group. Considering these issues, the degree of autono-
my of each AUV in the group should be increased and 
relatively less dependent on the characteristics of other 
vehicles in the group.

There are research efforts to make AUV groups of 
more applicable in underwater operations.

Therefore, at present, the actual applied scientif-
ic task of automation control of a separate AUV is the 
synthesis of an intelligent automatic control system for 
a group transition mode (ACS-GT) which eliminates the 
collisions between the neighboring AUVs or reduces the 
excessive increase in the distances between them which 
can cause the threat of the communication disappearance 
and the collapse of the group which makes the group per-
form operations in an accident-free environment.

Latest research and publications analysis. AUVs 
are becoming an increasingly important tool for mari-
time researches, search, offshore exploration, surveys, 
national defense and other important tasks [1; 2] as they 
become more inexpensive “tasks made easy” applica-
tions in recent years.

The AUV team is more advantageous in operations in 
many respects than the use of one AUV, for example, in 
commercial applications, for mine defense and rapid en-
vironmental assessment in military operations at sea [3].

In modern scientific literature, the problem of AUV 
navigation is divided between global navigation, which 
is associated with the path creation that leads the vehicle 
to a given point in the underwater space, and local navi-
gation, which is subordinate to the global navigation and 
ensures AUV trouble-free motion.

The development of autonomous robotic navigation 
methods is one of the main areas of underwater robotics 
[4]. Recent progress in underwater vehicle technology 
and acoustic communication has made it more practical 
than ever before in coordinated control of multiple au-
tonomous underwater vehicles (MAUV). The teams of 
AUVs can consist of functionally different vehicles (het-
erogeneous), which may differ in their cruising speeds 
and ranges of hydroacoustic communication channels. 
Robustness, versatility and better performance are the 
advantages offered by multiple autonomous underwater 
vehicles (MAUV) over a single AUV in different tasks 
[5; 6].

In [7; 8], MOOS (Mission Oriented Operating Suite, 
a middleware system for robotic platforms) based on 

publish-subscribe architecture was applied to coordinate 
AUV group control system for solving search operations. 
The IvP Helm (interval programming – a technique for 
representing and solving multi-objective optimization 
problems) is the primary component of an additional set 
of capabilities implemented to form MOOS-IvP modules 
for providing autonomy on robotic (with heterogeneous) 
platforms [9]. The IvP model was used to solve the prob-
lem of behavior coordination in behavior-based control 
strategy applied to MAUV system coordination. In [2], 
the optimal use for the AUVs in the maritime environ-
ment was established.

Recently, modern approaches to control fuzzy log-
ic have been proposed, since this method provides a 
high degree of stability and resistance to interference  
[4; 10]. Approaches to fuzzy navigation in dynamic en-
vironments follow either the classical paradigm or the 
behavioral paradigm [11]. In both paradigms, the vehicle 
“reaction” is defined by a set of rules that describe the 
priorities of navigation.

In [12], a model based on multi-sensor fusion was 
also proposed to prevent collisions and track a given 
trajectory of the mobile robot. These methods have suc-
cessfully reduced time and energy consumption.

Fuzzy controllers modeling with a sliding mode for 
AUVs without a system model was proposed in [13; 14] 
and the results of an AUV experiment using a fuzzy con-
trol law with a sliding mode was presented. The authors in 
[15] used fuzzy logic and visual sensors to avoid obstacles 
and movement of the direction of the robot to its target.

One of the main advantages of this method is a high 
degree of stability and immunity from external distur-
bances. Compared with other control methods, a fuzzy 
logic controller has the highest degree of freedom in set-
ting parameters, and simple mathematical calculation is 
required [16].

In addition to the advantages of various research re-
sults and proposed models, there are also disadvantages. 
During missions, the coordinated mission provisions for 
the AUV security during the AUV group mission are not 
provided. During the mission, AUVs may be too close 
together and end up colliding, which may cause prob-
lems for the AUV team. In addition, there is a possibility 
that the AUV will move too far from the working areas 
of the AUV group and thereby lose contact and adversely 
affect the mission.

In this research, these problems will be considered 
by making the synthesis of the intelligent AUV ACS of a 
coordinated motion in the group transition of a safe mis-
sion. Attention is paid to the integration (fusion) of mul-
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tisensory information of rangefinders for the develop-
ment of environmental sensors (ES) and the navigation 
environment (situation) modeling block for the vehicles 
to achieve best results.

The development of highly effective ACS for AUV 
motion was created to overcome modern challenges in 
the research of marine spaces. Therefore, intelligent 
ACS-GT for AUV motion must be adaptive.

The article aim is to synthesize the intelligent au-
tomatic control system of a single AUV as an agent of 
a group of underwater robotic vehicles moving in close 
proximity to each other in the group transition mode.

To achieve this goal in the article, it is necessary to 
solve the following tasks:

– to create a fuzzy logic algorithm block diagram for 
modeling the navigation environment for a single AUV 
as a group agent;

– to synthesize the navigation situation modeling 
block of a single AUV (agent);

– to synthesize the generalized automatic motion 
control algorithm of a single AUV in the group transition 
mode.

Methods, object and subject of research. Meth-
ods of research. During the research were used: method 
of theoretical analysis of the existing automatic control 
methods, the method of fuzzy logic and the numerical 
solution of differential equations, method of set theory. 
The methods of mathematical modeling were also used, 
using the automation tools of mathematical and engi-
neering calculations in MATLAB (Simulink) environ-
ments.

Method of mathematical simulation modeling using, 
tools for mathematical and engineering automation cal-
culations in MATLAB/Simulink environment.

Object of research – іntelligent ACS of motion for a 
single AUV as a group agent. 

Subject of research – the process of intelligent control 
of an autonomous underwater vehicle as a group agent.

The basic material. Modeling of marine robot nav-
igations in coastal and marine environmental conditions, 
together with the suitable sensor data, is a basic require-
ment for the marine robotics community to develop ef-
fective control algorithms.

The use of fuzzy ACS-GT for these purposes re-
quires only the use of a small number of local rules that 
relate the AUV required speed, as well as the angular 
deviation and angular speed of the AUV [17; 18]. 

As shown in Fig. 1, the AUV initialization – task in-
troduction of 



X v hg g g g={ , , }φ  on the GT (where v hg g g, ,φ  
are the given speed of rectilinear motion, course and 
depth of immersion of the AUV respectively) and the GT 
mission completion duration survey and AUV location 
coordinates GT c cT ; ,γ λ( ){ }  (where TGT is the time spent in 
the mission, and γс, λс are the AUV coordinates at time 
TGT) at any time of the mission are the first step. 

To assess the degree of collision threats between the 
AUVs group agents, it is proposed to introduce special 
blocks in the AUV components: a navigation situation 
model (NSM) around the corresponding AUV and a nav-

igation threat identifier (NTI) that calculates the naviga-
tion threats for the AUV.

Data on the presence of other underwater vehicles of 
the group near the i-th AUA (bearing and distance to each of 
them) are measured by sensors and fed to the NSM block, 
which consists of ES and a derivative calculator (DC).

Here, sensors survey, software definition of the 
proximity (danger) of neighboring AUVs are carried out 
and displays the values of vi  и φi  of the i-th AUV, and 
then the ES survey is carried out sequentially for accu-
rate navigation system and location determination, path 
tracking, guidance and control to ensure the coordinate 
determination according to the principle of distance dead 
reckoning X  and the derivatives ( )

dX
dt

 calculation of the 
neighboring AUVs from the NSM output and the trans-
mission of this information to the NTI.

The degree of danger of the identified navigation 
threat is determined in the NTI. GT operates under dif-
ferent у1 conditions as follows:

1) х1 – here, the AUV is in normal conditions, i. e., 
when there are no neighboring AUVs located too close to 
cause threats, or too far from the operating range, which 
causes the communication loss. If the ES does not de-
tect the neighboring AUV, the AUV ACS GT operates 
in the mode of stabilization of the motion parameters



X 3

. That is, the AUV ACS GT will try to fulfill the equality 
 

X t X( ) = 3 , where the vector 


X t v h( ) = { , , }φ consists 
of the current rectilinear motion speed v, course φ and 
immersion depth h of the AUV. Due to the fact that the 
paper considers the plane motion of AUVs, the control of 
immersion depth h is not further considered;

2) х2 – here, there the course error is sensed and the 
control signals φi  и will be calculated on the actuator as 
to make any adjustments; 

3) х3 – here, also the speed error is sensed and the 
control signals vi  will be calculated on the actuator as to 
know any adjustments to be made to the system;

4) х4 – here, the simultaneous occurrence of course 
and speed errors are sensed and as a result the control 
signals vi  and φi  will be calculated on the actuator and 
the adjustments to be made to the system will be known;

5) х5 – taking into account the neighboring AUVs, 
when the neighboring AUVs are sensed, the NTI is trig-
gered and there will be threat warnings. The GT will ad-
just on the basis of the neighboring AUV position, which 
operates in two ways: 

a) on condition х6, when the neighboring AUV is 
in the working zone, but too close to the AUV (with-
in the distance, in the danger zone), which can cause 
a collision. The fuzzy logic controller (FLC) describes 
the control protocol using “If-Then” rules, such as If 
the distance is very close to the AUV-neighbor. Signal 
will be sent to the ACS-GT which will work on the pro-
gram, and feeds to the AUV system actuator (actuating 
mechanism), which controls the AUV propeller-steering 
complex (PSC) which ensures its movement in a given 
direction and maneuvers the AUV to move away from its 
neighbor’s direction, to avoid collisions based on fuzzy 
rules. This process is called adhesion;
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b) On condition х7, when the neighboring AUV 
moves in the AUV working zone, but far from it, i. e. 
moving away from the working zone. The fuzzy control-
ler system generates a control signal in accordance with 
the selected control algorithm in ACS-GT, which will 
work on the program, and then the AUV will approach 
(move closer to) the neighboring AUV to maintain the 
system wholeness so as not to lose the connection (com-
munication) that will affect the group. This process is 
called cohesion.

There will be the control signals calculations of all 
the conditions and cases fed to the actuator, and then the 
output control signals.

There will be continuous data processing of the pro-
cess after this eventually gets to condition y2, if the AUV 
still has GT working hours TGT , and performing tasks, the 
system cycle continues constantly, as above. The mission 
will be completed at the end of this GT working timeTGT , 
when the AUV will no longer perform any task.

To provide an example of a typical AUV scheme with 
respect to the neighboring AUVs in a specific mission, 
we assume that a team of robotic vehicles are deployed 
on a survey, track and search mission for sunken objects. 
Synthesis of intelligent automatic control system of one 
of the AUVs will be carried out as a group agent. In Fig. 2, 
the AUV1 is the research object (differs in colors from the 

Fig. 1. A generalized operating algorithm for the automatic control system of a single AUV as an agent of 
a group of underwater vehicles
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other vehicles) and around it are the neighboring AUVs, 
which can cause threats to it, when too close, and to avoid 
a collision, it has to be maneuvered right or left, depending 
on which side any of the neighbors appear. The task is 
based on the sensor readings, it is necessary to evaluate 
where and from where the threats arise and evaluate not 
only statically but in dynamics.

Suppose that the vehicles are controlled only in the 
horizontal plane and the vertical motion maneuver is not 
present or is rarely used in an emergency when maneu-
vers in the plane are insufficient for the safe movement 
of the AUV and as a forced motion to avoid collisions 
with the neighboring AUVs.

The AUV (agent) is equipped with the navigation ES 
on the hull (S1, S2, S3 and S4) of the AUVs as seen in 
Fig. 2. Typically, the number of sensors varies within the 
limit of n, where n ≥ ≤4 12  and provides the distance 
measurements between AUVs at the corresponding 
heading angles in the range from 0.1 m to 20 m, which 
allows us to build an effective ACS-GT mode.

S1 and S3 are the ESs on the right and left side of 
the AUV hull while S2, and S4 are on the nose (head) 
and base of the AUV hull, respectively. Each ES sens-
es, evaluates and determines the distances between the 
AUV (agent) and neighboring AUVs. For example, the 
S1 sensor measures and detects neighboring AUVs on 
the right, and measures the distances between the AUVs 
and neighboring AUVs. Let ab (X11) be the distance be-
tween the AUV and the neighboring AUVs. The distance 
between a and c (ac) is X12 and the distance between a 
and d (ad) is X13.

In cases where there are no neighbors in the range 
(operating range), the AUV tends to the maximum spec-
ified operating speed. These rules derived from the rules 
used to administer AUVs and can be summarized as fol-
lows.

When neighboring AUVs are detected within the 
range, the agent changes its speed and head angle, 
using information about the neighbor’s distance, the 
neighbor’s angle, and localization so as to avoid, and 
then recover from the obstacle. The agent must slow 

down and change course to avoid this. This turns the 
error control in the direction angle to approximately 
90○. Once this is clear from this neighbor, it can con-
tinue on its path to the task. A set of rules that describes 
a change in the direction velocity and distance when 
a neighbor is detected, as can be summarized as in  
Table 1 and 2.

Another set of rules is for when the neighbors are at 
extreme distances and do not pose any collision threat. 
Under these conditions, AUV can head towards the 
neighbor, but at a reduced speed (to avoid making sharp 
turns to the neighbor). This is done so that the motion 

Fig. 2. Typical AUV scheme with respect to the 
neighboring AUVs in a specific mission

Fig. 3. AUV motion control system based on fuzzy logic
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planning along a given trajectory is a priority when the 
neighbors are not in the working zone, and collision 
avoidance is when they are in the working zone.

The main structure of the fuzzy controller is shown 
in Fig. 3. The closest of the neighboring AUVs shows 
the threat to the AUV and the AUV will, deal with it first 
and therefore ignore the others. The same applies to all 
detected neighbors on the left, nose and base or from any 
direction, that is, the signal in S1 will be transmitted to 
the DC as can be seen in Fig. 4.

ES is also a criterion for the distance change coeffi-
cient dX

dt
dX
dt

dX
dt

dX
dt

11 21 31 41, , ,





 relative to the AUV, which will 

give approaching and moving away from the neighbors.
If all the devices operate on a plane, where xi is the 

distance from the AUV to the neighbor by and large ad-
jacent to the course i; xmin is the minimum possible safe 
distance to the neighboring AUV, xmax is the the maxi-
mum allowable distance to the neighboring AUV: 

An analysis of the AUVs group control tasks in the 
indicated phases of the marine mission execution indi-
cates that one of the key tasks is to ensure the AUV safe 

(accident-free) motion in a group at a given depth HG 
with a given course φG and with a given speed vG. The 
theoretical basis for the automation of such an АG motion 
is the concept of АGU alignment, АGA adhesion and АGC 
cohesion.

The alignment concept provides for the tasks of three 
parameters of the AUVs group automatic motion:

alignment when  АGU = {φG; vG; HG},               (1)
adhesion when АGA = {xi ≥ xmin│i = 1,…S},            (2)

and cohesion when  АGС = {xi ≤ xmax│i = 1,…S}.     (3)

Underwater ultrasonic, laser, or electronic and elec-
trical sensors can be used as AUV rangefinders, which 
should provide the automatic control system of the un-
derwater vehicle with sensitivity to neighboring AUVs 
moving in the group [19; 20]:

S1 ⇒  inf {X11, X12, X13, …X1n} = X11;
S2 ⇒  inf {X21, X22, X23, …X2n} = X21;
S3 ⇒  inf {X31, X32, X33, …X3n} = X31;
S2 ⇒  inf {X41, X42, X43, …X4n} = X41.

Fig. 4. The navigation situation modeling block of the AUV as a group agent: NSM – Navigation Situation Model;  
ES – environmental sensors; DC – module for derivative calculation; NTI – navigation threat identifier
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The NSM block will give a signal of the detected 
distance and derivatives in the NTI block, where there 
will be fuzzification for correction and send the AUV 
recommendation to maneuver to either avoid a collision 
or make it approach (move closer) to be in a group.

The NTI unit evaluates and calculates the naviga-
tional degrees of collision threats with the neighboring 
AUVs and/or the threat of contact loss with the AUVs 
group in the case of horizontal maneuver according to 
dependencies (1)–(3), and also calculates the forecast of 
the dynamics of the group of identified AUVs neighbors. 

Linguistic variables used for the rate of change in 
the distance (dX/dt) of the vehicle to or from the neigh-
boring vehicle: TL – Threatening large; L – Large;  
M – Medium; S – Small; D – Dangerous.

Linguistic variables used for the distance between 
the AUV and the neighboring AUVs can be broken 
into: FA – Fast approach; MA – Medium approach;  

SA – Small approach; Zero; FD – Fast divergence;  
MD – Medium divergence and SD – Small divergence. 
The AUV (agent) is equipped with sensors on the AUV 
hull as shown in Fig. 5. 

Synthesis of the blocks is based on fuzzy logic sys-
tem, which consists of accurate inputs, accurate outputs 
and fuzzy rules. A synthesis was proposed to determine 
the distances between the vehicles and the distance de-
rivatives, thus tuning the system and maneuvering to 
avoid collisions between the neighboring AUVs during 
operations.

With the help of the ES, the AUV can detect neigh-
bors that can cause collisions, as well as static and  
dynamic obstacles in the operating range. Sensors are 
very effective in dynamic conditions.

To calculate the fuzzy inference system, at a given 
input, it is necessary to go through the steps shown in 
Fig. 2.

                              а)                                                                         b)
Fig. 5. Arrangement notes of linguistic variables and the arrangements of the navigation ESs on 
the AUV (agent) sides: а) AUV distances from neighboring AUVs; b) ES on AUVs sides with the 
amount of n = 4, where n ≥ ≤4 12

а)

b)

Fig. 6. Membership functions: a) input variable, «distance from a neighbor» precise values of 
distance sensors; b) input variable, «neighbor approach/divergence speed» precise values, dx/dt
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Based on the membership functions for the input 
variable of the fuzzy logic controller for the distance and 
the rate of approach/divergence of a neighbor between 
the AUV and the neighboring AUVs are presented in 
(Fig. 6). For inputs and outputs, a series of rules based 
on empirical knowledge that describes the interaction 
between the inputs and outputs are indicated. This set of 
rules, which forms the basis of the fuzzy system rules, is 
shown in tables 1 and 2.

From table 1, when the neighboring AUVs are in 
the TL with FA speed, on the right or left of the AUV, 
we get the RSMR (LSML), which means that it approaches 
the neighboring AUV with an average speed towards the 
neighbor (Right or Left) to keep the contact with it.

When AUV-neighbors are located in D (danger zone) 
with FA (Fast approach) on the right and left of AUV, we 
get RSFL (LSFR) which means that it moves at fast speed 
(F) in the opposite direction of the neighbor to prevent 
a collision. The received recommendations of different 
rules are given in table 1. 

НSF and D – Slowly in front (side of the nose of the AUV) 
or decelerate (slow down). When neighboring AUVs are 
in FD and FA, the AUV will slow down, if the threat still 
exists, then the AUV will go left or right to avoid a colli-
sion. If it is impossible to maneuver to the sides, he will 
submerge to avoid a collision. This operation is not con-
sidered here, since we are dealing with the control of mo-
tion on a plane. The recommendations received are given 
in the table 2. Here we get NZ, L or S (and dive if necessary, 
that is, NZ, L or S). KDF or STOP – AUV will decelerate (slow 
down) towards the nose of AUV or stop.

The output mechanism, based on the type of infer-
ence engine and rule bases, sends the output to the fuzzi-
fication block for conversion to a numerical value.

Discussion of the received results. AUVs are play-
ing more and more roles with the development of artifi-
cial intelligence (AI). Multiple-AUVs work together to 
solve various types of tasks with the advantages of low 
cost, high adaptability and ease of maintenance com-
pared to using one AUV for operations.

This work is aimed at developing useful AUV tech-
nology for ocean technology and extending the state of 
the art in intelligent control by synthesizing intelligent 
automatic control system with the ability to create and 
execute plans of action for easy and better implementa-
tion of accident-free underwater missions.

Group control of AUVs is challenging due to un-
certainties in dynamics and communication constraints 
under environmental disturbances. For this reason, it 
is expedient to create an intelligent automatic control 
system that will make them navigate without colliding 
with each other or not getting too far from each other as 
not to lose the communication between the neighboring 
AUVs.

To tackle this issue, the composition and configura-
tion of the system of ES which allows an AUV to iden-
tify the presence of neighbors in close proximity and 
the direction of their motion are proposed. The block 
“Navigation situation Model” and the block “Navigation 
threats Identifier”, is also introduced into its intelligent 
ACS GT structure to exclude the threat of an emergency 
collision of the neighboring AUVs and control the dis-

Table 1. Fuzzy rules for neighbors’ approach/divergence from the right and left sides (RS-Right side (starboard) and LS-Left side)
dx/dt 

x FA MA SA Zero SD MD FD

TL
RSMR RSFR RSFR RSFR RSFR RSMR RSFR

SML LSFL LSFL LSFL LSFL LSML LSFL

L
RSFL RSSL RSML RSFL RSML RSFL RSFL

LSML LSML LSML LSFL LSFL LSFL LSFL

Medium
RSFL RSML RSSL RS0 RSSR RSMR RSFR

LSFR LSMR LSSL LS0 LSSL LSML LSFL

Small
RSFL RSSL RSML RSSL RSMR RSMR RSMR

LSFR LSFR LSMR LSSR LSML LSFL LSFL

D
RSFL RSFL RSSL RSSL RSMR RSSR RSMR

LSFR LSSR LSMR LSSR LSML LSFL LSFL

Table 2. Fuzzy rules for the approach/divergence rate of neighbors with the nose and base of the AUV (N-Nose, B-Base)
dx/dt

x FA MA SA Zero SD MD FD

TL
NSF и D NSF и D NMF NMF и SF NFF NFF NFF

BFF BFF BFF BFF BFF BFF BFF

L
ND,L or D ND,L or D ND,L or D NFF NFF NFF NFF

BFF BFF BFF BFF BFF BFF BFF

Medium
ND,L or D ND,L or D ND,L or D N0 NSF NMF NFF

BFF BMF BSF B0 BDF or STOP BDF or STOP BDF or STOP

Small
ND,L or D ND,L or D ND,L or D NSF NMF NFF NFF

BFF BFF BMF BSF BDF or STOP BDF or STOP BDF or STOP

D
ND,L or D ND,L or D ND,L or D NDF and MF NMF НFF NFF

BFF BFF BMF BSF BDF or STOP BDF or STOP BDF or STOP
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tances between them for maintaining the communication 
between the AUV,

The intelligent system provides stabilization of the 
speed of the vehicle spatial motion, the course and depth 
of its immersion (here the depth control is no looked into 
but it can be only needed for accident events!), and im-
plements the adhesion and cohesion algorithms to ensure 
the coordinated motion of the neighboring AUVs.

The intelligent automatic control system in the group 
transition mode is based on the principle of coordinated 
control with the help of fuzzy logic system. The implemen-
tation of the fuzzy logic controller in Simulink is tested and 
presented on other scientific article. To get a better result 
with using the fuzzy logic control (FLC), the mapping of 
membership function can be tuned and also number of rules 
can be adjusted. The results make it clear that the robustness 
of FLC is better than PID control by comparison.

The quality of control processes can be improved by 
employing more advanced underwater distance sensors 
and optimizing the parameters of the ACS GT for robust-
ness of AUVs coordinated spatial motion.

CONCLUSIONS. One of the main navigation prob-
lems of the AUV group is a collision with neighboring 
vehicles due to the uncertainty that arises during naviga-
tion. In the article, a highly effective adaptive intelligent 
ACS GT is synthesized for the motion of a single AUV, 

as an agent of a group of underwater vehicles making 
group transitions.

A generalized operating algorithm for the automatic 
control system of a single AUV as an agent of a group of 
underwater vehicles is compiled.

For the first time, the navigation situation simulation 
block is synthesized for a single AUV (agent) consisting 
of three blocks – the Navigation Situation Model block, 
the Navigation Threat Identifier block, and the automatic 
control system block in the group transition mode (ACS 
GT) for a single AUV built on the basis of fuzzy logic. 
The system blocks work on a program for the implemen-
tation of the AUVs accident-free coordinated motion in 
the group.

For the first time, a generalized algorithm for the 
automatic motion control of a single AUV in the group 
transition mode based on a fuzzy logic system has been 
synthesized. The ACS GT provides stabilization of the 
rectilinear speed and the course of the AUV, and also im-
plements navigation processes with alignment, adhesion 
and cohesion to ensure AUVs coordinated motion in the 
group.

The fuzzy logic controller can be implemented on 
homogenous or heterogeneous AUVs groups for effi-
cient operations with coordinated motion. The imple-
mentation of the fuzzy logic controller in Simulink is 
tested and presented as can be seen in article [21]. 

List of literature:
[1] Ioseba, Tena (2018). The Advancing Technology of AUVs. A View of the Autonomous Underwater Vehicle Market. 
Hydro International. Retrieved from https://www.hydro-international.com/content/article/the-advancing-technology-
of-auvs.
[2] Slămnoiu, G., Radu, O., Roşca, V., Pascu, C., Surdu, G., Curcă, E., Damian, R. G. & Rădulescu, A. (2017).  
Efficient Use of AUVs in the Maritime Environment. International Conference on Innovative Research – Icir Euroin-
vent. Retrieved from http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/209/1/012098/pdf.
[3] Yeun-Soo, Jung, Kong-Woo, Lee, Seong-Yong, Lee, Myoung, Hwan & Choi Beom-Hee, Lee (2009). An efficient 
underwater coverage method for multi-AUV with sea current disturbances. International Journal of Control, Automa-
tion and Systems, Vol. 7, 4, 615–629. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s12555-009-0412-4.
[4] Zereik, Enrica, Bibuli, Marco, Miskovic, Nikola, & Ridao, Pere (2018). Challenges and future trends in marine ro-
botics. Annual Reviews in Control, 1-19. doi: 10.1016/j.arcontrol.2018.10.002. Retrieved from https://www.research-
gate.net/publication/328255241_Challenges_and_future_trends_in_marine_robotics.
[5] Fiorelli, E, Leonard, N. E., & Bhatta, P. (2006). Multi-AUV control and adaptive sampling in Monterey Bay. IEEE 
Journal of Oceanic Engineering, 31 (4), 935–948.
[6] Yoon, S., & Qiao, C. M. (2011). Cooperative Search and Survey Using Autonomous Underwater Vehicles. IEEE 
Transactions on Parallel and Distributed Systems, 22 (3), 364-379.
[7] Dapeng, Jiang, & Bin, He (2014). Realistic Cooperative Control Mechanism of Multiple AUVs. Proceedings of 
the 33rd Chinese Control Conference / July 28–30, 2014, 1395–1400.
[8] Benjamin, Michael R., Schmidt, Henrik, Newman, Paul M., & Leonard, John J. (2010). Nested Autonomy for 
Unmanned Marine Vehicles with MOOS-IvP. Retrieved from http://140.117.95.8/teacher/PUB/conference/Abstract_
Schmidt.pdf.
[9] Rohou, Simon (2016). An Overview of the MOOS-IvP Middleware. Abstract for the SHARC conference, 1–7.
[10] Bikramaditya, Das, Bidyadhar, Subudhi & Bibhuti, Bhusan Pati (2016). Co-operative control of a team of autono-
mous underwater vehicles in an obstacle-rich environment. Journal of marine engineering & technology, Vol. 15, 3, 
135–151. https://doi.org/10.1080/20464177.2016.1247636.
[11] Omrane, Hajer, Masmoudi, Mohamed Slim, & Masmoud, Mohamed (2016). Fuzzy Logic Based Control for Au-
tonomous Mobile Robot Navigation. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9548482.
[12] Almasri, Marwah, Elleithy, Khaled, & Alajlan, Abrar (2016). Sensor Fusion Based Model for Collision Free Mo-
bile Robot Navigation. Sensors (Basel), 24. DOI: 10.3390/s16010024. Retrieved from http://www.mdpi.com/1424-
8220/16/1/24.



№1 (11) 2019smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

84

АвтомАтизАція тА комп’ютерно-інтегровАні технології

[13] Elmokadem, Taha, Zribi, Mohamed, & Youcef-Toumi, Kamal (2017). Terminal sliding mode control for the tra-
jectory tracking of underactuated. Autonomous Underwater Vehicles, Vol. 129, 1 January 2017, 613–625. https://doi.
org/10.1016/j.oceaneng.2016.10.032.
[14] Hai, Huang, Guocheng, Zhang, Hongde, Qing, & Zexing, Zhou (2017). Autonomous underwater vehicle precise 
motion control for target following with model uncertainty. International Journal of Advanced Robotic Systems, 1–11. 
DOI: 10.1177/1729881417719808.
[15] Omrane, Hajer, Masmoudi, Mohamed Slim, & Masmoudi, Mohamed (2016). Fuzzy Logic Based Control for 
Autonomous Mobile Robot Navigation. Comput Intell Neurosci, 1–10. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5027372/.
[16] Pandeya, Anish, Kumarb, Saroj, Pandeya, Krishna Kant, & Parhia, Dayal R. (2016). Mobile robot navigation in 
unknown static environments using ANFIS controller. Perspectives in Science, 8, 421–423. Retrieved from https://
core.ac.uk/download/pdf/81931273.pdf.
[17] Distance Keeping for Underwater Vehicles – Tuning Kalman Filters Using Self-Oscillations. Retrieved from 
https://bib.irb.hr/datoteka/412520.Miskovic_et_al_OCEANS09_final_paper.pdf.
[18] Cain, C., & Leonessa, A. (2016). Validation of Underwater Sensor Package Using Feature Based SLAM. Sensors, 
16 (3), 1–29. https://doi.org/10.3390/s16030380.
[19] Algabri, M., Mathkour, H., Ramdane, H., & Alsulaiman, M. (2015). Comparative Study of Soft Computing 
Techniques for Mobile Robot Navigation in an Unknown Environment. Computers in Human Behavior, 50, 42–56. 
Retrieved from https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2798785.
[20] Omrane, H., Masmoudi, M. S., & Masmoudi, M. (2016). Fuzzy logic based control for autonomous mobile robot 
navigation. Computational Intelligence and Neuroscience, 1–10. DOI:10.1155/2016/9548482.
[21] Burunina, Zhanna Yu., Aloba, Leo T., & Hrudinina, Hanna S. (2018). Mathematical modeling of the automatic 
control system for an autonomous underwater vehicle as a group agent. Shipbuilding and Marine Infrastructure, 1 (9), 
29–35. Retrieved from http://smi.nuos.mk.ua/article/view/142677/140183.

____________________
© Алоба Лео Тосин



№1 (11) 2019 smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

85

АвтомАтизАція тА комп’ютерно-інтегровАні технології

УДК 629.58:681.5

DESIGN OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM  
OF SPATIAL MOTION OF A REMOTELY  
OPERATED UNDERWATER VEHICLE  
UNDER UNCERTAINTY CONDITIONS
РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 
ПРОСТОРОВИМ РУХОМ ТЕЛЕКЕРОВАНОГО ПІДВОДНОГО АПАРАТА  
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

DOI https://doi.org/10.15589/smi2019.1(11).10

Oleksandr V. Blintsov Блінцов Олександр Володимирович,  
докт. техн. наук, доц.
alex_blintsov@ukr.net 
ORCID: 0000-0003-0426-1219

Viktor I. Korytskyi Корицький Віктор Ігорович, викладач
vic.koritskiy@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-9968-1568

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

Abstract. Aim. In the paper an automated control system of a spatial motion of a remotely op-
erated underwater vehicle that provides high quality of control processes under the conditions 
of uncertainty and constraints is designed. Methodology. To address the task of the automation 
of the control of spatial motion of underwater vehicle, multidimensional control law based on 
the minimization of local functionals performed by the method of gradient search of second 
order is synthesized. To provide high quality of motion control of underwater vehicle under the 
conditions of constraints, a new system component – an intensity setter based on multidimen-
sional linear model of the plant and a regulator that is synthesized using the method of inverse 
dynamics is introduced. Results. To prove the operability of proposed system the simulation of 
the motion of an underwater vehicle with four controllable degrees of freedom is performed. 
Automated control system provides transient processes with duration that doesn’t exceed 4 s 
and overshoots that don’t exceed 2 %of operation area boundaries. After the end of transient 
processes system follows the setpoint that changes dynamically with relative error that is less 
than 0,3 % of operation area boundaries. Scientific novelty. In the paper multidimensional con-
trol law for a remotely operated underwater vehicle under the conditions of uncertainty based 
on the pseudo-inverse matrix of the configuration of propulsive complex and the minimization 
of local functionals performed by the method of gradient search is synthesized. Proposed system 
may be used to control a remotely operated underwater vehicle with arbitrary configuration of 
its propulsive complex. The setpoint intensity setter based on multidimensional linear model of 
the plant and an inverse regulator is synthesized. The usage of intensity setter as the element of 
automated control system improves the quality of the processes of control of the spatial motion 
of the remotely operated underwater vehicle under the conditions of constraints. Using proposed 
control law and multidimensional intensity setter the system of automated control of the spatial 
motion of the remotely operated underwater vehicle that provides high qualityof the processes 
of the control of its spatial motion under the conditions of uncertainty, constrained control sig-
nals and the influence of external disturbances is synthesized.Practical significance. Proposed 
system may be used to control a remotely operated underwater vehicle with arbitrary configura-
tion of its propulsive complex. The automated control system provides high dynamic precision 
of control under the conditions of uncertainty and constraints. Moreover, for the automated 
control system to function properly the measurements of controlled variables will suffice, the 
measurement or estimation of derivatives of controlled variables is not necessary.

Key words: multidimensional automatic control system, integral saturation, conditions of 
uncertainty, remotely operated underwater vehicle.

Анотація. Мета. У роботі розроблено систему автоматичного керування просторовим 
рухом телекерованого підводного апарата, яка забезпечує високу якість процесів 
керування в умовах обмежень та невизначеності. Методика. Для вирішення задачі 
автоматизації керування просторовим рухом телекерованого підводного апарата 
запропоновано багатовимірний закон керування на основі мінімізації локальних 
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функціоналів методом градієнтного пошуку другого порядку. Високу якість керування рухом підводного 
апарата в умовах обмежень забезпечено введенням до системи задавача інтенсивності, який побудовано на 
основі багатовимірної лінійної моделі об’єкта керування та регулятора, який синтезовано методом оберненої 
динаміки. Результати. Працездатність запропонованої системи підтверджено методом імітаційного 
моделювання просторового руху телекерованого підводного апарата із чотирма керованими ступенями 
рухливості. Система автоматичного керування забезпечує перехідні процеси, тривалість яких не перевищує 
4 с, з перерегулюваннями, які не перевищують 2% від межі робочої зони. Після завершення перехідного 
процесу система відпрацьовує задачу керування, що динамічно змінюється з відносною похибкою, яка не 
перевищує 0,3% від межі робочої зони. Наукова новизна. У роботі синтезовано багатовимірний закон керування 
телекерованим підводним апаратом в умовах невизначеності із застосуванням псевдооберненої матриці 
конфігурації рушійного комплексу та методу мінімізації локального функціоналу на основі градієнтного 
пошуку. Запропонована система може бути використана для керування телекерованим підводним апаратом 
з довільною конфігурацією рушійного комплексу. Синтезовано задавач інтенсивності задачі керування на 
основі багатовимірної лінійної моделі об’єкта керування та інверсного регулятора. Його застосування у 
складі системи автоматичного керування дає змогу покращити якість процесів керування просторовим рухом 
телекерованого підводного апарата в умовах обмежень. На основі запропонованого закону керування та 
багатовимірного задавача інтенсивності синтезовано систему автоматичного керування просторовим рухом 
телекерованого підводного апарата, яка забезпечує високу якість процесів керування його просторовим рухом 
в умовах невизначеності, обмежень керуючих впливів та впливу зовнішніх збурень. Практична значимість. 
Запропонована система може бути використана для керування телекерованим підводним апаратом з довільною 
конфігурацією рушійного комплексу. Система автоматичного керування забезпечує високу динамічну точність 
керування в умовах невизначеності та обмежень. При цьому для функціонування системи керування достатньо 
вимірювати лише керовані параметри, а вимірювання або обчислення похідних керованих параметрів не 
потрібне.
Ключові слова: багатовимірна система автоматичного керування, інтегральне насичення, умови 
невизначеності; телекерований підводний апарат.
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Постановка проблеми. Ефективне виконання під-
водних робіт неможливе без застосування підводних 
технологій. Деякі види робіт (наприклад, обстеження 
гідротехнічних споруд та корпусів суден, монтування 
й обстеження підводних трубопроводів) потребують 
можливості оперативного керування підводним апа-
ратом та його технологічним обладнанням. Тому такі 
види робіт доцільно виконувати з використанням те-
лекерованих підводних апаратів (далі – ТПА).

Динаміка ТПА як об’єкта керування описується 
системою нелінійних диференціальних рівнянь дру-
гого або більш високих порядків [1, с. 51]. Суттєво 
нелінійною є динаміка корпусу апарата та його ру-
шійного комплексу (далі – РК). Зокрема, вплив сил 
тяжіння та плавучості на рух корпусу нелінійно за-
лежить від його просторової орієнтації [2, с. 48]. На 
рух ТПА суттєво впливає опір підводного середови-
ща, який описується квадратичною залежністю від 
швидкості руху корпусу.

Керований рух ТПА забезпечується РК, який 
складається з кількох рушійних пристроїв (далі – 

РП). Конфігурація РК (кількість РП, їх взаємне роз-
ташування та просторова орієнтація) визначається 
вимогами до керованості певних ступенів рухливості 
на етапі проєктування ТПА. Як РП у ТПА застосову-
ють системи «електродвигун – гребний гвинт».

Динаміка РП також описується системою дифе-
ренціальних рівнянь з нелінійними електромеханіч-
ною характеристикою електродвигуна та механічною 
характеристикою гребного гвинта [3, с. 3]. Додатково 
задачу автоматизації керування рухом ТПА усклад-
нює нелінійність типу «обмеження», яка виникає че-
рез скінченну потужність РП [4, с. 82].

Телекерований підводний апарат як об’єкт керу-
вання складається з елементів із зосередженими (кор-
пус) та розподіленими (кабель-трос) параметрами, 
визначення яких ускладнене. Так, інерційність ТПА, 
крім масогабаритних показників корпусу, визнача-
ється також приєднаними масами води, які суттєво 
залежать від геометрії поверхні корпусу ТПА. А гід-
родинамічний опір води рухові апарата характеризу-
ється нелінійними коефіцієнтами. Описані параметри 
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визначаються шляхом проведення натурних експери-
ментів або методами обчислювальної гідродинаміки 
[5, с. 10; 6, с. 121]. Окрім власних параметрів, на рух 
ТПА впливають невизначені зовнішні збурення, серед 
яких найсуттєвішими є вплив підводної течії та натяг 
ходового кінця кабель-троса (далі – КТ), який з’єднує 
ТПА із судном-носієм [7, с. 415].

Отже, вирішення задачі автоматизації просторо-
вого руху ТПА потребує синтезу багатовимірної сис-
теми автоматичного керування нелінійним об’єктом, 
здатної забезпечити високу точність керування в 
умовах невизначеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
дачі синтезу систем автоматичного керування (далі – 
САК) рухомими об’єктами, зокрема ТПА, в сучасній 
літературі приділено багато уваги. Поширення набу-
ли САК, побудовані із застосуванням пропорційно-
інтегрально-диференціального (далі – ПІД) закону 
керування, теорії нечітких множин, штучних нейрон-
них мереж, регуляторів, які функціонують у режимі 
«ковзання», нелінійних спостерігачів.

Регулятори на основі ПІД-закону добре вивчені 
та нескладно налаштовуються. Однак ефективність 
САК, побудованих з використанням ПІД-регуляторів, 
суттєво знижується при керуванні нелінійними 
об’єктами та впливі зовнішніх збурень, урахування 
яких призводить до ускладнення структури регуля-
торів.

Наприклад, у джерелі [8, с. 382] запропоно-
вано САК просторовим рухом ТПА на базі ПІД-
регуляторів. Нелінійний характер гідродинамічного 
опору запропоновано враховувати за допомогою вве-
дення коефіцієнтів, отриманих методом інтервальної 
лінеаризації. Варто зазначити, що якість процесів 
керування такої САК залежатиме як від кроку ліне-
аризації, так і від точності вимірювання складових 
частин вектора гідродинамічного опору в контроль-
них точках.

Багатовимірну САК на основі ПІД-регуляторів 
для керування ТПА із чотирма ступенями рухливос-
ті запропоновано в джерелі [9, с. 7]. Для зниження 
впливу збурень від КТ та шумів від сенсорів засто-
совано багатовимірний фільтр Калмана. Недоліком 
даної САК є використання законом керування пара-
метрів РП, які здебільшого є невизначеними.

Для керування нелінійними об’єктами також за-
стосовують регулятори на основі теорії нечітких 
множин. Так, авторами [10, с. 271] запропоновано 
нечітку САК двовимірним рухом автономного не-
населеного підводного апарата (далі – АНПА), яка 
враховує нелінійність РК типу «обмеження». Недо-
ліком даної системи є наявність коливань сигналів 
керування. Отже, ефективність застосування такої 
САК для керування рухом ТПА буде знижена через 
суттєвий вплив збурень від КТ на його рух.

У задачах керування рухомими об’єктами широ-
кого розповсюдження набувають САК, побудовані з 
використанням регуляторів, які працюють у режимі 
«ковзання». Наприклад, за вказаним методом автора-

ми [11, с. 461] розроблено багатовимірний регулятор 
швидкості руху рухомого об’єкта. Вплив приєднаних 
мас на швидкісні параметри руху запропоновано 
компенсувати шляхом декомпозиції матриці інер-
ційних параметрів об’єкта керування. Варто зазна-
чити, що якість процесів керування запропонованої 
системи суттєво знижується при впливі зовнішніх 
збурень.

Задачу зниження впливу збурень на керований 
рух АНПА вирішено в [12, с. 3]. Авторами запропо-
новано для керування рухом апарата застосовувати 
багатовимірний регулятор у режимі «ковзання», па-
раметри якого коригуються нечіткою ланкою. До не-
доліків даної системи варто віднести наявність ста-
тичної похибки керування та вплив початкових умов 
на характер перехідного процесу.

У [13, с. 517] запропоновано багатовимірну САК 
рухом ТПА на основі адаптивних регуляторів, які 
функціонують у режимі «ковзання». Адаптивний 
складник закону керування знижує вплив зовнішніх 
збурень та усуває вплив від зміни інерційних пара-
метрів на рух ТПА. Недоліками системи є необхід-
ність у попередньому визначенні обмежень градієнта 
збурень та посилення ефекту високочастотного пере-
микання сигналів керування при невдалому виборі 
певних параметрів закону керування.

Для керування рухомими об’єктами часто ви-
користовують САК на основі штучних нейронних 
мереж. Проте здебільшого структура таких САК є 
гібридною, де нейронні мережі застосовують для на-
дання адаптивних властивостей регулятору, який по-
будовано за іншим принципом.

Так, у [14, с. 2587] запропоновано САК просто-
ровим рухом ТПА на базі нейронечіткого регулято-
ра. Для усунення впливу нелінійності РП типу «зона 
нечутливості» запропоновано використовувати не-
чіткий компенсатор. Однак перехідний процес такої 
САК супроводжується коливаннями сигналів керу-
вання в широких діапазонах, що знижує якість про-
цесу керування.

Авторами [15, с. 4] запропоновано САК про-
сторовим рухом ТПА на базі багатовимірного 
адаптивного ПІД-регулятора. Підбір параметрів 
регулятора виконується рекурентною штучною не-
йронною мережею. Недоліком даної САК є склад-
ність налаштування нейронної мережі через мож-
ливість потрапляння функції втрат до локального 
мінімуму.

У роботі [16, с. 1640] запропоновано САК просто-
ровим рухом АНПА на основі регуляторів в режимі 
«ковзання». Для зниження ефектів від впливу зовніш-
ніх збурень запропоновано застосовувати радіально-
базову штучну нейронну мережу. Однак варто зазна-
чити, що в усталеному режимі виникають коливання 
керованих параметрів, які САК усуває повільно.

У [17, с. 5] запропоновано багатовимірну САК 
траєкторним рухом АНПА на основі регуляторів у 
режимі «ковзання». Зовнішні збурення та невизна-
ченості підводного апарата як об’єкта керування 
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усуваються використанням рекурентної штучної не-
йронної мережі. Авторами також запропоновано ме-
тод зниження ефекту високочастотного перемикання 
сигналів керування. Проте застосування такого мето-
ду суттєво знижує динамічну точність системи.

Для усунення впливу невизначених зовнішніх 
збурень до структури САК вводять компенсатори на 
основі нелінійних спостерігачів. Наприклад, у ро-
боті [18, с. 13] розроблено САК просторовим рухом 
ТПА із чотирма керованими ступенями рухливості 
на основі регулятора в режимі «ковзання». Система 
компенсує вплив течії та збурень від КТ за допомо-
гою нелінійного спостерігача з високим коефіцієн-
том підсилення. Модель, яку реалізує спостерігач, не 
враховує вплив некерованих ступенів рухливості на 
просторовий рух ТПА, що обмежує можливість за-
стосування розглянутої САК для керування ТПА з 
відмінними конфігураціями РК.

Авторами [19, с. 3] запропоновано САК верти-
кальним рухом АНПА з використанням нелінійно-
го спостерігача на основі моделі об’єкта керування. 
Серед недоліків даного підходу варто зазначити на-
явність перерегулювань та значних затримок керова-
ного параметра відносно задачі керування.

Виокремлення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз літературних даних по-
казав, що сучасні САК багатовимірними нелінійни-
ми об’єктами функціонують в умовах структурної 
та параметричної невизначеності об’єктів керуван-
ня. Вплив обмежень об’єкта керування та зовнішніх 
збурень призводить до зниження якості процесів ке-
рування. Необхідність усунення зазначених проблем 
зумовлює актуальність даного дослідження.

Мета дослідження – розробка системи авто-
матичного керування просторовим рухом телекеро-
ваного підводного апарата, яка забезпечить високу 
якість процесів керування в умовах обмежень та не-
визначеності.

Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати такі задачі:

− синтезувати багатовимірний закон керуван-
ня нелінійним об’єктом в умовах невизначеності;

− синтезувати багатовимірний задавач інтен-
сивності задачі керування, який забезпечить високу 
якість процесів керування в умовах обмежень;

− розробити систему автоматичного керуван-
ня просторовим рухом телекерованого підводного 
апарата з високою динамічною точністю;

− дослідити роботу розробленої системи авто-
матичного керування.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. Для 
вирішення поставлених задач застосовано такі ме-
тоди дослідження: метод мінімізації локальних 
функціоналів для синтезу багатовимірного закону 
керування просторовим рухом ТПА, метод оберне-
ної динаміки для синтезу багатовимірного задавача 
інтенсивності, метод числового розв’язання систем 
нелінійних диференціальних рівнянь для побудови 
імітаційної моделі ТПА та САК його рухом, метод 

імітаційного моделювання для дослідження роботи 
багатовимірної САК просторовим рухом ТПА в умо-
вах невизначеності.

Об’єктом дослідження є рух ТПА в просторі.
Предмет дослідження – автоматизація керування 

просторовим рухом ТПА в умовах невизначеності.
Основний матеріал. Під час розв’язання задач на-

вігації, орієнтації та керування рухом використовують 
різні системи координат. Це пояснюється відмінністю 
задач, а також тим, що структура та форма рівнянь 
суттєво залежать від вибору координатної системи  
[1, с. 33]. У даній роботі будемо застосовувати зем-
ну базову систему координат (далі – БСК) Obxbybzb та 
зв’язану систему координат (далі – ЗСК) Oaxayaza.

Базова система координат орієнтована за осно-
вними напрямками на поверхні Землі. Її вісь Obyb є 
продовженням радіуса-вектора, який сполучає по-
чаток системи Ob з деякою точкою на поверхні Зем-
лі. Осі Obxb та Obzb лежать у площині горизонту, вісь 
Obxb завжди спрямована на північ, вісь Obzb утворює 
із першими двома осями праву прямокутну систему 
координат.

Зв’язана система координат повністю зв’язана з 
корпусом ТПА, переміщується й обертається разом 
з ним. Зазвичай її центр Oa сполучається з центром 
мас, а осі збігаються з головними центральними 
осями інерції ТПА. Поздовжня вісь Оaхa і нормаль-
на вісь Оaуa лежать у поздовжній площині симетрії 
ТПА. Перша з них спрямована до носової частини,  
друга – вертикально вгору. Поперечна вісь Oaza утво-
рює з ними праву прямокутну координатну систему 
і разом з поздовжньою віссю Оaхa розташовується 
в горизонтальній площині, а разом з вертикальною  
віссю Оaуa – у поперечній площині ТПА.

Синтез закону керування розпочнемо з визна-
чення впливу конфігурації РК на процес керовано-
го руху ТПА. Відомо, що поступальний рух ТПА 
спричиняється рівнодіючою рушійних сил, яку за-
звичай подають як вектор 



Fp  = [Fp(x), Fp(y), Fp(z)]
T, де 

Fp(x), Fp(y), Fp(z) – проєкції вектора рівнодіючої рушій-
них сил відповідно на осі Oaxa, Oaya, Oaza ЗСК. Рівно-
діюча рушійних сил формується керуючим впливом, 
який для ТПА запишемо як матрицю упорів його РП 
F = [F1, F2,…, FI]

T, де I – загальна кількість РП.
Напрямок прикладання упору РП визначаєть-

ся його просторовою орієнтацією відносно кор-
пусу ТПА, яку виразимо одиничним вектором  
аі= [ai(x), ai(y), ai(z)]

T. Тоді згідно з принципом суперпо-
зиції отримаємо:

� �
…F F i Ip i

i

= =∑ , , , , ; 1 2  


F a Fi i i= ⋅ ,              (1)

де 


Fi  – вектор упору РП, виражений у ЗСК ТПА.
Приведемо вираз (1) до матричної форми. Для 

цього утворимо матрицю розподілу рушійних сил 
Dp=[a1, a2, ... an], кожен стовпець якої є вектором про-
сторової орієнтації відповідного РП. Отже, маємо:



F D Fp p= .                                 (2)
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Обертовий рух корпусу ТПА спричиняється рів-
нодіючою рушійних моментів 



Mp  = [Mp(x), Mp(y), Mp(z)]
T, елементи якої також є проєкціями на відповідні осі 
ЗСК ТПА. Вектор рівнодіючої рушійних моментів 
визначається у такий спосіб:

� �
…M M i Ip i

i

= =∑ , , , , ; 1 2









M r F r a Fi i i i i i= × = × ⋅( ) ,                     (3)

де ri  – координати точки розташування РП, ви-
ражені в ЗСК ТПА.

Відповідно до формули (3) утвори-
мо матрицю розподілу рушійних моментів 
D r a r a r ar N n= × × ×[( ), ( ), , ( )]

� �
…

�
1 1 2 2

, кожен стовпець 
якої є вектором напряму дії моменту, який створено 
РП. Приведемо вираз (3) до матричної форми:



M D Fp r= .                                   (4)

Сполученням матриць Dp  і Dr отримаємо матри-
цю конфігурації РК D та, об’єднавши (2) і (4), отри-
маємо вираз для обчислення матриці рівнодіючих 
рушійних сил та моментів ТПА:

T
F

M

D

D
F DFp

p

p

r

=











=








 =



 .                    (5)

Принцип розподілу керуючих впливів між усіма 
РП ТПА розглянемо на прикладі РК, вектори рівно-
діючих сил та моментів якого формують ортогональні 
трійки. Для побудови такого РК використаємо прин-
цип відокремлення поступального й обертового рухів 
ТПА та спрямуємо рушійні сили вздовж осей інерції 
апарата [20]. Для виконання даної умови ТПА необ-
хідно обладнати як мінімум трьома реверсивними РП, 
напрямки дії яких мають бути лінійно незалежними.

У телекерованих підводних апаратах рушійні 
моменти утворюються під впливом рушійних сил. 
Щоб отримати рушійні моменти, рушійні сили необ-
хідно продублювати та спрямувати кожну пару сил 
в єдиному напрямку. Сили кожної пари необхідно 
віддалити одна від одної вздовж осі інерції ТПА, 
перпендикулярної до напрямку їх дії. Моменти, які 
утворюються парами сил, повинні бути лінійно не-
залежними. Тому на конфігурацію РК ТПА додатко-
во накладається умова взаємної перпендикулярності 
векторів взаємного розташування РП.

Рушійний комплекс, який задовольняє поставлені 
вимоги, забезпечить плавну зміну 



Fp та 


Mp у будь-
яких заданих напрямках. Це дасть змогу здійснювати 
керований рух ТПА на всіх шести ступенях вільності.

У реальних ТПА інерційність рушійних при-
строїв значно менша за інерційність корпусу, тому 
в даній роботі динамікою РП знехтуємо, а для мо-
делювання РК використаємо квазістаціонарну мо-
дель РП [21, с. 84]. Ураховуючи дане припущення, 
введемо ортогональну матрицю керуючих впливів 
U = [ux, uy, uz, uθ, uφ, uψ]T, кожен елемент якої є сигна-

лом керування для певного ступеня рухливості ТПА. 
Тоді закон формування керуючих впливів (5) пере-
творюється у такий спосіб:

′ =U DU ,                                   (6)

де U = [u1, u2,…, uI]
T – матриця сигналів керування 

рушійними пристроями ТПА; I – загальна кількість 
рушійних пристроїв РК.

Матриця конфігурації РК D у (6) застосовується 
для обчислення складових частин ортогональної ма-
триці ′U  за відомих сигналів керування рушійними 
пристроями ТПА. Матрицю, обернену до D, можна 
застосувати для розподілення сигналів керування 
ступенями рухливості ТПА за рушійними пристро-
ями. Однак обчислення матриці, оберненої до D, 
можливе лише за умови рівності кількості РП та 
кількості ступенів рухливості ТПА. Тому в даній ро-
боті замість оберненої матриці D–1 будемо викорис-
товувати псевдообернену матрицю D+, розраховану 
за алгоритмом Мура–Пенроуза [22, с. 3].

Як основу для синтезу багатовимірного закону ке-
рування застосуємо одновимірний закон, отриманий у 
[23, с. 1223]. Для побудови багатовимірної САК рухом 
ТПА введемо матрицю позиційних кінематичних па-
раметрів ТПА R = [x, y, z, θ, φ, ψ]T, де θ, φ, ψ – від-
повідно кути крену, курсу та диференту ТПА. Також 
введемо матрицю бажаних значень позиційних кіне-
матичних параметрів ТПА Rg = [xg, yg, zg, θg, φg, ψg]

T.
Варто зазначити, що складники матриць R та Rg 

подаються у відношенні до БСК, тому різницю ма-
триць R та Rg необхідно привести до ЗСК. Для цьо-
го скористаємося матрицею зв’язку позиційних та 
швидкісних кінематичних параметрів ТПА, яка має 
такий вигляд [2, с. 47]:

K
K

KV
v=











×

×

0

0
3 3

3 3 ω

.                              (7)

У (7) Kv – матриця зв’язку між ЗСК та БСК такого 
вигляду:

Kv =

−
−

+
+

cos cos
(sin sin

cos sin cos )

(cos sin sin

sin cos
φ ψ

φ θ
φ ψ θ

φ ψ θ
φ θ ))

sin cos cos cos sin

sin cos
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cos sin )

(c

ψ ψ θ ψ θ

φ ψ
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φ θ

−

−
+

+
oos cos

sin sin sin )

.

φ θ
φ ψ θ

−
−























Кінематична матриця зв’язку обертового руху Kω 
із (7) має такий вигляд:

Kω

ψ
ψ θ θ
ψ θ θ

− =
−

















1

1 0

0

0

sin

cos cos sin

cos sin cos

.

Використаємо (7) та отримаємо таке:

E K R RV g= −−1( ).                          (8)

Також визначимо матриці коефіцієнтів гра-
дієнтного пошуку K = [kx, ky, kz, kθ, kφ, kψ]T, 
H = [hx, hy, hz, hθ, hφ, hψ]T та матрицю постійних зна-
чень часу еталонної моделі регулятора Tr = diag{τr(x), 
τr(y), τr(z), τr(θ), τr(φ), τr(ψ)}. З урахуванням (6)–(8) отрима-
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ємо такий закон керування просторовим рухом ТПА:

U D K E T E I s I t

E I E s I
r i i i

i E E

: ( [ ( )] ); : ( , , , );

: ( , , ,

= + + =

=

+ −Λ Χ Χ ΧΧ Χ� 2 1

tt K T E H DU

K R U

r i); : ( ) ( );

min( ) ; ( ) ,

Χ Λ

Λ

= −

> = ∇ ′( )









−� �
��

2

0 sign 

,  (9)

де U – матриця сигналів керування; Ei та Χi – 
результати інтегрування матриць E і Χ відповідно; 
символом «◦» позначено операцію обчислення до-
бутку Адамара, тобто поелементне перемноження 
матриць; символом « ∇ » позначено операцію визна-
чення градієнта функції R U( )′ ; точкою позначено 
операцію взяття похідної за часом t.

Для усунення інтегрального насичення САК скла-
дові матриць E та Χ будемо інтегрувати за умовою, 
яка запропонована в [23, с. 1223]. А з урахуванням 
припущення про квазістаціонарний режим роботи РП 
система керування, яку побудовано за законом (9) з ви-
користанням еталонної моделі, порядок якої не нижче 
другого, забезпечить високу динамічну точність при 
керуванні ТПА в умовах невизначеності [24, с. 57].

Для забезпечення високої якості процесів керу-
вання просторовим рухом ТПА необхідно враховува-
ти обмеження його РК. У [25, с. 33] було запропоно-
вано одновимірний задавач інтенсивності (далі – ЗІ) 
на основі лінійної динамічної ланки другого порядку 
та регулятора, який побудовано за принципом обер-
неної задачі динаміки.

Можливість застосування даного ЗІ разом із за-
коном керування (9) забезпечимо введенням матриць 
вихідних змінних Rι, сигналів керування Uι, постій-
них часу Tι та коефіцієнтів передачі Kι внутрішньої 
моделі об’єкта керування ЗІ.

Тоді внутрішня модель об’єкта керування набуде 
такого вигляду:

R x y z T
ι ι ι ι ι ι ιθ φ ψ= [ , , , , , ] ;

U u u u u u ux y z
T

ι ι ι ι ι θ ι φ ι ψ= [ , , , , , ] ;( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ , , , , , };x y zT diagι ι ι ι ι θ ι ϕ ι ψ= τ τ τ τ τ τ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ , , , , , ] ;T
x y zK k k k k k kι ι ι ι ι θ ι ϕ ι ψ=

�� � � �R T K U T R Rι ι ι ι ι ι ι
= − ( ) −( )−2 2Ζ ,           (10)

де Ζ = [ζx, ζy, ζz, ζθ, ζφ, ζψ]
T – матриця коефіцієнтів демп-

фування внутрішньої моделі об’єкта керування в ЗІ.
Введемо матрицю постійних значень часу ета-

лонної моделі Tm та отримаємо багатовимірну версію 
внутрішнього регулятора в ЗІ:

R x y zd d d d d d dι ι ι ι ι ι ιθ φ ψ= [ , , , , , ];

Tm m x m y m z m m m= diag{ , , , , , };( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )τ τ τ τ τ τφ¸ È

�� �� � �R R T E T E

E R R
d g m m

g

ι ι ι

ι ι

= + +
= −







− −2 1 2Ζ ( ) ;

,
,             (11)

де Rιd – матриця бажаних значень вихідних вели-
чин ЗІ.

Введемо функцію обмеження sat(X, Xlim), кожний 
елемент якої обчислюється за формулою

f x x

x x x

x x x

x

( , )

, ;

, ;

,
lim

lim lim

lim lim=
>

− < −




 ÿêùî

 ÿêùî

 іíàêøå,




                  (12)

де X – матриця параметрів, що обмежуються;  
Xlim – матриця заздалегідь визначених обмежень;  
x, xlim – елементи матриць X та Xlim відповідно.

У задачах керування рухом ТПА розмірність ма-
триць X та Xlim визначається кількістю ступенів рух-
ливості апарата. Функцію (12) застосуємо для враху-
вання обмежень об’єкта керування в реалізації ЗІ:

U K T R R

T R R

d

g

ι ι ι ι

ι

= ( ) +
(

+

−sat ( ) sat ,

sat ,

diag lim

lim

1 2
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 + ( ) )sat , , ,R R Ug lim lim

 
  
(13)

де Ulim, Rlim, Rlim
, Rlim

 – матриці обмежень відпо-
відно сигналів керування, керованих змінних об’єкта 
керування, а також першої та другої їх похідних.

До складу одновимірної САК вертикальним ру-
хом ТПА, запропонованої в [25, с. 35], також вхо-
дить коригувальна ланка, яка обмежує зростання 
значення вихідної змінної ЗІ на період до виходу 
системи з режиму насичення. Для забезпечення 
можливості застосування такої ланки у складі САК 
просторовим рухом ТПА запишемо фазовий простір 
задачі керування матрицею R R R Rp g g g= [ , , ]   та вве-
демо матрицю коригованих значень фазових змінних �

[
�

,
�

,
�

]R R R Rp g g g=   . На основі коригувальної ланки із 
[25] сформуємо блок коригування задачі для ЗІ:

i x y z= [ , , , , , ];θ φ ψ
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де pi – ознака, яка показує, чи знаходиться чис-
лове значення виходу ЗІ r iι( )  між значеннями пара-
метрів rg(i) та ri; γi – допустиме значення відхилення 
параметра r iι( )  від значень параметрів rg(i) і ri.

Введемо матрицю масштабування постійних зна-
чень часу еталонної моделі внутрішнього регулятора 
Km = [km(x), km(y), km(z), km(θ), km(φ), km(ψ)]

T та забезпечимо спо-
вільнення багатовимірного ЗІ в режимі насичення:

T
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m i
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 іíàêøå,       (16)

де τm(i) – елемент матриці масштабованих постій-
них часу еталонної моделі ЗІ 

�
Tm . Для забезпечення 

стійкості САК коефіцієнти масштабування в матриці 
Km необхідно обирати так, щоб виконувалася умова 
min(Km) >> 1.

Таким чином, САК просторовим рухом ТПА має 
структуру, яку зображено на рис. 1.

∧
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Рис. 1. Структура САК просторовим рухом ТПА

Керування рухом ТПА здійснює регулятор поло-
ження, який реалізує закон керування (9) та визна-
чає матрицю похибок керування за виразами (7)–(8). 
Матрицю задач керування для регулятора положення 
обчислює задавач інтенсивності, який складається з 
внутрішніх моделі об’єкта керування (10) та регуля-
тора (11), закон керування якого з урахуванням ви-
разу (12) набуває вигляду виразу (13). Матриця задач 
керування та налаштування ЗІ розраховуються бло-
ком коригування задачі за виразами (14)–(16).

Динаміку перехідних процесів САК просторовим 
рухом ТПА було досліджено методом комп’ютерного 
моделювання з використанням математичної моделі 

руху ТПА, яку запропоновано в [2, с. 46]. Основні 
параметри математичної моделі відповідають пара-
метрам ТПА проєкту «Гідрограф» (Україна, Націо-
нальний університет кораблебудування імені адміра-
ла Макарова) та зведені в табл. 1.

Для ТПА з параметрами, які зазначено в табл. 
1, типовими значеннями постійних часу є 2 с і 1 с 
відповідно для поступальних та обертових ступе-
нів рухливості. Оскільки задавач інтенсивності дає 
змогу підвищити швидкодію САК, обрано такі зна-
чення постійних часу еталонної моделі регулятора 
положення: Tr = diag{0,75, 0,75, 0,75, 0,5, 0,5, 0,5} с. 
На основі критеріїв, запропонованих у [23, с. 1221], 
обрано такі параметри регулятора: c = 5; n = 10; 
ΤΔ = 0,01 с; K = [137,8 м−1, 58,7 м−1, 66,7 м−1, 1 рад−1, 5
0 рад−1, 1 рад−1]TH = [13,3, 13,3, 13,3, 20, 20, 20]T.

У процесі проєктування ТПА звичайно вико-
ристовують емпіричну залежність lu ≥ 2,5ylim, де 
lu – довжина КТ; ylim – максимально допустима ро-
боча глибина занурення ТПА. За результатами 
комп’ютерного моделювання роботи ТПА на гранич-
ній глибині визначено матриці обмежень сигналів 
керування внутрішнього регулятора ЗІ та керованих 
величин: Ulim = [130 м, 60 м, 100 м, π / 2 рад, π рад,  
π / 2 рад]T; Rlim = Ulim. Матрицю обмежень швидкості 
руху ТПА визначено за результатами комп’ютерного 
моделювання руху підводного апарата за максималь-
них керуючих впливів: Rlim  = [1,4 м/с, 0,5 м/с, 0,6 м/с,  
0 рад/с, 0,3 рад/с, 0 рад/с]T. Прискорення руху ТПА 
як об’єкта керування зазвичай не обмежене, тому 
матриця обмежень складників прискорення руху під-
водного апарата набуває вигляду Rlim  = [∞ м/с2, ∞ м/с2,  
∞ м/с2,∞ рад/с2, ∞ рад/с2, ∞ рад/с2]T.

Оскільки точне визначення динамічних характе-
ристик ТПА ускладнене, обрано такі параметри вну-
трішньої лінійної моделі в ЗІ: Ζ = [1, 1, 1, 1, 1, 1]T;  
Kι = [1, 1, 1, 1, 1, 1]T; Tι = Tr. Постійні значення 
часу еталонної моделі внутрішнього регулято-
ра в ЗІ також визначено з налаштувань регулятора 
положення:Tm = Tr. 

Для забезпечення задовільної якості перехідних 
процесів та високої швидкодії САК динаміку оберто-
вих ступенів рухливості ЗІ порівняно з поступальни-
ми було сповільнено збільшенням значень відповід-
них коефіцієнтів у матриці Km. Також для усунення 
перерегулювань сповільнено динаміку вертикаль-
ного ступеня рухливості ЗІ порівняно з маршовим 
та лаговим. Таким чином, ураховуючи обмеження 
min(Km) >> 1, обрано наступні значення коефіцієн-
тів масштабування постійних значень часу внутріш-
нього регулятора в ЗІ: Km = [4, 10, 4, 12, 12, 12]T с. 
Допустимі граничні значення відхилень керованих 
параметрів ЗІ було обрано так: Γ = [0,01 м, 0,01 м, 
0,01 м, 1 °, 1 °, 1 °]T.

Якість процесу керування оцінюватимемо за та-
кими показниками: перерегулювання, похибка ке-
рування, тривалість перехідного процесу. Відносну 
похибку керування будемо визначати відносно мак-
симально допустимих значень керованих величин з 

Таблиця 1. Основні параметри математичної моделі 
просторового руху ТПА

Параметр Одиниця 
вимірювання Значення

Форма корпусу:

− довжина;
− висота;
− ширина

м
м
м

Тривісний 
еліпсоїд:

1,22
0,54
0,6

Маса ТПА Кг 97
Водотоннажність 
ТПА м3 0,097

Плавучість ТПА Н 0
Координати точки 
прикладання сили 
плавучості в ЗСК

М {0, 0,2, 0}

Довжина КТ М 150
Координати точки 
кріплення КТ у ЗСК м {−0,25, 0, 0}

Координати 
розміщення РП у 
ЗСК:
− лівий;
− правий;
− вертикальний;
− лагів

м
м
м
м

{−0,55, 0, −0,2}
{−0,55, 0, 0,2}

{0, 0,25, 0}
{0,3, 0, 0,25}

Координати векторів 
напряму рушійних 
сил РП ЗСК:
− лівий;
− правий;
− вертикальний;
− лагів

м
м
м
м

{1, 0, 0}
{1, 0, 0}

{0, −1, 0}
{0, 0, 1}

Потужність РП Вт 500
Швидкість течії м/с {−0,25, 0, 0}
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матриці Rlim. Тривалість перехідного процесу визна-
чимо як проміжок часу від моменту виходу САК з 
режиму насичення до моменту, коли значення най-
більшої з відносних похибок керування стає меншим 
від 1%.

Динаміку перехідних процесів САК для задачі 
керування, яка змінюється за ступінчастим законом, 
зображено на рис. 2.

На початку перехідного процесу САК входить до 
режиму насичення, в якому маршовий та лаговий сту-
пені рухливості сповільнені відносно вертикального. 
Найшвидше задачу керування САК відпрацьовує за 
курсом. Після виходу САК з режиму насичення по-
ступальні ступені рухливості відпрацьовують задачу 
керування без перерегулювань. Перерегулювання САК 
за обертовим ступенем рухливості не перевищують 
1,7% (3°). Варто відзначити зменшення рівня перерегу-
лювань із часом. Тривалість перехідного процесу після 
виходу САК з режиму насичення не перевищує 4 с.

Динамічну точність запропонованої САК було 
оцінено шляхом подачі на її вхід задачі керування, 
яка змінюється за гармонічним законом. Графіки 
процесу керування зображено на рис. 3.

Після виходу з режиму насичення САК забез-
печує перехідний процес, тривалість якого не пере-
вищує 4 с. При цьому також спостерігаються пере-
регулювання за курсом, які не перевищують 1,7% 
(3°). Перерегулювання за поступальними ступенями 
рухливості відсутні. Після завершення перехідного 
процесу САК відпрацьовує задачу керування, що ди-
намічно змінюється, з високою точністю. Найбільша 
відносна похибка САК за поступальними ступенями 
не перевищує 0,07% (0,08 м), а за обертовим – 0,3% 
(0,5°). Отже, запропонована САК забезпечує високу 
динамічну точність процесів керування рухом ТПА в 
умовах невизначеності та впливу збурень.

Обговорення отриманих результатів. Розро-
блена САК реалізує багатовимірний закон керування 

на основі методу мінімізації локальних функціона-
лів, який не використовує інформації про параме-
три ТПА, що забезпечує високу динамічну точність 
в умовах невизначеності. При цьому синтезований 
закон керування реалізується на основі матриці по-
зиційних кінематичних параметрів ТПА і не перед-
бачає використання її похідних.

Застосування у складі САК багатовимірного ЗІ 
дозволяє забезпечити високі показники якості ке-
рування рухом ТПА в умовах обмеження керуючих 
впливів. Однак варто враховувати, що висока точ-
ність керування досягається завдяки збільшенню по-
стійних значень часу задавача інтенсивності для ви-
ведення системи з режиму насичення.

Запропонована САК реалізує розподілення сиг-
налів керування ступенями рухливості ТПА завдяки 
введенню до багатовимірного закону керування матри-
ці конфігурації рушійного комплексу. Це забезпечує 
можливість використання даної системи для керування 
ТПА з довільною конфігурацією рушійного комплексу.

ВиСНОВКи. 1. Синтезовано багатовимірний 
закон керування телекерованим підводним апаратом 
в умовах невизначеності, отриманий методом мінімі-
зації локального функціоналу. До його складу введе-
но матрицю конфігурації рушійного комплексу, що 
дає змогу керувати просторовим рухом телекерова-
ного підводного апарата з довільною конфігурацією 
рушійного комплексу.

2. Синтезовано задавач інтенсивності задачі 
керування на основі багатовимірної лінійної моделі 
об’єкта керування та інверсного регулятора. Його ви-
користання у складі системи автоматичного керуван-
ня дозволяє покращити якість процесів керування 
рухом апарата в умовах обмежень.

3. На основі запропонованого закону керування 
та багатовимірного задавача інтенсивності синтезова-
но систему автоматичного керування просторовим ру-
хом телекерованого підводного апарата високої дина-

                           а)                                                        б)

                                   в)                                      г)

                                     а)                                                   б)

                                 в)                                                            г)

Рис. 2. Динаміка керованих ступенів рухливості ТПА при 
ступінчатій зміні задачі керування: а) маршовий рух; б) 
вертикальний рух; в) лаговий рух; г) обертовий рух

Рис. 3. Динаміка керованих ступенів рухливості ТПА при 
зміні задачі керування за гармонічним законом: а) маршовий 
рух; б) вертикальний рух; в) лаговий рух; г) обертовий рух
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мічної точності. Система забезпечує високу точність 
керування просторовим рухом телекерованого під-
водного апарата в умовах невизначеності, обмежень 
керуючих впливів та впливу зовнішніх збурень.

4. Досліджено роботу запропонованої системи ав-
томатичного керування методом математичного моделю-

вання просторового руху телекерованого підводного апа-
рата. Система забезпечує перехідні процеси з відносною 
похибкою не більше 0,3%. Тривалість перехідних процесів 
після виходу системи з режиму насичення та до потраплян-
ня в 1% коридор не перевищує 4 с, що є цілком достатнім 
для автоматичного керування малогабаритними ТПА.
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Abstract. Purpose. An approach to designing a self-propelled attached underwater system 
in the early stages, which involves taking into account the material, energy, information and 
functional components, the quantitative parameters of which are provided by the customer 
in the technical task, which are considered as limitations when using the system approach 
is provided. Method. A separation of individual structural elements, the power of which 
can be measured or calculated, in the composition of a self-propelled attached underwater 
system is made. The maximum power of each element depending on the set of system 
operation modes is determined. A comparison of the sum of the maximum powers of the 
structural elements of the system with the power specified in the terms of reference is made. 
Results. The design problems of power supply for a single-link self-propelled attached un-
derwater system related to the issue of the transfer of electric energy from a carrier vessel to 
a self-propelled attached underwater vehicle are considered. The essential influence of the 
optimal cable length and its diameter on the parameters of providing electric power to the 
underwater vehicle is explained. A block diagram of the algorithm, according to which it 
is recommended to make a decision on the creation of a self-propelled tethered underwater 
system in the early stages of design is proposed. Scientific novelty. There is a division of 
electrical consumers into four groups, which implies taking into account the electric power 
of not only the propulsion and steering complex of the underwater vehicle, which is vari-
able from the operating mode, but also the electric power of the consumers of the vehicle, 
which are statically in its composition, attachments and deck equipment carrier ship. The 
latter provides direct transmission of electrical energy through a cable-tether, the opera-
tion and maintenance of the underwater vehicle during the entire process of performing 
underwater technical work. When considering the operating modes of the propulsion and 
steering complex, the case was taken into account when the propulsion and steering device 
consumes the greatest electric power for itself, although the operating mode of the entire 
propulsion and steering complex is not the most energy-intensive. Practical importance. 
The approach can be used as an algorithm for assessing the possibility of creating a self-
propelled tethered underwater system in the early stages of its design.
Key words: technical task, self-propelled tethered underwater vehicle, cable-tether, system 
approach, equation of existence, propulsion and steering complex.

Анотація. Мета. Наведено підхід до проектування самохідної прив’язної 
підводної системи на ранніх стадіях, що передбачає врахування матеріального, 
енергетичного, інформаційного та функціонального складників, кількісні параметри 
яких подані замовником у технічному завданні, що розглядаються як обмеження 
під час використання системного підходу. Методика. Виконано виділення у складі 
самохідної прив’язної підводної системи окремих структурних елементів, потужність 
яких можливо виміряти чи вирахувати. Визначена максимальна потужність кожного 
елемента залежно від множини режимів роботи системи. Здійснено порівняння суми 
максимальних потужностей структурних елементів системи з потужністю, що задана 
у технічному завданні. Результати. Розглянуто проектні задачі енергоживлення 
одноланкової самохідної прив’язної підводної системи, що пов’язані з питанням 
передачі електричної енергії від судна-носія до самохідного прив’язного підводного 
апарата. Пояснено суттєвий вплив оптимальної довжини кабель-троса та його 
діаметра на параметри забезпечення підводного апарата електричною енергією. 
Запропонована блок-схема алгоритму, за яким має відбуватися прийняття рішення 
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про створення самохідної прив’язної підводної системи на ранніх стадіях проектування. Наукова новизна. 
Передбачено поділ електричних споживачів на чотири групи, що передбачає врахування електричної 
потужності не тільки рушійно-рульового комплексу підводного апарата, що є змінною від режиму роботи, 
а ще електричної потужності споживачів постійного складу апарата, начіпного обладнання та палубного 
обладнання судна-носія, що забезпечує безпосередню передачу електричної енергії через кабель-трос 
і функціонування та обслуговування підводного апарата протягом усього процесу виконання підводно-
технічної роботи. Під час розгляду режимів роботи рушійно-рульового комплексу враховано випадок, коли 
рушійно-стерновий пристрій споживає найбільшу для себе електричну потужність, хоча режим роботи 
всього рушійно-рульового комплексу при цьому не є найбільш енерговитратним. Практична значимість. 
Підхід може бути використано як алгоритм до оцінки можливості створення самохідної прив’язної підводної 
системи на ранніх стадіях її проектування.
Ключові слова:  технічне завдання, самохідний прив’язний підводний апарат, кабель-трос, системний підхід, 
рівняння існування, рушійно-рульовий комплекс.
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Постановка проблеми. Одноланкові самохідні 
прив’язні підводні системи (СППС) широко вико-
ристовуються для виконання великого різноманіття 
підводно-технічних робіт (ПТР) на різних глибинах 
[1]. З кожним роком удосконалення таких систем пе-
редбачає передачу все більшої кількості електричної 
потужності через кабель-трос (КТ) до самохідного 
прив’язного підводного апарата (СППА). Особливо 
це помітно у випадку, коли проведення ПТР супро-
воджується ускладненими гідро- та метеорологічни-
ми умовами. Так, значні вітрохвильові збурення чи 
сильні підводні течії вимагають збільшення упорів 
електрорушійних пристроїв та, відповідно, потуж-
ності їх електроприводів.

На цей час відсутня єдина методологія проек-
тування систем енергоживлення СППС, яка б вра-
ховувала особливості його експлуатації як системи 
твердих і гнучких складників, що мають силову вза-
ємодію у потоці води. При цьому така взаємодія не 
розглядається на всій множині робочих і аварійних 
режимів з урахуванням взаємної залежності енерге-
тичних характеристик її складників у цих режимах.

У зв’язку із цим актуальними є наукове завдан-
ня виявлення таких залежностей, їх формалізація на 
основі системного підходу та побудова науково об-
ґрунтованої методики проектування системи енерго-
живлення СППС з урахуванням енергетичної взаємо-
дії її складників.

Особливу актуальність така постановка пробле-
ми проектування СППС набуває внаслідок необхід-
ності визначати можливість створення нових засобів 
підводної робототехніки вже на ранніх стадіях її про-
ектування, оскільки це скорочує загальну вартість 
проектних робіт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання розробки систем енергоживлення належить 
до ключових під час проектування СППС, оскільки 
від ефективності прийнятих технічних рішень за-
лежить продуктивність виконання ПТР. Указаним 
питанням присвячено значну кількість наукових до-
сліджень. Так, у роботі [2] розглядається питання 
електроживлення обладнання та інструменту СППА 
на основі гідравлічних систем на великих глибинах.

В авторефераті дисертації [3] висвітлені питан-
ня впливу на параметри енергоживлення прив’язних 
підводних систем не тільки елементів системи, а ще 
і зовнішніх факторів із заходами мінімізації енерго-
витрат.

А в авторефераті дисертації [4] детально описано 
та пояснено принципи схем енергоживлення підвод-
них об’єктів, які отримують електричне живлення 
шляхом використання кабель-троса.

Відомі наукові школи зі створення прив’язної 
підводної техніки у своїх доповідях [5] за допомогою 
математичних моделей надають оцінку кількісним 
показникам електричних параметрів під час енерго-
живлення такого виду техніки.

У всіх описаних джерелах питання проекту-
вання енергетичного забезпечення одноланкової 

прив’язної підводної системи розглядається за 
окремими аспектами, що є елементами системного 
підходу на ранніх етапах створення такого виду тех-
ніки, але загального підходу, який би враховував усі 
чинники проектування та їхній вплив один на одно-
го, не розглядається.

Відокремлення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на те, що загальною 
проблемою є проектування СППС, яке передбачає 
досягнення виправданих технічних рішень з точки 
зору економічного та експлуатаційного складників 
стосовно її створення й використання, можливо ви-
ділити наступні частини загальної проблеми, які по-
требують вирішення:

– відокремлення окремих функціональних 
груп СППС із метою визначення їх максимальних 
електричних потужностей з певною точністю залеж-
но від режиму роботи СППА та системи загалом;

– пошук оптимального рішення відносно про-
ектування КТ як основного чинника виникнення вза-
ємно суперечливих аспектів, що пов’язані з переда-
чею через нього електричної потужності до СППА;

– складання алгоритму для використання на 
ранніх стадіях проектування СППС на основі сис-
темного підходу з можливістю попередньої оцінки 
її створення, в якому робиться акцент, що без забез-
печення енергетичного складника підходу розгляд 
матеріального, інформаційного та функціонального 
складників не є доцільним без коригування техніч-
ного завдання.

Мета дослідження – удосконалення методики 
проектування систем енергоживлення одноланкової 
самохідної прив’язної підводної системи на основі 
системного підходу шляхом урахування силової вза-
ємодії твердих і гнучких тіл СППС у потоці води.

Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати наступні задачі:

− отримати основні енергетичні залежності для 
складників СППС як основу для рівняння енергетич-
ного балансу СППС, яка створюється;

− установити множину основних експлуатацій-
них режимів СППС, які мають високе енергоспожи-
вання, та визначити порядок їх урахування у проек-
тних розрахунках енергоживлення СППС;

− отримати залежності для конструктивних па-
раметрів кабель-троса самохідного прив’язного під-
водного апарата, що впливають на енергетичні ха-
рактеристики СППС;

− адаптувати отримані енергетичні залежності як 
складники узагальненої методики проектування без-
екіпажних самохідних прив’язних підводних комп-
лексів на основі системного підходу.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. Пред-
мет дослідження – вплив експлуатаційного пара-
метра, а саме електричної потужності складників 
СППС на її конструктивні характеристики. При цьо-
му кількісні значення експлуатаційних параметрів та 
конструктивних характеристик подані замовником у 
технічному завданні.
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Об’єктом дослідження є СППС та системний 
підхід до її проектування на ранніх стадіях її ство-
рення.

Метод дослідження полягає у порівнянні кількіс-
них значень параметрів, які можуть бути пораховані 
на базі реальних об’єктів функціонування СППС, з 
кількісними значеннями цих параметрів, що задані у 
технічному завданні. У випадку неможливості отри-
мання значення у межах, що диктуються умовами 
технічного завдання, відбувається пошук технічних, 
які задовольняють ці умови, або, за можливості, ко-
ригується технічне завдання за згодою замовника. 
Ітерації відбуваються до тих пір, поки не відбува-
ється перехід до наступного етапу проектування, що 
підтверджується відповідними технічними рішення-
ми з наведенням основних розрахунків та моделю-
ванням, а також економічною доцільністю.

Основний матеріал
1. Основні енергетичні залежності СППС
У класичному уявленні складниками однолан-

кової самохідної прив’язної підводної системи є 
СППА, пост енергетики та керування (ПЕК), КТ, 
кабельна лебідка (КЛ) і спуско-піднімальний при-
стрій (СПП). Якщо СППС базується на безекіпажно-
му судні як носії підводної системи, то до об’єктів 
автоматизації відносять також судно-носій (СН). У 
загальному випадку місцем базування для такого 
різновиду підводних систем також може бути під-
водний човен, гвинтокрил, пересувна платформа, бе-
регова база тощо. Склад СППС, що базується на СН, 
наведено на рис. 1.

Рис. 1. Склад одноланкової самохідної прив’язної 
підводної системи з базуванням на судні-носії

Спираючись на досвід автора у проектуванні, 
створенні та морській експлуатації СППС, можна 
стверджувати, що від правильності проектних рі-
шень щодо енергетичного забезпечення такої систе-
ми суттєво залежить ефективність її використання, 
зокрема, продуктивність і якість виконання підвод-
них робіт. Так, дефіцит потужності впливає на швид-
кість підводного руху СППА в граничних режимах 
та якість роботи його підводної відео- і гідроакустич-
ної апаратури.

Оскільки енергоживлення СППС забезпечуєть-
ся від бортового джерела енергії СН (зазвичай його 
електростанції), має місце залежність

РСППС ≤ РТЗ = kСППС·РСН,                     (1)

де РСППС – потужність, що споживається СППС 
у складі ПЕК, КЛ, СПП та СППА; РТЗ – потужність 
СППС, задана у технічному завданні на створення 
прив’язної системи; kСППС – коефіцієнт відбору по-
тужності на потреби СППС від суднової електро-
станції потужністю РСН.

Залежність (1) є рівнянням енергетичного балан-
су СППС, що створюється і має використовуватися 
у проектній методиці як базова, що гарантує можли-
вість побудови такої системи за вимогами технічного 
завдання.

Своєю чергою величина РСППС формується як 
сума потужностей, що споживаються складниками 
СППС – ПЕК, КТ, КЛ, СПП та СППА (індекси при 
змінних збігаються з абревіатурами складників):

РСППС = РПЕК + РКТ + РКЛ + РСПП + РСППА           (2)

Розглянемо послідовно особливості енергозабез-
печення цих складників.

До основних завдань ПЕК належать енергопос-
тачання та керування (ручне, автоматизоване чи ав-
томатичне) виконавчими складниками СППС (КЛ, 
СПП і СППА) у нормальних та аварійних режимах. 
У зв’язку із цим основними складниками енергожив-
лення ПЕК є наступні потужності:

РПЕК = РПЕКО + РПЕКЕ,                         (3)

де РПЕКО – потужність, необхідна для забезпечен-
ня роботи внутрішнього обладнання ПЕК (пультів 
керування СППС та систем зв’язку, освітлення й 
кондиціонування приміщення, освітлення робочої 
палуби СН тощо); РПЕКЕ – потужність обладнання 
ПЕК, яке забезпечує енергоживлення КЛ, СПП та 
СППА (обладнання розподілу електроенергії між 
споживачами, електричні апарати захисту і сигна-
лізації).

Призначення КТ полягає у передачі електроенер-
гії до СППА, а також у забезпеченні обміну інфор-
мацією між СППА та ПЕК. Крім того, КТ виконує 
функції вантажного елемента, який забезпечує сило-
ву взаємодію між СППА та КЛ, які працюють в умо-
вах потоку води, що набігає на СППА і КТ (підводна 
течія, синхронний рух СППА та його СН тощо). Та-
ким чином, вплив КТ на енергетику СППС необхідно 
розглядати у вигляді двох основних складників:

– втрати потужності ∆РКТ унаслідок протікання 
електричного струму ІСППА по силових жилах КТ при 
електроживленні СППА;

– необхідності передавати через КТ енергію для 
електричних двигунів рушійно-рульового комплексу 
(РРК) СППА, які своїми упорами T мають подолати 
не тільки гідродинамічний опір власне СППА FСППА, 
а й гідродинамічний опір КТ FКТ.

Перший складник визначається залежностями 
відповідно для постійного та трифазного змінного 
струмів:

∆РКТ = R·І2
СППА;                             (4)



№1 (11) 2019smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

100

АвтомАтизАція тА комп’ютерно-інтегровАні технології

∆РКТ = 3R·І2
СППА

ф,                            (5)

де R – електричний опір силової жили КТ; індекс 
«ф» означає фазні значення напруги живлення та 
струму.

Другий складник впливу КТ на енергетику СППС 
має гідродинамічну природу і суттєво залежить від 
просторової форми КТ та його гідродинамічних ха-
рактеристик, а також від швидкості потоку води, що 
набігає. У зв’язку із цим її обрахування зазвичай 
виконують із залученням методів математичного та 
комп’ютерного моделювання [6]. Результатом такого 
обрахування є вектори сил 



FKT1  і 


FKT2 , які утворю-
ються відповідно на корінному й ходовому кінцях 
КТ. Вектор 



FKT2  долається упорами РРК.
Споживана потужність КЛ складається з потуж-

ності РДКЛ електропривода її кабельного барабана та 
потужності РДКУ електропривода укладача КТ на ба-
рабан, а також потужності РПКЛ приладів контролю і 
сигналізації лебідки (електрогальмівного механізму, 
давачів швидкості обертання кабельного барабана та 
натягу КТ тощо):

РКЛ = РДКЛ + РДКУ + РПКЛ.                       (6)

Споживана потужність СПП складається з по-
тужності електропривода РКСПП повороту кран-балки 
(чи нахилу вантажної рами, якщо СПП має рамну 
конструкцію), потужності електропривода РГСПП 
опускання / піднімання вантажного гака, потужності 
електропривода затискача вантажу РЗСПП та потуж-
ності РПСПП приладів контролю і сигналізації СПП 
(електрогальмівного механізму, давачів кута поворо-
ту кран-балки чи вантажної рами, натягу КТ тощо):

РСПП = РКСПП + РГСПП + РЗСПП + РПСПП.           (7)

Найбільшу складність під час проектних розра-
хунків СППС має оцінка потужності СППА РСППА, 
оскільки саме він є головним виконавчим механіз-
мом підводної системи і режими його функціонуван-
ня визначають в основному споживану потужність 
усієї системи.

Досвід автора у проектуванні СППС свідчить 
про доцільність оцінки величини РСППА як суми по-
тужностей трьох основних груп споживачів електро-
енергії: 

– потужності бортового електрообладнан-
ня СППА РБ, величина якої залишається практично 
незмінною протягом усього часу проведення під-
водної місії (до такого обладнання відносять фото- і 
відеокомплекси із системами підводного освітлення, 
штатні гідроакустичні прилади, пристрої системи 
ручного й автоматичного керування, системи телеме-
трії та зв’язку СППА з ПЕК тощо);

– потужності РРК РРРК;
– потужності начіпного обладнання СППА 

РН, призначеного для виконання інструментальних 

підводних робіт (до такого обладнання належать під-
водні маніпулятори, грунторозмивачі, різаки тросів, 
потужні пошукові гідроакустичні прилади тощо).

Таким чином, споживану потужність СППА ха-
рактеризує відношення

РСППА = РБ + РРРК + РН.                       (8)

Потужність РБ зазвичай визначається як проста 
сума потужностей елементів бортового електро-
обладнання [7] і особливих складнощів під проекту-
вання СППА не викликає.

Величина потужності РН, споживаної начіпним об-
ладнанням СППА, залежить від конкретного режиму 
підводної роботи, однак у проектній практиці її врахо-
вують у вигляді номінального (паспортного) значення.

Потужність, споживана РРК, є визначальною під 
час проектних оцінок потужності більшості типів 
СППА, тому розглянемо процес її розрахунку більш 
детально.

Конфігурація РРК та кількість рушійних при-
строїв (РП), що входять до його складу, мають за-
безпечувати маршовий, вертикальний і лаговий рухи 
СППА.

Будемо розглядати РРК у складі двох маршових 
(лівого МЛ і правого МП), одного вертикального В 
та одного лагового Л рушійних пристроїв. Відпо-
відно вказані рушії споживають електроенергію та 
розвивають потужність Рх = (РxМЛ + РxМП) для по-
здовжнього руху СППА (вісь х у системі координат, 
зв’язаній з корпусом апарата), а також потужності 
Рy та Рz для вертикального і лагового рухів апарата 
(відповідно осі y та z у системі координат, зв’язаній з 
корпусом апарата). 

Залежно від режиму роботи СППА електрична 
потужність, яка споживається РРК, є змінною вели-
чиною.

2. Основні експлуатаційні режими СППС
З метою забезпечення найбільш енерговитратно-

го режиму РРК (робота з максимальною потужністю 
РРРКmax) проаналізуємо N експлуатаційних режимів 
СППА і визначимо ті з них, для яких необхідно роз-
вивати максимальну потужність РП за одною з осей. 
У цьому випадку режим обирається за максималь-
ним упором, що визначається з множини упорів для 
кожного з РП під час розгляду всіх режимів роботи 
РРК:

P P P P

P P P P

x x xi xN

y y yi yN

max

max

sup ;... ;...;

sup ;... ;...;

= { }
= { }

1

1

PP P P Pz z zi zNmax sup ;... ;...;= { }1

.                ((9)

Знайдені потужності РП по осях x, y, z визнача-
ють установлену потужність гребних електродвигу-
нів, яку треба закладати у проект СППА.

Далі, для визначення максимального значення 
потужності РРРКmax, споживаної РРК у найбільш важ-
кому режимі роботи, необхідно обрахувати потуж-
ності РРРКі = (Рxі + Рyі + Рzі) для кожного з N режимів 
та обрати максимальну з них:
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P P P Pi NÐÐÊ ÐÐÊ ÐÐÊ ÐÐÊmax sup ;... ;...;= { }1 .          (10)

Ураховуючи вищенаведене, переходимо до аналі-
зу режимів роботи СППС у цілому. Для кожного ре-
жиму роботи системи потужність, що споживається 
кожним її складником, є різною. Наведемо перелік 
типових режимів роботи СППС:

а) перевірка працездатності обладнання системи 
на палубі;

б) опускання СППА з палуби СН на воду та, від-
повідно, підйом СППА на борт СН;

в) рух СППА по поверхні води та занурення у ви-
значеній точці (альтернативний режим – занурення 
СППА та його підводний рух до визначеної точки 
підводного простору – залежно від навігаційної об-
становки);

г) плоский та/чи просторовий рух СППА склад-
ними траєкторіями;

д) прямолінійний чи криволінійний рух СППА 
під час проведення ПТР на протяжному об’єкті;

е) маневрування та просторове позиціонування 
СППА під час виконання ПТР на точковому об’єкті.

Після аналізу режимів роботи визначається 
множина значень потужності для кожного склад-
ника СППС, з якої за аналогією з (10) обирається 
максимальна – sup(PПЕКі…N), sup(PКТі…N), sup(PКЛі…N), 
sup(PСППі…N). Виходячи із цих максимальних значень 
проектується кожний складник СППС.

Що ж стосується максимального значення по-
тужності РСППС, яка відбирається від електростанції 
СН, то її значення визначається як максимальне зна-
чення сумарної споживаної потужності РСППС з мно-
жини N режимів роботи СППС. Як приклад у табл. 1 
наведено значення потужностей для СППС одного з 
проектів, який розроблявся у Національному універ-
ситеті кораблебудування імені адмірала Макарова за 
участю автора статті [8]. 

Таким чином, за варіантом СППС, що розгляда-
ється, отримуємо значення максимальної споживаної 
потужності РСППС = 44,8 кВт.

Для отримання кількісних показників для сис-
теми залежностей (9) і табл. 1 проектувальник має 
виконати масові розрахунки системи «СППА–КТ» 
для всієї множини режимів підводного руху систе-
ми. Такі розрахунки зазвичай виконуються із засто-
суванням спеціальних моделюючих комплексів або 
прикладних пакетів програм [9]. 

3. Визначення конструктивних параметрів 
кабель-троса СППА, що впливають на енергетичні 
характеристики СППС

Розглянемо тепер характер взаємодії СППА як 
твердого тіла і КТ як гнучкого тіла, що мають сило-
ву взаємодію між собою у потоці води, та визначимо 
аналітичні залежності такої взаємодії.

Відомо, що гідродинамічні характеристики КТ 
суттєво впливають на вектор сил, які прикладені до 
корпусу СППА [10]. У більшості проектних задач 
СППС, призначених для роботи навіть на малих (до 
100 метрів) глибинах в умовах підводної течії, склад-

ник гідродинамічного опору КТ FКТ є визначальним 
під час розрахунків упорів рушіїв СППА і сягає 90% 
від їх абсолютного значення. Тому розрахунки векто-
ра сили 



FÊÒ  мають бути віднесені до головних склад-
ників процесу проектних оцінок системи енергожив-
лення СППА.

Відомо, що гідродинамічний опір fKT одиниці до-
вжини КТ прямо пропорційно залежить від його діа-
метра dКТ і коефіцієнта гідродинамічного опору С та 
квадратично залежить від швидкості потоку води v, 
що набігає на КТ [11]:
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де n, t, b – індекси відповідно нормального, до-
тичного та бокового складників гідродинамічного 
опору КТ; ρ – питома густина води.

Разом з тим передача електроенергії за допо-
могою КТ призводить до спаду напруги ∆UКТ, яка 
живить електрообладнання СНПА. Обмеження на 
величину ∆UКТ, викликані вимогами до якості елек-
троживлення цього обладнання, призводять до збіль-
шення діаметра силових жил КТ і, як наслідок, до 
збільшення значення dКТ і зростання гідродинамічно-
го опору КТ. Єдиним шляхом зменшення проектних 
значень dКТ є підвищення напруги живлення СППА, 
проте таке підвищення призводить до зростання тов-
щини електричної ізоляції КТ та у зв’язку із цим до 
зростання величин dКТ і FКТ [12].

Тому під час проектування систем енергозабез-
печення СППА необхідно шукати оптимальне спів-
відношення між гідродинамічними та електричними 
характеристиками КТ.

Наведемо основні аналітичні залежності, які 
пов’язують ці характеристики.

Величину dКТ можна обчислити за формулою

dКТ = kCL·dEW + 2δEI + 2δPS;                  (12)

dEW = dE + 2δI,                             (13)

де kCL – коефіцієнт укладання елементів кон-
струкції сердечника КТ (силових та інформацій-
них електричних провідників, вантажних елементів  

Таблиця 1. Значення потужностей, що споживаються 
СППС проекту «КНПА», в основних режимах роботи

Найменування
режиму

PПЕК ∆РКТ PКЛ PСПП PСППА PСППС

кВт
а) 1,1 0,03 – – 1,36 2,49
б) 1,1 – 1,3 9,2 – 11,60
в) 1,1 1,50 3,5 – 15,00 21,10
г) 1,1 3,00 13,2 – 27,50 44,80
д) 1,1 3,00 13,2 – 27,50 44,80
е) 1,1 3,00 6,6 – 13,70 24,40
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і елементів плавучості КТ), який пов’язує уніфіковані 
діаметри dEW цих елементів з діаметром сердечника 
КТ; δEI – товщина зовнішньої ізоляції сердечника КТ; 
δPS – товщина зовнішньої захисної оболонки КТ; dE і 
δI – відповідно діаметр силового провідника електрич-
ного струму КТ та товщина його електричної ізоляції. 

Величина електричної напруги живлення СППА 
UСППА суттєво впливає на діаметр КТ, оскільки за за-
даної електричної потужності PСППА підводного апа-
рата діаметр dEW залежить від площі поперечного пе-
рерізу силового провідника електричного струму sE 
та товщини його електричної ізоляції δI :

d
s

EW
E

I= ⋅ + ⋅2 2
π

δ ,                 (14)

а величина sE пов’язана з електричною напругою 
UСППА залежністю

s
P

j UE
E

=
⋅
ÑÏÏÀ

ÑÏÏÀ

,                    (15)

де jE – щільність електричного струму силового 
провідника КТ, обрана з урахуванням обмеження на 
величину ∆UКТ.

Залежності (11)–(15) можуть бути покладені в 
основу розрахунку конструкції КТ, діаметр якого за-
безпечить мінімальний гідродинамічний опір у пото-
ці води, що набігає. 

4. Адаптація отриманих енергетичних 
залежностей як складника узагальненої методики 
проектування безекіпажних самохідних прив’язних 
підводних комплексів на основі системного підходу

Узагальнена методика проектування безекіпаж-
них самохідних прив’язних підводних комплексів 
(СППК) на основі системного підходу детально роз-
глянута у [13]. У її основу покладено використання 
системи рівнянь існування СППК, які дають змогу 
системно оцінювати проектні рішення за матеріаль-
ними М, енергетичними Е, інформаційними І та екс-
плуатаційними F критеріями. Це дає змогу вже на 
ранніх стадіях проектування встановити можливість 
створення підводної робототехніки із заданими за-
мовником характеристиками. 

На її основі розглянемо алгоритм визначення 
можливості створення СППС на ранніх стадіях про-
ектування за критерієм енергоживлення (рис. 2). 

Базою, що визначає можливість створення СППС 
на ранніх стадіях проектування, є технічне завдання 
(ТЗ), яке надається замовником (блок 1 на рис. 2). 
Тут задаються кількісні характеристики майбутньо-
го СППК, зокрема: напруга UСППА та частота fСППА 
системи електроживлення СППА, швидкість vСППС 
синхронного руху CН та СППА, глибина НСППА руху 
СППА, довжина LКТ попущеної частини КТ, а також 
просторові координати корінного кінця КТ {xк; yк; 
zк}, який закріплений на СН, та ходового кінця КТ 
{xХ; yХ; zХ}, що закріплений на СППА. Вказані вимо-
ги ТЗ являють собою умови обмеження, які забезпе-
чать задовільне функціонування СППС для виконан-
ня необхідних замовнику задач. 

Після опрацювання даних ТЗ виконується кон-
струювання складників СППС з існуючих елементів, 
вузлів чи систем, які доступні на світовому ринку, а 
також елементів, вузлів чи систем, що були раніше 
створені та випробувані організацією, яка є головною 
у створенні СППС, чи організаціями-партнерами, що 
можуть ці елементи надати за певних умов (блок 2).

Наступним кроком є аналіз режимів роботи 
СППС (блок 3). Тут виконується вибір найбільш 
енерговитратного, що визначається положенням 
СППА відносно СН, в якому його РРК споживає 
найбільшу потужність (залежності (9) і (10)). Такий 
режим зазвичай виникає, коли апарат знаходиться 
попереду судна і рухається проти течії, намагаючись 
досягти найбільш віддаленої точки робочої зони.

Далі згідно із залежностями (11)–(15) викону-
ється розрахунок оптимальної довжини КТ LKTopt і 
розрахунок його діаметра (блоки 4 та 5). Потім пере-
раховуються сили FX на ходовому кінці КТ для визна-
чення упорів РП апарата (блоки 6 і 7). 

Наступним етапом проектування є перевірка пра-
вильності вибору РРК (блок 8). Якщо ця перевірка 
не задовольняє умови ТЗ, то обирається більш по-
тужний РП чи змінюється конфігурація РРК СППА 
(блок 9). 

Коли перевірка дає позитивний результат, вико-
нується перехід до рівнянь існування СППС [14], за 
допомогою яких уже на ранніх стадіях проектуван-
ня є можливість визначити можливість створення 
СППС (блок 10). Тут установлюється відповідність 
проекту СППС енергетичному Е, матеріальному М, 
інформаційному І та функціональному F критеріям 
існування СППС.

У разі, якщо рівняння існування задовольняють 
умови ТЗ (блок 11), наступним кроком є формування 
документації щодо завершення ранньої стадії розробки 
та перехід до формування технічного проекту (блок 12).

Якщо за будь-яким критерієм рівняння існуван-
ня характеристика СППС не відповідає умовам ТЗ, 
необхідно переходити до пошуку рішення, яке забез-
печить виконання умов, що заявлені (блок 14). Осно-
вною дією цього рішення буде процес проектування 
елемента(-ів), що забезпечить виконання рівняння 
існування, яке призвело до необхідності пошуку рі-
шення (блок 15). 

Відсутність будь-якого рішення, що задовольняє 
умови ТЗ, викликає необхідність формування пропо-
зицій до коригування останнього зі згоди замовника 
(блок 16). Згода замовника (блок 17) повертає проек-
танта до початку алгоритму, а відмова призводить до 
висновку про неможливість створення СППС.

Таким чином, методика проектування системи 
енергоживлення СППС, сутність якої відображають 
рівняння (1)–(15), є складником узагальненої мето-
дики проектування безекіпажних СППК на основі 
системного підходу.

Обговорення отриманих результатів. Основою 
результатів викладок, які розглянуті в основній части-
ні статті, є намагання досягти комплексного підходу до 
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проектування самохідної прив’язної підводної системи 
з метою дати відповідь на головне питання, що полягає 
у можливості її створення. Це питання особливо акту-
альне на ранніх стадіях проектування, коли помилки в 
основних підходах можуть призвести до перевитрати 
трудових та фінансових ресурсів чи взагалі до немож-
ливості більш-менш успішного закінчення проекту.

У багатьох літературних джерелах теоретично 
вирішені та підтверджені на практиці питання вза-
ємосуперечливого впливу енергетичного складника 
системного підходу окремо на матеріальний, інфор-
маційний та функціональний складники, але розгляд 
цього питання у комплексі наведено ще не було.

ВиСНОВКи. Отримано основні енергетичні за-
лежності для СППА та його кабель-троса, кабельної 
лебідки й поста енергетики і керування складників 

СППС, які утворюють основу для рівняння енерге-
тичного балансу СППС, що проектується.

Установлено множину основних експлуатацій-
них режимів СППС, які мають високе енергоспо-
живання, та наведено аналітичні залежності, що 
визначають порядок їх урахування у проектних роз-
рахунках енергоживлення СППС.

Установлено аналітичні залежності для роз-
рахунку конструктивних параметрів кабель-троса 
СППА, які враховують вплив сил гідродинамічної 
природи на енергетичні характеристики СППС.

Показано методологію використання отриманих 
енергетичних залежностей в узагальненій методиці 
проектування безекіпажних СППК на основі систем-
ного підходу, що дає змогу визначити можливість 
створення такої техніки вже на ранніх стадіях про-
ектування.

Рис. 2. Алгоритм визначення можливості створення самохідної прив’язної підводної системи
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Abstract. Purpose. The article consider with the creation of decision support systems 
of the navigator with the estimation of navigation situation. Method. The main idea of 
the research is to study the peculiarities of the process of formation and decision-making 
of the navigator in order to improve the process of interaction of the navigator with the 
information navigation system, to improve the quality of the decisions they make, and to 
develop new approaches to the construction of a high-precision decision support systems 
of the navigator. Results. The key areas of research in this field are identified; the influ-
ence of the human factor on the ship management decision-making processes is shown. 
It is shown that the creation of a decision support systems of the navigator will simul-
taneously solve a complex of problems in operational management of the ship's move-
ment from the standpoint of achieving the set level of safety and economic efficiency.An 
algorithm for the operation of such a system is proposed. A set of criteria for assessing 
the level of danger of vessels in a convergence situation has been identified. Scientific 
novelty. An important area of further research is the study of the influence of maneuver-
ability of ships on the processes of formation of control effects in intelligent decision 
support systems of the navigator. The proposed approaches to the creation of decision 
support systems of the navigator reduce the risks of collision of ships and increase the 
economic efficiency of navigation. Practical importance. An important problem today is 
to improve the accuracy of the ships' planned trajectory. The presence of a large number 
of recent marine casualties, including the large number of human casualties and severe 
man-made consequences, the major cause of which is the «human factor» clearly demon-
strates the need to create modern decision support systems of the navigatorwhich include 
the process of human interaction with the technical means of navigation and making 
decisions in difficult navigational conditions and critical situations.The development of 
such systems requires taking into account the peculiarities of human interaction with the 
technical means of control of the ship.
Key words: decision support system, navigation, vessel divergence, ship collision risk 
assessment criteria.

Анотація. У статті розглянуті питання створення систем підтримки прийняття 
рішень судноводія з оцінкою навігаційної ситуації. Методика. Головною ідеєю 
дослідження є вивчення особливостей перебігу процесів формування і прийняття 
рішень судноводієм із метою вдосконалення процесу взаємодії судноводія з 
інформаційною навігаційною системою, підвищення якості рішень, які ним 
приймаються, та розроблення новітніх підходів допобудови високоточної системи 
підтримки прийняття рішень судноводія. Результати. Визначено ключові 
напрямки досліджень у даній галузі, показано вплив людського фактора на процеси 
прийняття рішень із керування судном. Показано, що створення системи підтримки 
прийняття рішень судноводія дозволить одночасно вирішувати комплекс задач із 
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оперативного керування рухом судна з позицій досягнення заданого рівня безпечності та економічної 
ефективності. Запропоновано алгоритм функціонування такої системи. Визначено набір критеріїв 
для оцінки рівня небезпеки суден, що перебувають у ситуації зближення. Наукова новизна. Важливим 
напрямком подальших досліджень є вивчення впливу маневрених характеристик суден на процеси 
формування керуючих впливів в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень судноводія. 
Пропоновані підходи до створення систем підтримки прийняття рішень судноводія дозволяють знизити 
ризики зіткнення суден та підвищити економічну ефективність судноводіння. Практична значимість. 
Важливою проблемою сьогодення є підвищення точності дотримання суднами планованої траєкторії 
руху. Наявність значної кількості морських аварій, що трапилися останнім часом, у тому числі зі значною 
кількістю людських жертв і тяжкими техногенними наслідками, головною причиною яких став «людський 
фактор», переконливо свідчить про необхідність створення сучаснихсистем підтримки прийняття рішень 
судноводія, що враховують особливостіпроцесу взаємодії людини з технічними засобами судноводіння та 
прийняття нею рішень у складних навігаційних умовах і критичних ситуаціях. Розроблення таких систем 
потребує врахування особливостей взаємодії людини з технічними засобами керування судном.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, судноводіння, розходженнясуден, критерії оцінки 
небезпеки зіткнення суден.
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Постановка задачі. Підвищення безпеки суд-
новодіння в сучасних умовах збільшення обсягів 
морських перевезень, зростання тоннажу суден та 
інтенсифікації світового судноплавства у цілому яв-
ляє собою важливу науково-практичну задачу. Орга-
нізація роботи команди навігаційного містка під час 
виникнення аварійної ситуації визначається ступе-
нем підготовки штурманського складу до взаємодії 
у процесі керування рухом у складних ситуаціях [1]. 
Швидкоплинність процесу керування і недостатність 
часу для отримання коректної інформації про процес 
руху вимагають попередньої підготовки до дії ко-
манди містка в екстремальних умовах під час небез-
печного зближення з навігаційною небезпекою або 
іншим судном [2]. 

Із цієї причини розроблення системи підтримки 
прийняття рішень (СППР) судноводія, що застосовує 
змістовні моделі процесу визначення небезпеки для 
керування судном під час виникнення передумов ви-
никнення аварійної ситуації, є вкрай актуальною за-
дачею сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз робіт, які присвячені теорії та практиці створення 
СППР у судноплавстві, переконує в необхідності по-
дальшого розроблення таких систем та вдосконален-
ня тих, що існують [3–5].

Значною перешкодою на шляху розв’язання цьо-
го питання стає відсутність чітких формальних моде-
лей, які характеризують процеси взаємодії суден під 
час розходження. Особливо це стосується ситуації 
невизначеності, зокрема коли наявні два та більше 
судна, а умови огляду водної акваторії є недостатні-
ми [6–8]. Ключовим фактором правильного вирішен-
ня такої задачі є забезпечення ефективності рішень 
керування судном, що приймаються судноводієм. 
Так, чим складнішими стають функції судноводія, 
тим гостріше постає необхідність у координації ро-
боти технічних засобів та інтерпретації інформації, 
яка надається з їх боку судноводію [9; 10]. Упрова-
дження новітніх технічних засобів керування рухом 
судна звичайно «відриває» судноводія від процесу 
підтримки заданого рівня безпеки, оскільки він стає 
неспроможнім безпосередньо та повністю контр-
олювати цей рівень у реальному часі.

Відокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Слід зазначити, що до початку 
90-х років минулого сторіччя проблеми безпеки море-
плавання в основному вирішувалися за рахунок роз-
роблення нових правил та нормативних документів 
у вигляді різних Міжнародних конвенцій, удоскона-
лення транспортних засобів і технологічного облад-
нання, що зазвичай давало свої позитивні результати, 
але неврахування впливу «людського фактора» на 
результати керування судном зробило свою справу. 
Широке використання нових інформаційних техноло-
гій і сучасних технічних засобів судноводіння (ЗАРП, 
ЕКНІС, АІС, GPS) призводить до збільшення де-
тальності уявлення наявної навігаційної ситуації, але 
водночас ускладнюється її оцінка, що скорочує час, 

доступний судноводію для аналізу і розроблення по-
трібного управлінського рішення [11]. Отже, ефектив-
ність прийняття управлінських рішень безпосередньо 
пов’язана з ефективністю роботи ергатичної системи 
«судноводій – технічні засоби судноводіння» і може 
мати істотний вплив людського фактора. 

Аналіз сутності явища «людський фактор», спе-
цифіки соціотехнічної системи, що функціонує на 
морі та в межах якої воно проявляється, визначення 
сутності, видів професійних помилок, які здійснює 
представник плавскладу, усвідомлення сутності, зна-
чення управлінських рішень на борту судна та спе-
цифіки різноманіття соціально-психологічних пере-
думов, що сприяють його забезпеченню, дозволяє 
дійти висновку про необхідність упровадження сис-
темного підходу відносно забезпечення продуктив-
ної підтримки прийняття вірних рішень судноводіїв. 

Мета дослідження – зниження впливу людського 
фактора на рівень аварійності на морі, що є актуаль-
ною науково-практичною проблемою, яку необхідно 
вирішувати в розрізі оптимізації взаємодії судново-
дія із сучасними технічними засобами судноводіння.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. 
Об’єкт дослідження – процес керування судном 
у ситуаціях можливого зіткнення. Предмет дослі-
дження – системи підтримки прийняття рішень суд-
новодія з керування суднами в ситуаціях можливого 
зіткнення, математичні моделі та методи прийняття 
рішень у судноводінні.

У роботі використовуються методи математично-
го моделювання та штучного інтелекту, якими визна-
чаються набори правил із керування судном і послі-
довність їх застосування.

Основний матеріал. У процесі формування 
стратегії розходження враховується передбачувана 
зміна параметрів руху суден, зумовлена їх взаємоді-
єю одне з одним відповідно до Міжнародних правил 
попередження зіткнення суден 1972 р. (МППЗС-72). 

Загальний алгоритм роботи СППР щодо оцінки 
навігаційної ситуації та запобігання зіткненням су-
ден має такий вигляд:

− ідентифікація суден, що знаходяться в зоні 
можливого зіткнення;

− моніторинг параметрів руху суден та дина-
міки їх зміни;

− оцінка похибки одержуваних параметрів 
руху;

− класифікація суден за ступенем небезпеки;
− визначення пар взаємодіючих суден, для 

яких формуються можливі сценарії руху; 
− визначення сфер взаємних обов’язків від-

повідно до МППЗС-72 і меж зони безпеки власного 
судна;

− формування множини можливих сценаріїв 
(стратегій) руху суден;

− визначення стратегій руху, що відповідають 
заданим критеріям безпеки;

− вироблення можливих альтернатив із керу-
вання судном і надання їх судноводію. 



№1 (11) 2019smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

108

Комп’ютерні науКи та інформаційні технології

Таким чином, важливою складовою частиною 
СППР судноводія є критерії оцінкинебезпеки суден, 
що оточують власне судно (суден-цілей) [12–14]. 

Як вихідні дані для формування комплексних 
критеріїв небезпечності суден-цілей були застосо-
вані такі їх навігаційні параметри: дистанції, лінії 
відносного руху (ЛВР), пеленги і швидкості.

Розглянемо ситуацію зближення двох суден, яка 
наведена на рис. 1. Судно А характеризується пара-
метрами Vн, Кн, D0 (Vн  – швидкість судна А, Кн – курс 
судна А, D0 – дистанція до судна В); судно В харак-
теризується параметрами Vц, Кц, D0 (Vц – судна В, Кц 
– курс судна В, D0 – дистанція до судна А); К0 – по-
точний курс ЛВР цілі; К1, К2 – можливі ЛВР цілі; αс, 
αлк, αпк – кути перетину відповідних ЛВР із курсом 
судна А, а D0, D2, D3 – від судна В до точок перетину 
його ЛВР із курсом судна А; D1 – дистанція до точки 
перетину курсів; Р – різниця курсів. 

Якщо αс < αпк, то ЛВР перетинає курс по носу, 
якщо αс > αпк, то ЛВР перетинає курс по кормі. Більш 
чітка оцінка зміни небезпеки зіткнення зумовлена 
зміною кута ЛВР та потребує встановлення залеж-
ності швидкості зміни кута ЛВР від швидкості змі-
ни кута Θ (Θ = Кц + К0).

Скористаємося рівністю кута αс у трикутнику 
позицій із кутом αл у трикутнику швидкостей. Із 
векторного трикутника швидкостей кут αл за до-
помогою теореми синусів можна визначити таким 
чином:
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Вираз (3) дозволяє визначити швидкість зміни 
кута курсу ЛВР, а відповідно, і динаміку зміни по-
точної навігаційної ситуації – наближення ЛВР до 
нашого судна по носу або кормі, що може свідчити 
про зростаючу небезпеку зіткнення.

Додатковим критерієм оцінки небезпеки зіткнен-
ня суден слугує динаміка зміни пеленгів цілей. Під 
час оцінки небезпеки навігаційної ситуації за зміною 
пеленгу необхідно керуватися такими положеннями:
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Рис. 1. Оцінка небезпеки зіткнення за зміною кута курсу ліній відносного руху
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– якщо пеленг наближається, а ціль не змінюється, 
то розвивається ситуація зближення суден упритул;

– якщо пеленг наближається, а ціль змінюється, 
то у процесі розвитку ситуації судна розійдуться на 
деякій відстані, величина якої буде тим менша, чим 
повільніше змінюється пеленг цілі.

Судно виключається з розгляду СППР під час 
формування сценаріїв взаємодії в разі ідентифікації 
його як безпечного, але моніторинг параметрів руху 
такого судна триває під час перебування його в меж-
ах зони дії АІС та/або ЗАРП.

Обговорення отриманих результатів
Запропонована СППР судноводія здатна забез-

печувати моделювання реальних навігаційних си-
туацій із метою формування та вибору найбільш 
ефективних рішень із керування судном у випадках 
планування розходження суден та в надзвичайних 
ситуаціях. Це також дозволяє одночасно вирішува-
ти комплекс задач із високоточного керування рухом 
судна з позицій досягнення завданого рівня безпеч-
ності й економічної ефективності. На основі проведе-
них досліджень запропоновані нові методи побудови 
інтелектуальних СППР судноводія, які адаптовані до 
вимог сучасної електронної навігації (E-navigation).

У прикладному плані робота спрямована на створен-
ня програмного продукту, застосування якого дозволить 
вирішити важливе науково-прикладне завдання в галузі 
інформаційних технологій у судноводінні – підвищення 
безпеки керування суднами за рахунок упровадження 
новітніх інформаційних технологій, що забезпечить зни-
ження аварійності на морському транспорті та збережен-
ня людських життів.

ВиСНОВКи. В умовах інтенсивного використан-
ня сучасних інформаційних технологій у судноводінні 
розроблення та створення сучасних інтелектуальних 
систем підтримки прийняття рішень судноводія являє 
собою актуальну наукову і практичну задачу сьогоден-
ня. Розроблення таких систем потребує врахування 
особливостей взаємодії людини з технічними засобами 
керування судном. Створення інтелектуальної СППР 
судноводія дозволить одночасно вирішувати комплекс 
задач із оперативного керування рухом судна з позицій 
досягнення заданого рівня безпечності.

Запропоновані підходи до створення систем під-
тримки прийняття рішень судноводія та розроблені 
критерії оцінки небезпеки зіткнення суден дозволя-
ють знизити ризики мореплавства і підвищити еко-
номічну ефективність судноводіння.
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Abstract. The development of maritime infrastructure is impossible without the use of 
powerful information and analytical systems like operation of logistics systems, risk man-
agement in maritime transport, the provision of crewing services, etc. In the first place, they 
become the targets of attacks, which result in the loss of access to information and stop the 
server applications. To solve this problem, it is necessary to analyze the possible threats to 
information in computer systems, and to determine ways to increase the high availability of 
the servers. Purpose of the study: The most useful information that is used on the Internet 
and uses server-based “Oracle Glassfish Open Server”. The research method is preliminary 
theoretical analysis and subsequent practical implementation. The object of the research 
is the process of building a secure cluster system using modern technologies. The subject 
of the study is a clustered server system that provides resource allocation and enhanced 
security of information storage. Hardware and Software: “Oracle Glassfish”, “NGINX”. 
The results obtained and their novelty. A cluster system based on Oracle Glassfish Open 
Server. Work results. The analysis of the basic programs of threat information in computer 
systems, the solution of securely protected servers for use of the cluster system, the realiza-
tion of the cluster system with 5 nodes and the load balancer based on NGINX, the detailed 
description of each server’s configuration. Usage Guidelines. This system can be used in 
the largest companies, due to its security and system performance. Estimated assumptions 
about the development of the object and object of the study possible implementation of this 
system on a larger scale, the addition of various additional systems, such as cloud storage, 
to maintain the integrity and availability in the downfall of the network.
Key words: protected system, SSH, SSL, encryption, Glassfish Open Server, load balancing.

Анотація. Розвивати морську інфраструктуру неможливо без застосування потужних 
інформаційно-аналітичних систем, за допомогою яких здійснюється, зокрема, 
функціонування логістичних систем, управління ризиками на морському транспорті, 
надання крюїнгових послуг тощо. Саме вони стають об’єктами атак, внаслідок яких 
втрачається доступ до інформації та зупиняється робота серверних додатків. Для 
вирішення цієї проблеми потрібно здійснити аналіз можливих загроз інформації в 
комп’ютерних системах та визначити шляхи підвищення відмовостійкості серверів. 
Мета дослідження – підвищення ефективності захисту інформаційно-комунікаційної 
мережі на базі серверів додатків зі застосуванням “Oracle Glassfish Open Server”. 
Методика дослідження – попередній теоретичний аналіз та наступна практична 
реалізація. Об’єктом дослідження є процес побудови захищеної кластерної системи 
зі застосуванням сучасних технологій. Предмет дослідження – кластерна серверна 
система, яка забезпечує розподіл ресурсів та завдяки цьому має підвищену надійність 
зберігання інформації та захищеність. Використано такі технічні та програмні 
засоби: “Oracle Glassfish”, “NGINX”. Отримані результати та їх новизна. Ми 
отримали кластерну систему на базі “Oracle Glassfish Open Server”. Значущість 
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виконаної роботи та висновки. Проаналізовано основні загрози інформації в комп’ютерних системах, 
розглянуто шляхи підвищення рівня захищеності серверів через застосування кластерної системи, на 
практиці реалізовано відмовостійку систему з кластеру із 5-ти вузлів та з балансуванням навантаження на 
базі “NGINX”, здійснено докладний опис конфігурації кожного з серверів, що використовується в системі. 
Рекомендації щодо використання результатів. Інформація щодо налаштування кластерної системи на 
базі “Oracle Glassfish” може бути корисна для застосування фахівцям з інформаційних технологій. Галузь 
застосування та ступінь впровадження матеріалів досліджень. Наше дослідження може впроваджуватися 
на підприємствах морського транспорту або будь-якої іншої сфери, де є необхідність в безперервній роботі 
системи. Прогнозовані припущення про розвиток об’єкта та предмета дослідження. Можлива реалізація 
даної системи у більш масштабних мірах, додавання таких додаткових систем, як хмарне сховище, для 
збереження цілісності та доступності при падінні даної мережі.
Ключові слова: захищена система, SSH, SSL, шифрування, “Glassfish Open Server”, балансувальник 
навантаження.
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Постановка проблеми. Вирішення задач тран-
спортних перевезень вимагає застосування потужних 
інформаційних ресурсів, які повинні задовольняти 
вимоги доступності, достовірності та своєчасності 
отримання необхідної інформації [1]. Це накладає 
додаткові вимоги на безпеку комп’ютерних систем. 
З огляду на складність та високу вартість більшості 
процесів і методів захисту цифрового обладнання, 
інформації та комп’ютерних систем від ненавмис-
ного чи несанкціонованого доступу вразливість 
комп’ютерних систем становить значну проблему 
для користувачів. Для цього потрібно здійснити ана-
ліз можливих загроз інформації в комп’ютерних сис-
темах та підвищити відмовостійкість серверів.

Зокрема, ідеться про усім відомі різновиди атак 
типу «відмова в обслуговуванні» [2]. Подібна загроза 
особливо небезпечна в ситуаціях, коли затримка з на-
данням ресурсів мережі абоненту може призвести до 
тяжких для нього наслідків. Наприклад, відсутність 
у абонента даних, необхідних для прийняття рішень, 
може бути причиною його нераціональних або нео-
птимальних дій.

Крім того, останні тенденції вказують на появу 
нових типів атак – прихованих атак [3]. У такому 
разі підконтрольні атакуючому комп’ютери отриму-
ють доступ до цільового сервісу на цілком законних 
підставах (наприклад, відвідують вебсайт компанії) 
і завантажують канал ресурсоємними операціями 
(атака погіршення якості) або в певний момент «ви-
бухають» беззмістовним трафіком, що ставить перед 
системами захисту нові нетривіальні задачі виявлен-
ня і протидії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відо-
мо, що головними завданнями інформаційної без-
пеки є забезпечення конфіденційності, доступності 
і цілісності інформації, а також захищеності інфор-
мації від несанкціонованого доступу [4; 5]. Зазначені 
вище атаки впливають на доступність інформацій-
них ресурсів, тобто на можливість отримати необ-
хідну інформацію у будь-який час з максимальною 
швидкістю [6]. Сьогодні доводиться констатувати, 
що надійного комплексного засобу протидії цим ата-
кам немає, бо найчастіше вони мають комбінований 
характер [7].

Існують численні публікації на цю тему, у яких 
пропонується розглядати три основні типи атак [8]:

− атаки на рівні мережних каналів;
− атаки на рівні мережних додатків;
− атаки на рівні мережних сервісів.
Останні види атак пов’язані з WEB, PROXY, SSL, 

DNS та іншими серверами, до яких можливій доступ 
ззовні мережі [9]. Зазвичай надаються рекомендації 
щодо контролю над запитами, що здійснюють корис-
тувачі, а також щодо фільтрації трафіку тощо [10]. 
Але жодне наявне на цей момент обладнання не за-
безпечує 100% захист [11].

Водночас з’являються численні пропозиції, що 
надходять від таких потужних компаній, як “Google”, 
“Xelent”, “Yandex”, щодо використання їхніх хмар-

них ресурсів для розміщення та резервування ін-
формації. Однак ці storage-рішення не вирішують 
проблему. Наприклад, атака, яка була здійснена у 
2017 році на хмарну інфраструктуру компанії “Kaye 
Financial Corporation”, згідно з даними звіту “Check 
Point Research” за 2017 рік нанесла збитків більше 
2 млн доларів США [12].

Виокремлення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як одне з можливих рішень 
пропонується підвищити рівень безпеки у інформа-
ційно-комунікаційній мережі шляхом побудови від-
мовостійкого кластеру. Потрібний ефект досягається 
завдяки автоматичному перезапуску додатку на будь-
якому іншому вузлі кластеру, якщо певний вузол 
внаслідок апаратного або програмного збою чи ата-
ки стає непрацездатним. У такий спосіб доступність 
інформаційних ресурсів забезпечується завдяки апа-
ратній надлишковості та резервуванню.

Мета дослідження. Метою даної роботи є під-
вищення ефективності захисту інформаційно-кому-
нікаційної мережі на базі серверів додатків зі засто-
суванням “Oracle Glassfish Open Server”.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. Метод 
дослідження – попередній теоретичний аналіз та на-
ступна практична реалізація.

Об’єктом дослідження є процес побудови захи-
щеної кластерної системи зі застосуванням сучасних 
технологій.

Предмет дослідження – кластерна серверна сис-
тема, яка забезпечує розподіл ресурсів та завдяки 
цьому має підвищену надійність зберігання інфор-
мації та захищеність.

Основний матеріал. Як відомо, переваги клас-
теру визначаються високою продуктивністю обчис-
лень, а також стійкістю до апаратних або програмних 
відмов. Завдяки цьому кластерна серверна система 
стає привабливим рішенням, яке забезпечує більш 
високий рівень захисту за рахунок резервування та 
розподілення інформації. Оскільки основним про-
грамним рішенням зі створення професійної розподі-
леної бази даних вважається “Oracle Parallel Server”, 
то для розгортання серверів додатків було запропо-
новано використати “Oracle GlassFish Server” тієї ж 
компанії-розробника.

“GlassFish” – сервер додатків з відкритим ви-
хідним кодом, який реалізує специфікації “Java EE”, 
спочатку розроблений у “Sun Microsystems”. Нині 
він спонсорується корпорацією “Oracle”. В осно-
ву “GlassFish” лягли частини коду “Java System 
Application Server” компанії “Sun” і “ORM TopLink” 
(рішення для зберігання джава-об’єктів в реляцій-
них БД було надане “Oracle”). Як сервлет-контейнер 
в ньому використовується модифікований “Apache 
Tomcat”, доповнений компонентом “Grizzly”, що ви-
користовує технологію “Java NIO”.

Крім зрозумілих переваг, які мають програмні 
продукти, що розповсюджуються за безкоштовною 
ліцензією (CDDL), “GlassFish” має ще такі доповне-
ння:
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− найбільш повну підтримку специфікації “Java 
ЕЕ”, що забезпечує використання найбільш сучасних 
її версій;

− еталонну реалізацію специфікації “Java ЕЕ”, 
оскільки має того ж розробника;

− можливість використання як засобу пошуку по-
милок у інших серверах додатків;

− підтримку серверу “GlassFish” усіма основни-
ми середовищами розробки на “Java”, такими як 
“Netbeans”, “IDEA” та “Eclipse”;

Розглянемо основні етапи побудови та налаго-
джування відмовостійкого кластеру такої структури:

Рис. 1. Схема кластеру

Дана система складається із 5-ти серверів GF1 – 
GF5 (“Glassfish 4.0”), одного серверу з балансуван-

ням навантаження (“Ubuntu Server” – “NGINX”) [13] 
та 5-ти клієнтів (PC1 – PC5).

Для створення кластеру та розгортання програм-
ного забезпечення використовувалися комп’ютери з 
такими характеристиками:
GF1 – GF5 (“Glassfish 4.0”)
Процесор  AMD A8-3870K
Оперативна пам’ять 4хKingston DDR3-1866 8192MB
Операційна система Windows Server 2012 R2
“Ubuntu Server” (“NGINX”)
Процесор AMD A8-3870K
Оперативна пам’ять 1хKingston DDR3-1866 4096MB
Операційна система Ubuntu Server 18.04.2

Налаштування “Oracle Glassfish 4.0” [14]
Після встановлення “Oracle Glassfish 4.0” не-

обхідно відкрити командну строчку, перейти до  
папки …\glassfish\bin та виконати таку команду:

asadmin start-domain domain1.
Наступним кроком виконуємо таку команду:
asadmin change-admin-password,
тим самим встановлюємо пароль на користувача 

admin. Після вводу команди треба ввести ім’я ко-
ристувача (“admin”), після чого замість порожнього 
старого пароля вводимо новий. Після встановлення 
пароля вводимо таке:

asadmin enable-secure-admin.
При запиті пароля вводимо той, що нещодавно 

встановили [15].
Перезапускаємо сервер GF1 за допомогою ко-

манди asadmin restart-domain domain1.
Аналогічні дії виконуємо на інших серверах 

(GF2 – GF5).
На серверах “Windows” GF1 – GF5 у файлі hosts, 

що знаходиться у C:\Windows\System32\drivers\etc, 
дописуємо такі параметри:

Рис. 2. Налаштування файлу hosts на “Windows Server”
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<ip-адреса першого сервера (GF1)> n1
<ip-адреса другого сервера (GF2)> n2

<ip-адреса п’ятого сервера (GF5)> n5.
На інших серверах (GF2 – GF5) виконуємо ко-

манду asadmin --host n1 --port 4848 list-instances.
Після вводу команди побачимо запит на довіру 

сертифікату, на який відповідаємо ствердно “Y” в 
полі відповіді. Потім вводимо ім’я та пароль вашого 
користувача (“admin”). Якщо усе виконано правиль-
но, то у відповідь ми отримаємо таке: “Nothing to list. 
Command list-instances executed successfully”.

Переходимо за адресою http://n1:4848/ та автори-
зуємося. Створюємо кластер з ім’ям “c1”. У самому 
кластері створюємо з’єднання з іменем “i1”, яке ву-
зол “localhost-domain1”.

На інших серверах (GF2 – GF5) прописуємо таку 
команду:

asadmin --host n1 --port 4848 create-local-instance 
--cluster c1 i1.

Якщо все було виконано правильно, то побачи-
мо повідомлення: “Command create-local-instance 
executed successfully”. Після цього ми на першому 
сервері (GF1) створюємо SSH-сервер за допомогою 

додатка “Cygwin” та під’єднуємо сервери GF2 – GF5 
за допомогою SSH до першого сервера. Зберігаємо 
налаштування на натискаємо «старт» біля кожного 
вузла кластеру [16; 17]. Налаштування кластеру за-
вершено.

Обговорення отриманих результатів. У ході 
роботи були повністю виконані налаштування систе-
ми. Ми побудували кластер та додали балансуваль-
ника навантаження для більш стабільного з’єднання 
з серверами для клієнтів [18; 19; 20].

Дана відмовостійка кластерна система може ви-
користовуватися у більшості компаній, у яких відда-
ється перевага захищеності.

ВиСНОВКи. 1. Проаналізовано основні загрози 
інформації в комп’ютерних системах.

2. Розглянуто шляхи підвищення рівня захище-
ності серверів завдяки застосуванню кластерної сис-
теми.

3. На практиці реалізована відмовостійка систе-
ма з кластеру із 5-ти вузлів та із балансуванням на-
вантаження на базі “NGINX”.

4. Здійснено докладний опис конфігурації кожно-
го сервера, що використовується в системі.

Рис. 3. Створення кластеру та його налаштування
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Abstract. The purpose of this work is to solve the transport problem for sea freight using 
the Mashine Learning algorithms. An important task related to the work of transport is 
the organization of freight. In particular, the maritime freight network is a large, complex 
system whose modeling is compounded by additional difficulties due to the complexity of 
route maps and the variety of ship traffic. When investigating the characteristics of the sea 
freight system, it is generally advisable to use coarse models that introduce significant ap-
proximations and do not take into account a number of details. At the same time, a detailed 
study of isolated sections of the network uses an exact model, in which the connections of 
this area with others are not actually considered, but this area is explored in detail. In this 
case, one should not overlook the deviation of the model from the real network in the first 
case and the consequences of ignoring the linkages of the plots in the second. Building a 
model that accurately takes into account and describes all the details leads to an unreason-
able complication of the design process, so in practice, the simulation always uses a number 
of assumptions and approximations of the real characteristics of the movement of ships, 
depending on the specific task. Four models are used to build an optimal cargo transporta-
tion system: the Transnational Cargo Model; Model of cargo transportation with dedicated 
initial port of departure of cargo; Model of cargo transportation with dedicated initial ports 
of departure and final port of cargo distribution; Model of cargo transportation on a cir-
cular chain of ports. Describe the route through n-ports using n-dimensional differential 
equations. The route conditions are given by the traveling wave equation. On the basis of 
these calculations the optimal route of movement of cargo ships is built. Conditions affect-
ing freight traffic include: number of ports, quantity of fuel, final port of cargo, as well as 
distances between ports and intermediate ports. The scientific novelty is that the role of the 
person is reduced only to the observer of the system, which will simplify the calculations 
for freight, as well as help reduce the cost of fuel and human costs.
Key words: transport task, port, traveling wave equation, optimization, machine learning.

Анотація. Метою цієї роботи є вирішення транспортної задачі для вантажного 
морського транспорту з використанням алгоритмів Mashine Learning. Важливим 
завданням, пов’язаним з роботою транспорту, є організація вантажоперевезень. 
Зокрема, мережа морських вантажоперевезень являє собою велику складну систему, 
моделювання якої пов’язане з додатковими труднощами через складність маршрутних 
карт і різноманіття руху кораблів. Методика. Під час дослідження характеристик 
системи морських вантажоперевезень загалом доцільно використовувати грубі моделі, 
в які вводяться істотні апроксимації, а низка деталей не враховується. Водночас у 
разі детального дослідження ізольованих ділянок мережі використовується точна 
модель, в якій зв’язки такої ділянки з іншими фактично не розглядаються, але 
детально досліджується ця ділянка. При цьому не слід випускати з уваги відхилення 
моделі від реальної мережі в першому випадку і наслідки неврахування зв’язків 
ділянок у другому. Побудова моделі, яка точно враховує та описує всі деталі, веде 
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до необґрунтованого ускладнення процесу її проєктування, тому на практиці під час моделювання завжди 
використовується низка припущень та апроксимацій реальних характеристик руху кораблів залежно від 
конкретної задачі. Для побудови оптимальної системи вантажоперевезень використовується чотири моделі:  
модель транснаціональних вантажоперевезень; модель вантажоперевезень з виділеним початковим портом  
відправлення вантажів; модель вантажоперевезень з виділеними початковими портами відправлення і 
кінцевим портом розподілу вантажів; модель вантажоперевезень по круговому ланцюжку портів. Результати. 
Результатом статті є опис маршруту через n портів з проміжними портами через n-вимірні диференційні 
рівняння. Умови маршруту задаються рівнянням біжучої хвилі. На базі цих розрахунків будується 
оптимальний маршрут руху вантажних кораблів. До умов, що впливають на вантажоперевезення, належать: 
кількість портів, кількість палива, кінцевий порт вантажу, а також відстані між портами й проміжними 
портами. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в тому, що роль людини зводиться лише до спостерігача 
за системою, що дасть змогу спростити розрахунки для вантажоперевезень. Практична значимість. Така 
модель допоможе скоротити витрати на пальне й людські затрати у морських вантажоперевезеннях.
Ключові слова: транспортна задача, порт, рівняння біжучої хвилі, оптимізація, машинне навчання.
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ВСТУП
Постановка задачі й відокремлення не 

вирішених раніше частин загальної проблеми. Ця 
робота присвячена дослідженню процесу організації 
вантажоперевезень у морському транспорті, позаяк 
процес інтелектуального перевезення є актуальним 
нині. Будемо розглядати задачу побудови і дослі-
дження динамічної моделі організації вантажопере-
везень на видовженій ділянці шляху з великою кіль-
кістю проміжних точок зупинок, через які проходить 
вантажопотік. Передбачається, що між початкови-
ми і кінцевими точками є міжпортовий перегінний 
шлях, де тимчасово може зберігатися частина ван-
тажів. Мета роботи – створення моделі автономної  
побудови маршруту вантажоперевезень морського 
транспорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-
ред проблем, пов’язаних з роботою транспорту, 
центральне місце посідають завдання планування 
та організації вантажоперевезень. Перші дослі-

дження, присвячені розробці оптимального плану 
перевезень, проводилися у 1930-х рр. У 1939 р. 
Л.В. Канторовичем математично описана тран-
спортна задача лінійного програмування [1]. У його 
роботах визначено клас задач, близьких до тран-
спортної, запропонований алгоритм для вирішення 
транспортної задачі, названий методом дозвільних 
множників. У 1949 р. Л.В. Канторович і М.К. Гаву-
рін опублікували роботу, в якій вирішувалася тран-
спортна задача з обмеженнями на пропускні спро-
можності. Використовуючи ідеї загального методу 
Л.В. Канторовича, для вирішення завдань лінійного 
програмування був розроблений метод потенціалів 
[2]. Через рік аналогічний метод був запропонова-
ний Дж. Данцигом і Ф. Вольфом [3].

Радянським вченим А.Л. Лур’є був запропоно-
ваний метод вирішення транспортної задачі шля-
хом наближення умовно-оптимальних планів [3].  
У 1985 р. О.І. Авен, С.Є. Ловецький і Г.Є. Моісеєнко 
опублікували роботу, присвячену проблемам опти-
мального планування й управління транспортними 
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потоками на транспортних мережах [2]. У цій роботі 
були розглянуті математичні моделі транспортних 
мереж і транспортних потоків.

Але натепер не було розглянуто рішення тран-
спортної задачі для морських вантажоперевезень за 
допомогою інтелектуального навчання.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. Зага-
лом є 4 основні моделі вантажоперевезень:

− модель транснаціональних вантажоперевезень;
− модель вантажоперевезень з виділеним почат-

ковим портом  відправлення вантажів;
− модель вантажоперевезень з виділеними по-

чатковими портами відправлення і кінцевим портом 
розподілу вантажів;

− модель вантажоперевезень по круговому лан-
цюжку портів.

На рис.1 наведено схему вантажоперевезень 
транспортної задачі.

Використання того чи іншого типу моделі зале-
жить від конкретної ситуації – кількості та геогра-
фічного розташування портів, часу транспортування 
тощо. Точністю оптимізації відрізняється тільки 1-ий 
тип, позаяк за невизначених умов дуже важко опти-
мізувати вантажопотік. Далі розглянемо наведені мо-
делі вантажоперевезень більш детально [1].

1. Модель транснаціональних вантажо- 
перевезень

Така модель описує рух вантажопотоку без ви-
ділених початкових портів відправлення і кінцевого 
порту розподілу вантажів, внаслідок чого вважаємо, 
що число проміжних портів нескінченно в обидва 
боки. Робота всіх портів складається з прийому, об-
робки та відправки вантажів, а самі порти мають за-
дану пропускну здатність [2]. 

Обробка вантажів відбувається у вузлах портів.  
У кожному вузлі протягом одиниці часу обробляєть-
ся одиничний обсяг вантажів. Позначимо кількість 
задіяних вузлів n-го порту у момент часу tk через 
zn(tk). Очевидно, що кількість задіяних вузлів оброб-

ки вантажів за безперебійної роботи всього ланцюга 
перевезень обмежена.

Під пропускною здатністю порту ∆ будемо розу-
міти максимальну кількість вузлів, в яких відповідно 
обробляється максимальний обсяг вантажів за оди-
ничний інтервал часу. 

Організація подібних вантажопотоків залежить 
від технологій приймання, обробки та відправлення 
вантажів. Перша технологія заснована на встановле-
них нормативних правилах взаємодії сусідніх портів. 
Для кожного порту з номером i є правила взаємодії з 
попереднім (i-1)-м портом і наступним (i+1)-м пор-
том. Згідно з правилом взаємодії з попереднім пор-
том [4], порт з номером i збільшує кількість задіяних 
вузлів з інтенсивністю α(zi-1-zi), якщо кількість задія-
них вузлів у ньому менша, ніж у попередньому порту. 
При цьому вантажопотік приймається з попередньо-
го порту. В іншому разі порт з номером i зменшує 
кількість задіяних вузлів з такою ж інтенсивністю, і 
вантажопотік відправляється на перегінний шлях. 

Згідно з правилом взаємодії з наступним портом 
[5], порт з номером i зменшує кількість задіяних вуз-
лів з інтенсивністю α(zi-1-zi+1), якщо кількість заді-
яних вузлів у ньому більша, ніж у наступному порту. 
При цьому вантажопотік відправляється у наступний 
порт. В іншому разі порт з номером i збільшує кіль-
кість задіяних вузлів з такою ж інтенсивністю, і ван-
тажопотік приймається з перегінного шляху.

Перша технологія не враховує умову обмеже-
ності пропускної спроможності порту. Крім того, 
вона не дає змогу використовувати весь потенціал 
порту. 

Друга технологія дає змогу як збільшувати кіль-
кість задіяних вузлів (якщо вона менше ∆), так і змен-
шувати (якщо вона перевищує ∆). При цьому вантаж 
приймається з перегінного шляху або відправляється 
на перегінний шлях. Функція ϕ(⋅), що задає швид-
кість зміни кількості задіяних вузлів у рамках другої 
технології, має вигляд, зображений на рис. 2.

Рис. 1. Схема вантажоперевезень транспортної задачі 
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Рис. 2. Швидкість зміни числа задіяних вузлів (друга 
технологія)

Таким чином, з урахуванням роботи першої та 
другої технологій швидкість зміни числа задіяних 
вузлів для i-го порту буде описуватися диференці-
альним рівнянням:

𝑧𝑧𝑧𝑧�̇�𝚤𝚤𝚤(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖−1 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖) − 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖+1) + 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖),    𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍, 𝑡𝑡𝑡𝑡[0, +∞). (1)

Ефективне перевезення вантажів вимагає наяв-
ності дієвої і простої системи контролю. Вона по-
лягає в тому, що обсяги оброблюваних вантажів для 
планового інтервалу часу мають збігатися з обсягом 
роботи у всіх портах, єдиним для всіх портів. Цю 
умову можна описати таким чином: є число τ  > 0,  
яке залежить від t та i, таке, що для всіх i∈Z і t∈[0,+∞) 
виконується рівність:

z t z tt i( ) = +( )+1 τ .                           (2)

Рішення системи диференціальних рівнянь (1), 
що задовольняють умові (2), називаються рішеннями 
типу біжучої хвилі [6]. Константу τ , яка є зсувом між 
моментами вимірів і порівняння обсягів вантажів, 
будемо називати характеристикою системи контр-
олю. Таким чином, така модель, що описує процес 
вантажоперевезень і їх систему контролю, задається 
системою диференціальних рівнянь і умовою, яка за-
дає біжучу хвилю:
𝑧𝑧𝑧𝑧�̇�𝚤𝚤𝚤(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖−1 − 2𝛼𝛼𝛼𝛼𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖+1 + 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖),    𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍, 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ [0, +∞).    (3)

z t z t i Z ti i( ) = +( ) ∈ ∈ +∞[ )+1 0τ , , , .� � � � � � � �        (4)

Сімейство неперервних функцій {zi (·)} i ∈ Z, ви-
значених на [0,+∞), є рішенням системи диференці-
альних рівнянь (3), якщо при всіх t ∈ [0,+∞) функції 
zi (·) задовольняють цій системі [5].

Для μ ∈ (0, 1) визначимо простір функцій з ва-
гами:
ϑµ

δ1

0
Ñ R x x C R R

sup

r k t R
x t ek k r t( ) ( ) ( ) −( ) = ⋅( ) ⋅( ) ∈ ( )

≤ ≤ ∈
( ): , ,

max

,
� RR < +∞








, �

k e= … = −0 1, , , �µ δ

і нормою:

x
sup

r k t R
x t ek r t

Rµ
δ( ) ( ) −=

≤ ≤ ∈
( )

max

,
,

0
 

а також векторний простір

Ê Ï R R R i Zi i
−

−∞
+∞= = ∈1 , ,� �  з елементами 

X x x R i Zi i= { } ∈ ∈
−∞

+∞
, , ,� � ��  і зі стандартною тополо-

гією повного прямого добутку.
На рис. 3 наведено функції µ τ µ τ1 2( ) ( )� �òà .

Рис. 3. Функції µ τ µ τ1 2( ) ( )� �òà та µ τ µ τ1 2( ) ( )� �òà .

У просторі K-1 визначимо сімейство гільбертових 
підпросторів
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∈ ( )−

=−∞

+∞

∑: ; , , ,� � �

з нормою

X x
i

R

i
2

2 2
1 2

µ µ= < +∞










=−∞

+∞

∑ i

/

.

Позначимо

M max Lτ τ α( ) = [ ]2 0,

і розглянемо нерівність щодо двох змінних 

τ µ∈ +∞( ) ∈ ( )0 0 1, ,� �òà

M lnτ µ µ µ( ) +  < ∈ ( )− −1 2 0 11 1� � � � � � � � � �, , .        (5)

Множина рішень нерівності (5) описується функ-
ціями µ τ µ τ1 2( ) ( )� � �òà , зображено на рис. 3.

Тобто для початкових даних a>0, i Z∈ , початко-
вого моменту часу t і õàðàêòåðèñòèê∈ +∞[ )0, � � � τ , за-
довольняючих умову 0<τ τ< , є рішення { Zi i Z⋅( ) ∈} � �
рівняння (3) типу біжучої хвилі (умова (4))  з ха-
рактеристикою τ , задовольняючи початкову умову 
Z t ai ( ) = .� �Ó  такому рішенні для будь-якого   і∈ Z  
функція Zi ⋅( )  належить простору L Ñ

µτ

1 0 0( ) +∞[ )( ),  
при µ µ τ µ τ∈ ( ) ( )( )1 2, � . Таке рішення є єдиним і 
неперервно залежить від початкової умови а, де 
кожна координата Zi ⋅( ) , і∈ Z , неперервно зале-
жить від початкової умови а як елемент простору 
L Ñ

µτ

1 0 0( ) +∞[ )( ), .
Система (3)-(4) має два стаціонарні рішення типу 

біжучої хвилі:

Z Z1 20 0 0≡ … …{ } ≡ … …{ }, , , , . , , , , , . .� � ∆ ∆ ∆

Очевидно, що такі рішення належать простору 
K2

1
∝  при µ ∈ ( )0 1, .
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Стаціонарне рішення Z Zi
i Z

= { }
∈

 системи рів-
нянь (3) у фазовому просторі K2

1
∝ , µ ∈ ( )0 1, �  є стій-

ким по Ляпунову, якщо існує γ > ≥0 0��é t  такі, що для 
d  ∈K2

1
µ , задовольняє умову d z− <2µ γ , рішення Z(t) 

рівняння (3) з початковою умовою Z t d( ) =  існує; для 
ε σ γ> < <0 0 1� �іñíóє  таке, що при d z− <2 1µ σ , рішен-
ня Z(t) рівняння (3) з початковою умовою Z t d( ) =  
задовольняє умову d z− <2µ ε  для всіх t > �t .

Тоді стійке за Ляпуновим стаціонарне рішення 
Z Zi

i Z
= { }

∈
 системи рівнянь (3) у фазовому про-

сторі K2
1 0 1µ µ, ,� ∈ ( )  є асимптотично стійким, якщо 

lim .
t

Z t Z
→+∞

( ) − =2 0µ

Визначимо:

τ τ τ τ µ τmax = ≤ ( ) ≥ ∂{ }sup : , .� 2

На інтервалі (0,τmax ] визначається функція 
∂ ( ) = ∂ ( )( )τ µ τmax , 1 , графічно зображена на рис. 4 
(при � �∂ < µ  на рис. 4, а й при � � �∂ > µ  на рис. 4, б).

З цього випливає, що для того, щоб стаціонарне 
рішення z zi

i Z
= { }

∈
,   z zi i= +1 , i∈ Z  типу біжучої 

хвилі системи рівнянь (3) у фазовому просторі K2
1

∝ , 
µ �∈ ( )0 1,  було рішенням транспортної задачі трансна-
ціональної моделі, й виконувалися умови:

− воно стійке за Ляпуновим;
− існують такі γ > ≥0 0� �і t , що для числа d0,  

задовольняючого умову d z0 0− < γ , рішення 
z t z tn n Z
( ) = ( ){ }

∈
� системи (3)-(4) з початковою умо-

вою z t d0 0( ) = �

− для ε > 0  існують 0 2< <σ γ  такі, що з умови 
d z0 0 2− < σ  витікає, що рішення z(t) системи (3)-

(4) з початковою умовою z t d0 0( ) =  задовольняють  
умову z t z( ) − <2µ ε  для всіх t> t  [6].

2. Модель вантажоперевезень з виділеним по-
чатковим портом  відправлення вантажів

Така модель характеризується виділеною початко-
вою точкою відправлення вантажів. Тоді модель мати-
ме стаціонарний порт i=0 і декілька проміжних портів 
i=1,2,.. Як і у першій моделі, організація вантажопото-
ку  здійснюється за допомогою двох технологій.

Перша технологія. У портах з номерами i=1,2… 
діє перша технологія, описана в першій моделі. У по-

чатковому порті i=0 перша технологія визначається 
за допомогою правила взаємодії з наступним портом 
і описується функцією ψ(t), залежною від часу t ≥ 0.�  
Припускаємо, що функція ψ(⋅) є кусково-неперерв-
но-диференційованою. Оскільки початкова точка є 
вузловою, то можна припустити, що вона має досить 
велику потужність, щоб за необхідності на ній можна 
було залучити більшу кількість задіяних вузлів, чого 
не можна зробити на проміжних точках [7].

Друга технологія. Для точок з номерами i=1,2… 
друга технологія в точності повторює другу техноло-
гію з першої моделі. Для початкового порту i=0 дру-
га технологія з попередньої моделі використовується 
для розвантаження, тому швидкість зміни числа за-
діяних вузлів обробки в початковому порту в рамках 
другої технології описується функцією ϕ0 t( ) , яка за-
лежить від кількості задіяних вузлів у початковому 
порту і задовольняє таким умовам:

− на півпрямій −∞( ],∆  тотожно дорівнює нулю;
− на півпрямій ∆,+∞[ )  є спадаючою функцією.
Припустимо, що функції ϕ ϕ0 ⋅( ) ⋅( )� �i  (визначені 

в першій моделі) є нескінченно диференційованими. 
Очевидно, що якщо об’єм вантажу в 0-му порті не 
перевищує ∆, використовується тільки перша техно-
логія.

Таким чином, з урахуванням роботи першої і 
другої технологій процес вантажоперевезень опису-
ється системою диференційних рівнянь:
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2
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   (7)

Клас рішень системи (7) надзвичайно вузький, 
тому для описання реалізовуваних режимів вантажо-
перевезень використовується більш широкий клас рі-
шень, які називаються квазі-рішенням типу біжучої 
хвилі. Ці рішення є кусково-абсолютно-неперервни-
ми, а розриви розташовані в точках(портах), кратних 
характеристикам системи контролю (параметр τ). 

Для початкових даних a > 0 i і∈ …{ }0 1, , � � по-
чаткового моменту часу t ∈ +∞[ )0, , описує всі τ, 
які задовольняють умову 0 < τ <τ  (рис. 2) і функцій 

(а)                                                                                               (б)

Рис. 4. Функція ∂ ( )τ :(а) � �∂ < µ ; (б) � � �∂ > µ
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ψ τ⋅( ) ∈ [ ]( )∞C R0, ,  на півпрямій (τ,+ ° ) існує  єдине 
кусково-неперервне подовження функції ψ( ⋅ ) і відпо-
відне йому квазі-рішення { }zi ⋅( ) +∞

0
 типу біжучої хвилі 

з характеристикою τ системи (7) у фазовому просторі 
K2

1
∝ , µ µ τ µ τ∈ ( ) ( )( )1 2, , що задовольняє початковій 

умові z t ai ( ) = . Таке квазі-рішення є єдиним, непе-
рервно залежить від початкової умови а і функції ψ(⋅) .

Це означає, що в усіх портах у моменти часу, 
кратні характеристиці контролю, необхідно різко 
змінювати кількість задіяних вузлів. Така процедура 
потребує підключення додаткових потужностей, які є 
тільки у вузловому початковому порті. Для цього до-
сить  лише в початковому порті в початковий момент 
часу різко змінити кількість задіяних вузлів (змінити 
функцію ψ(⋅) в нормі  L1([0,τ],R), щоб організувати 
контрольований вантажообіг за допомогою визначе-
них технологій (отримати так зване ε -квазі-рішен-
ня, тобто таке квазі-рішення, у якого вказані розриви 
менші ε ). Квазі-рішення типу біжучої хвилі з харак-
теристикою τ називається ε − −êâàçі ðіøåííÿ � типу 
біжучої хвилі з характеристикою τ чи ( ε τ, )-квазі-рі-
шенням, якщо виконуються нерівності:

z k z k k0 00 0 1 2τ τ ε−( ) − +( ) < = …, ,�

Для початкових даних а>0, i ∈ …{ }0 1, , , � почат-
кових моментів часу t ∈ +∞[ )0, , � характеристик τ, 
задовольняючих умові 0 < τ < τ , довільної функції 
ψ( )∈ [ ]( )∞Ñ R0, ,τ  і довільного ε > 0 �  існує функ-
ція  ψ τε ⋅( ) ∈ [ ]( )∞Ñ R0, , , відмінна від  ψ ⋅( )  в околі 
точки 0 така, що її продовження на (τ,+ ° ) та відпо-
відне йому квазі-рішення { ziε ⋅( ) +∞}0

 типу біжучої 
хвилі з характеристикою τ системи (7), задовольняє 
початковій умові  z t ai ε ( ) = , � належить фазовому 
простору K2

1
∝  при µ µ τ µ τ∈ ( ) ( )( )1 2,  і є ( ε τ, )-квазі-

рішенням моделі вантажоперевезень з виділеним по-
чатковим портом  відправлення вантажів [8].

3. Модель вантажоперевезень з виділеними 
початковими портами відправлення і кінцевим 
портом розподілу вантажів

Модель вантажних перевезень з початковим 
портом відправлення вантажу i=0, кінцевою 
кількістю проміжних портів i=1,2,…,m та кінцевим 
портом розподілу вантажів i=m+1. Так само, як і в 
попередніх моделях, організація вантажопотоку 
здійснюється за допомогою двох технологій.

Перша технологія. У портах з номерами 
i=0,1,2,…,m діє технологія описана раніше в моделі 
вантажоперевезень з виділеним початковим портом  
відправлення вантажів. Технологія подачі вантажів 
на початковий порт описується функцією ψ1 0t t( ) ≥, .�  
У кінцевому порту перша технологія визначається 
за допомогою правила взаємодії з попереднім 
портом і описується функцією  ψ 2 0t t( ) ≥, . При 
цьому припускається, що функція ψ1 ⋅( )  є кусково-
нескінченно-диференційованою, а функція ψ 2 ⋅( )  –  
кусково-неперервною.

Друга технологія. Для початкового і проміжних 
портів друга технологія в точності повторює другу 

технологію, описану в двох попередніх моделях. 
Друга технологія для кінцевого порту функціонує 
так само, як і для проміжних портів [9].

З урахуванням першої і другої технологій 
третя модель вантажоперевезень описується такою 
системою диференціальних рівнянь:

⎩
⎨

⎧
�̇�𝒛𝒛𝒛𝟎𝟎𝟎𝟎(𝒕𝒕𝒕𝒕) = 𝝍𝝍𝝍𝝍𝟏𝟏𝟏𝟏(𝒕𝒕𝒕𝒕)− 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒛𝒛𝒛𝒛𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒛𝒛𝒛𝒛𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝝋𝝋𝝋𝝋𝟎𝟎𝟎𝟎(𝒛𝒛𝒛𝒛𝟎𝟎𝟎𝟎), 𝒕𝒕𝒕𝒕 ∈ [𝟎𝟎𝟎𝟎, +∞)

�̇�𝒛𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒕𝒕𝒕𝒕) = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒛𝒛𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊−𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟐𝟐𝟐𝟐𝜶𝜶𝜶𝜶𝒛𝒛𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒛𝒛𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊+𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝝋𝝋𝝋𝝋(𝒛𝒛𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊), 𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟐𝟐, … ,𝒎𝒎𝒎𝒎, 𝒕𝒕𝒕𝒕 ∈ [𝟎𝟎𝟎𝟎, +∞)
�̇�𝒛𝒛𝒛𝒎𝒎𝒎𝒎+𝟏𝟏𝟏𝟏(𝒕𝒕𝒕𝒕) = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒛𝒛𝒛𝒛𝒎𝒎𝒎𝒎 − 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒛𝒛𝒛𝒛𝒎𝒎𝒎𝒎+𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝝋𝝋𝝋𝝋𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒕𝒕𝒕𝒕) + 𝝋𝝋𝝋𝝋(𝒛𝒛𝒛𝒛𝒎𝒎𝒎𝒎+𝟏𝟏𝟏𝟏), 𝒕𝒕𝒕𝒕 ∈ [𝟎𝟎𝟎𝟎, +∞)

𝒛𝒛𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒕𝒕𝒕𝒕) = 𝒛𝒛𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊+𝟏𝟏𝟏𝟏(𝒕𝒕𝒕𝒕 + 𝝉𝝉𝝉𝝉),       𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟐𝟐, … ,𝒎𝒎𝒎𝒎, 𝒕𝒕𝒕𝒕 ∈ [𝟎𝟎𝟎𝟎, +∞)
  (8)

Клас рішень системи (8) також надзвичайно вузький, 
тому для опису реалізовуваних вантажоперевезень 
використовується квазі-рішення (є розриви в точках, 
кратні характеристиці системи контролю) типу біжучої 
хвилі. 

Для початкових даних а > 0, i m�∈ … +{ }0 1 1, , ., ,  
початкового моменту часу t ∈ +∞[ )0, , характеристик 
τ, що задовольняють умові 0 < τ < τ , (рис. 2), 
функції ψ1(⋅)∈ [ ]( )∞Ñ R0, ,τ  і ψ2(⋅)∈ [ ]( )Ñ R0, ,τ  є 
єдині кусково-неперервні продовження функцій 
ψ1(⋅) і ψ2(⋅) та відповідне їм квазі-рішення { zi m⋅( ) +}0

1  
типу біжучої хвилі з характеристикою τ системи 
(8) у фазовому просторі K2

1
∝  , µ µ τ µ τ∈ ( ) ( )( )1 2, , 

які задовольняють початковій умові z t ai ( ) = .  Таке 
квазі-рішення є єдиним і неперервно залежить від 
початкової умови а та функцій  ψ1(⋅) і ψ2(⋅).

Така сама умова справедлива і для моделі з 
виділеним початковим портом відправки вантажів, за 
допомогою різкої зміни числа вузлів у початковому 
порту в початковій період часу можна організувати  
контрольований вантажопотік (отримати ε -квазі-
рішення).

Для початкових даних а>0, i m∈ … +{ }0 1 1, , , , � �
початкових моментів часу t ∈ +∞[ )0, , характеристик 
τ, що задовольняють умові 0 < τ < t , довільних 
функцій ψ1(⋅)∈ [ ]( )∞Ñ R0, ,τ  і ψ2(⋅)∈ [ ]( )Ñ R0, ,τ  
та випадкового ε > 0  існує функція ψ1 ε (⋅)
∈ [ ]( )∞Ñ R0, ,τ , відмінна від ψ1(⋅) в околі точки 0, така, 
що продовження функцій ψ1 ε (⋅) і ψ2(⋅) на (τ,+ ° ) та 
відповідне їм квазі-рішення { zi m

ε ⋅( ) +}0
1  типу біжучої 

хвилі з характеристикою τ системи (8) задовольняє 
умові z t aiε ( ) = , належить фазовому простору K2

1
∝   

при µ µ τ µ τ∈ ( ) ( )( )1 2,  і є ( ε τ, )-квазі-рішенням 
моделі вантажоперевезень з виділеним початковим 
портом  відправлення вантажів [10].

4. Модель вантажоперевезень по круговому 
ланцюжку портів

Модель вантажоперевезень по круговому лан-
цюжку портів

Четверта модель є частковим варіантом першої 
моделі й описує транспортні вантажоперевезення по 
круговому ланцюгу з n портів. Для дослідження такої 
моделі необхідне рішення системи (3)-(4), що задо-
вольняє такій додатковій умові:

z t z ti i n( ) = ( )+ , i∈ ∈ +∞[ )Z t, ,� 0 .

Таким чином, ця модель описується такою системою:
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    (9)

Якщо { }zi i Z⋅( ) ∈  є рішенням системи (9), то для i
∈ Z  функція zi ⋅( )  періодична з періодом τn.

Вирішення системи (9) залежить від розв’язання 
такої системи:
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z t z z z
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i i i

1 1 2 1

1

2 0
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 0,
    (11)

Якщо система (10)-(11) має рішення, то воно буде 
періодичним з періодом τn. Одним з таких рішень є ста-
ціонарне рішення (∆, ∆, ∆ ..., ∆ ). Для пошуку інших 
рішень (якщо вони існують) потрібні всі рішення сис-
теми диференціальних рівнянь (1) (тобто рішення типу 
біжучої хвилі, що задовольняють умовам (11)).

Для довільних α > 0, δ > 0 всі рішення системи ди-
ференціальних рівнянь (10) з координатами початково-
го значення, більшими 0, обмежені. Більше того, кожна 
координата рішення знизу обмежена нулем, а зверху 
асимптотично обмежена значенням ∆.

Стаціонарне рішення (∆, ∆, ..., ∆) системи диферен-
ціальних рівнянь (10) є локально стійким за Ляпуновим 
у першому наближенні [11].

Для визначення області стійкості вказаного рі-
шення система диференціальних рівнянь (10) ви-
рішена чисельно за допомогою методу Рунге-Кутта 
4-го порядку.

Для α  > 0 і δ  > 0 область стійкості стаціонарного 
рішення (∆, ∆, ..., ∆) системи диференціальних рівнянь 
(10) з додатними координатами початкового значення 

зводиться до стаціонарного рішення системи рівнянь 
(∆, ∆, ..., ∆).

З вищевказаного витікає, що рішення системи ди-
ференціальних рівнянь (10) з додатними координата-
ми початкового значення обмежено; більше того, воно 
зводиться до стаціонарного рішення (∆, ∆, ..., ∆). Отже, 
інших періодичних рішень, крім стаціонарного рішен-
ня (∆, ∆, ..., ∆), система диференціальних рівнянь (10) з 
додатними координатами початкового значення не має. 
Це, своєю чергою, означає, що система  (10)-(11) з до-
датними координатами початкового значення, крім ста-
ціонарного рішення (∆, ∆, ..., ∆), не має інших рішень. 
Таким чином, вихідна система (9) з додатними коорди-
натами початкового значення має єдине рішення типу 
біжучої хвилі, а саме  стаціонарне рішення (∆, ∆, ..., ∆).

Наведений підхід до розв’язання транспортної за-
дачі може бути використаний також під час розв’язання 
інших завдань, що не належать до вантажоперевезень. 
У цьому разі змінні, які визначають ефективність, ма-
ють різний зміст залежно від конкретного завдання.

Тобто транспортну задачу можна застосувати в 
будь-якому процесі як у виробництві, так і для опти-
мізації процесів обробки даних. А вживання  методів 
оптимізації застосованих у всіх моделях вантажопере-
везень,  які присутні в бібліотеках Mashine Learning, 
допомагає виключати з розрахунків оптимізації лю-
дину і знизити її роботу до мінімуму за допомогою 
комп’ютерної оптимізації [10].

ВиСНОВКи
Якщо підбити підсумки статті, то можна сказати, 

що тип вантажоперевезень вибирається системою 
на основі поставленої задачі перевезення вантажу. 
Після цього комп’ютер обирає потрібний алгоритм 
для побудови маршруту й завантаження вантажу для 
оптимального вантажоперевезення.
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Abstract. The aim of the researching is to formulate the problem of normalizing the 
structure of the fuel balance of Ukraine’s power engineering sector, shipbuilding and 
marine infrastructure companies indicating ways to solve it. Methods of classification, 
induction, analogy are used. The extremely important global task facing mankind is 
shown to protect the environment from the increasing harmful effects on it from rap-
idly developing world production, especially its power engineering industry on organic 
fuel. The problems of the current state of the power engineering sector of Ukraine, in-
cluding power plants at shipbuilding and marine infrastructure enterprises, are consid-
ered. The emerged important and complex problem of the normalization of the structure 
of its fuel and energy balance is highlighted and analyzed. The features of the current 
state of the current park of boiler equipment are highlighted. The current available 
directions and ways to solve the urgent and urgent problems were critically analyzed. 
The feasibility of reducing the share of expensive imported gas-oil fuel in the fuel and 
power engineering balance of domestic power engineering, in particular in the balance 
of shipbuilding enterprises and maritime infrastructure, is shown. The feasibility and 
the possibility of increasing the share of cheap domestic solid and domestic artificial 
gaseous fuel, the production of which is to be organized in the country, are shown. The 
influence of the main factors on the conditions and possibilities of solving the complex 
interrelated problems of the considered problem of developing the fuel and power en-
gineering balance of domestic power engineering and its parts in the visible perspec-
tive is shown. The most probable outlines of the development issues in Ukraine in the 
visible perspective of power equipment consuming organic fuel are outlined. The stra-
tegic importance is shown in the broad perspective of the development in the country 
of a comprehensive large-scale use of domestic solid fuel as the main prospective and 
reliable source of energy. It was noted that the transfer of a gas-oil fuel boiler system 
to solid fuel is a relatively complex scientific and organizational-technical problem, 
which is not always amenable to an acceptable solution for a number of reasons. The 
importance of the quality of the process of managing the formulation, organization and 
implementation of a comprehensive program for the development of energy including 
shipbuilding and marine infrastructure power plants, based on organic fuel, in all ele-
ments of this program, was emphasized.
Key words: solid fuel, gas fuel oil, boiler, shipbuilding, natural environment, world power 
engineering.
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Анотація. Метою дослідження є формулювання проблеми нормалізації структури паливного балансу 
енергетики України, підприємств суднобудування та морської інфраструктури, пропозиція доцільних шляхів 
її вирішення. Використано методи класифікації, індукції, аналогії. Показано виключно важливе глобальне 
завдання перед людством захисту навколишнього природного середовища від посиленого шкідливого 
впливу на нього з боку світового виробництва, яке інтенсивно розвивається, особливо його енергетичної 
галузі на органічному паливі. Розглянуто проблематику нинішнього стану енергетики України, в тому числі 
енергоустановок на підприємствах суднобудування та морської інфраструктури. Виділено та проаналізовано 
важливу і складну проблему нормалізації структури паливно-енергетичного балансу енергетики України. 
Виділено особливості нинішнього стану діючого парку котельного обладнання. Критично проаналізовано 
сучасні доступні напрями та шляхи вирішення поставлених гострих і невідкладних завдань проблеми. 
Показана доцільність зниження частки дорогого імпортного газо-мазутного палива в паливно-енергетичному 
балансі вітчизняної енергетики, зокрема в балансі підприємств суднобудування та морської інфраструктури. 
Показана доцільність і можливість збільшення частки дешевого вітчизняного твердого, а також вітчизняного 
штучного газоподібного палива, виробництво якого належить організувати в країні. Відзначено вплив основних 
факторів на умови та можливості вирішення складних взаємопов’язаних завдань цієї проблеми розвитку 
паливно-енергетичного балансу вітчизняної енергетики та її частин у видимій перспективі. Окреслено 
найбільш ймовірні контури проблематики розвитку в Україні енергетичного обладнання, яке споживає 
органічне паливо. Показано стратегічне значення в широкій перспективі розвитку в країні комплексного 
широкомасштабного використання вітчизняного твердого палива як основного перспективного і надійного 
джерела енергії. Відзначено, що переведення котельних установок, які працюють на газо-мазутному паливі, на 
тверде паливо являє собою відносно складну наукову й організаційно-технічну задачу, яка не завжди піддається 
прийнятному  вирішенню. Наголошено на важливості якості процесу управління постановкою, організацією 
і здійсненням комплексної програми розвитку енергетики, в тому числі енергоустановок суднобудування та 
морської інфраструктури, на органічному паливі у всіх елементах цієї програми.
Ключові слова: тверде паливо, газо-мазутне паливо, котельна установка, суднобудування, природне 
середовище, світова енергетика.
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Постановка задачи. Процесс развития челове-
чества сложен и многогранен, характеризуется полу-
чением результатов разного рода и качества. Наряду 
с получением блистательных, эпохальных результа-
тов, решений возникают и негативные последствия 
использования отдельных полученных решений.

В течение последних двух столетий было создано 
мировое производство, обеспечивающее существо-
вание и развитие человечества и построение базы 
для последующего прогрессивного его развития в 
будущем. В том числе была создана энергетическая 
база производства, в частности, энергопредприятия 
судостроения и морской инфраструктуры.

В историческом процессе своего развития чело-
вечество столкнулось с необходимостью решения 
множества задач разного характера, различного со-
держания и объёма, разной актуальности и разной 
степени сложности. С течением времени усложнение 
задач привело к формированию комплекса серьёз-
ных, сложных проблем. Среди них своим значени-
ем выделяется проблема спасения природной среды 
(ПС) от гибели под вредным, все более агрессивным 
воздействием развивающегося мирового производ-
ства, её энергетической отрасли, в частности, энер-
гопредприятий судостроения и морской инфраструк-
туры. 

Анализ последних исследований и публикаций.  
Важно отметить, что степень вредного воздействия 
на ПС разных отраслей мирового производства 
разная. Наиболее агрессивным является многосто-
роннее, представленное всеми разделами физики, 
воздействие мировой энергетики, её стационарной 
и транспортной частей [1–3]. Оказалось, что энер-
гетика и в её составе энергопредприятия судострое-
ния и морской инфраструктуры – наиболее развитая, 
важная и полезная для человечества техническая от-
расль является одновременно наиболее агрессивной, 
опасной по отношению к ПС, к живой природе, в том 
числе к человечеству [4].

Выделение не решённых ранее частей общей 
проблемы. Состояние ПС, неживой природы и жи-
вой природы непрерывно ухудшается. Есть основа-
ние считать, что точка возврата её к исходному состо-
янию пройдена. Стоит глобальная задача добиться 
компенсации действующего вредного воздействия.

Сложившееся угрожающее состояние ПС, не-
отложная необходимость принятия срочных гло-
бальных мер по её защите сформировали наиболее 
важную и сложную проблему среди стоящих перед 
человечеством проблем современности.

Таким образом, сформировалась глобальная про-
блема спасения ПС от грозной опасности, надвига-
ющейся со стороны возрастающего вредного воз-
действия бурно развивающейся мировой энергетики. 
Острота проблемы нашла отражение, в частности, в 
документах мирового значения: в Киотском прото-
коле 1997 года по сокращению выброса парниковых 
газов и в Парижском соглашении по сокращению 
концентрации СО2 в атмосфере.

В Украине в производственной базе государства 
энергетика занимает важное место, является базовой 
отраслью. Среди частей отечественной энергетики 
важное место принадлежит энергетическим объ-
ектам судостроительной отрасли и морской инфра-
структуры. Существенное значение хозяйственного 
и оборонного аспектов функционирования этой ча-
сти отечественной энергетики очевидно. 

Цель исследования – формулирование пробле-
мы нормализации структуры топливного баланса 
энергетики Украины, в том числе энергопредприятий 
судостроения и морской инфраструктуры, указание 
путей её решения.

Методы, объект и предмет исследования.  
Объектом исследования служит структура топливно-
энергетического баланса энергетики Украины. Пред-
метом исследования является комплекс мероприятий 
по нормализации структуры топливно-энергетиче-
ского баланса. Использованы методы классифика-
ции, индукции, аналогии.

Основной материал. Как известно, в энергетике, 
работающей на органическом топливе, используют 
топливо трёх видов: твёрдое, жидкое и газообразное. 
При этом основным является твёрдое топливо (ТТ). 
Основную часть используемого в энергетике ТТ со-
ставляет ископаемое топливо: торф, бурый уголь, ка-
менный уголь, антрацит, горючий сланец.

В разведанных запасах топлива на территории 
Украины на долю ТТ приходится около 95%, на долю 
жидкого топлива – около 2%, на долю газообразного 
– около 3%.

В Украине в структуре топливно-энергетиче-
ского баланса энергетики на органическом топливе 
дешёвое отечественное ТТ составляет лишь около 
55%, природный газ – около 40%, мазут – около 5%. 
При этом используемый природный газ на 80% – им-
портный, мазут – импортный. Отметим, что цена им-
портного топлива непомерно высока по сравнению с 
ценой отечественного топлива.

Отметим, что в тепловом балансе отечественной 
энергетики доля теплоты, получаемой от сжигания 
весьма дорогого импортного топлива, слишком вы-
сока. Это недопустимо осложняет экономическую и 
организационно-техническую обстановку в топлив-
но-энергетическом комплексе и в производственной 
сфере государства в целом. Это негативно отражается 
на условиях и показателях работы не только энерге-
тики, но и всех отраслей производства, в частности, 
горнодобывающей отрасли, машиностроения, судо-
строения, железнодорожного и водного транспорта, 
объектов судостроения и морской инфраструктуры, 
сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы 
и так далее.

В связи с изложенным сформировалась важная, 
острая, трудная и неотложная проблема нормализа-
ции структуры топливно-энергетического баланса 
энергетики (далее – Проблема нормализации) на ор-
ганическом топливе. Проблема имеет государствен-
ный уровень важности. Решение проблемы должно 
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привести к разрешению сложившегося несоответ-
ствия между потребностями энергетики и реальны-
ми возможностями их удовлетворения. Это опреде-
ляет чрезвычайную актуальность рассматриваемой 
проблемы. 

Возникла необходимость разработки и осущест-
вления на государственном уровне программы меро-
приятий по решению задач проблемы.

Сущность проблемы нормализации состоит в ис-
ключении сопряжённых факторов, обусловивших её 
возникновение и действие. Факторов два следующих:

– первый фактор – высокая цена импортного 
жидкого и газообразного (газо-мазутного) топлива,

– второй фактор – большая доля импортного то-
плива в топливно-энергетическом балансе энерге- 
тики. 

Возможное реальное решение задач проблемы 
состоит в изыскании и использовании доступных пу-
тей и средств для ослабления и исключения влияния 
указанных двух тесно сопряжённых факторов.

Анализ сложившейся обстановки свидетельству-
ет о высокой степени сложности, масштабности, го-
сударственной важности указанных задач и особен-
но их сочетания в целом.

Ныне в условиях сложившейся обстановки ре-
шение проблемы возможно на основе нормализации 
структуры топливного баланса предприятий отрас-
ли, в частности энергопредприятий судостроения и 
морской инфраструктуры, путём вытеснения из него 
дорогостоящего импортного газо-мазутного топли-
ва. Для этого необходимо решить две сложные ком-
плексные задачи. 

Рассмотрим основные аспекты этих задач. 
Первая задача – последовательное вытеснение 

из топливного баланса энергетики дорогостоящего 
импортного газо-мазутного топлива недорогим от-
ечественным твёрдым топливом.

Решением рассматриваемой первой задачи явля-
ется перевод части котельных, работающих на газо-
мазутном топливе, на сжигание твёрдого топлива.

Следует отметить, что в рамках данной задачи 
основной интерес и значительную сложность пред-
ставляет сопоставительный анализ технических 
характеристик и ранжирование рассматриваемой 
группы газо-мазутных котельных по содержанию и 
очерёдности работ в программе перевода их на твёр-
дое топливо. 

В этом отношении учёту и всестороннему анали-
зу подлежит ряд вопросов: свойства и особенности 
каждого газо-мазутного котла, установленного в ко-
тельной, прежде всего следующие:

– тип,
– единичная тепловая мощность,
– остаточный ресурс,
– место расположения промплощадки котельной 

в населённом пункте, 
– возможность и степень удобства создания твёр-

дотопливной и золо-шлаковой инфраструктуры на 
промплощадке котельной,

– расстояние котельной от жилых зданий и транс-
портных коммуникаций микрорайона расположения 
котельной в населённом пункте и другие.

Перевод котельных на твёрдое топливо требует 
тщательного анализа прогнозируемой экологической 
обстановки в районе расположения котельной. Проект-
ные уровни выброса и сброса вредных веществ, осо-
бенно выброса золы, в районе расположения котельной 
после перевода её на твёрдое топливо не должны пре-
вышать предельно допустимых значений [5].

Уровень технологической эффективности котлов 
в высокой степени зависит от качества сжигаемого 
твёрдого топлива и стабильности его свойств во вре-
мени. При этом уровень чувствительности к качеству 
топлива тем выше, чем ниже единичная тепловая 
мощность котла. Эти важные обстоятельства требу-
ют обеспечить повышение уровня производственной 
культуры в сфере подготовки и поставки потребите-
лям твёрдого топлива. Кондиционирование твёрдого 
топлива, в том числе по гранулометрическому соста-
ву, является обязательным элементом подготовки со-
ртового товарного твёрдого топлива.

Приведённые вопросы – сложная комплексная 
научная и организационно-техническая задача, тре-
бующая системного подхода к её решению в рамках 
заданных содержания, объёма, качества и сроков вы-
полнения работ по переводу на твёрдое топливо, а 
также объёма предстоящих ресурсовложений.

Анализ сложившейся обстановки показывает, 
что степень научно-технической готовности отече-
ственной энергетики и других отраслей производ-
ства к решению первой задачи может быть оценена 
как хорошая. При этом необходимо и важно обеспе-
чить надлежаще высокий профессиональный потен-
циал кадров исполнителей всех административных, 
должностных уровней. 

Важно отметить тот факт, что задача перевода 
газо-мазутной котельной на твёрдое топливо весьма 
сложна во всех отношениях. Перевод может оказать-
ся целесообразным в ограниченном числе случа-
ев. При этом чаще всего котельная нуждается не в 
модернизации, а в реконструкции или техническом 
перевооружении.

Строительство в Украине новых котельных раз-
ной единичной тепловой мощности в значительной 
степени должно опираться на применение твёрдого 
топлива. При этом, в частности, целесообразно ши-
роко применять котельно-топочные системы низко-
температурного псевдоожиженного (кипящего) слоя 
(пузырькового, циркуляционного), способные высо-
коэффективно использовать низкокачественное твёр-
дое топливо. Эти положения приобрели норматив-
ный характер и достойны пристального внимания.

Условия предстоящего решения рассматривае-
мых здесь задач проблемы нормализации структуры 
топливного баланса усложняет необходимость реше-
ния задач обострившейся проблемы обновления из-
ношенного оборудования энергетических установок. 
Особо сложной является проблема обновления парка 
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котлов (60 тысяч агрегатов), более 95% которых от-
работало 1,5–2,5 ресурса.

Вторая задача – последовательное вытеснение из 
топливного баланса энергетики дорогостоящего им-
портного газо-мазутного топлива недорогим отече-
ственным (искусственным) газообразным топливом.

Здесь следует указать на то важное обстоятель-
ство, что в принципе возможное использование от-
ечественного недорогого природного газа вместо до-
рогого импортного газо-мазутного топлива следует 
считать средством временным и вспомогательным. 
Это объясняется тем, что весьма скромные (по срав-
нению с колоссальными запасами отечественного 
твёрдого топлива) запасы природного газа в Украи-
не делают целесообразным использование его в ка-
честве ценнейшего ископаемого химического сырья 
для ряда отраслей отечественного производства, а не 
в качестве топлива.

Проводимые НИИ угольных энерготехноло-
гий НАН Украины научно-технические изыскания 
и организационно-технические разработки в про-
мышленности приближают начало промышленного 
производства и появление на рынке отечественных 
продуктов пиролиза твёрдого топлива – искусствен-
ного газообразного топлива и искусственного жидко-
го (дизельного) топлива. Актуальной также является 
разрабатываемая технология получения газа пиро-
лиза твёрдого топлива в кипящем слое под давлени-
ем для перспективных парогазовых энергетических 
установок [6–8].

Кроме этого, возможно предстоящее увеличение 
добычи природного газа морскими платформами на 
шельфе Чёрного моря. 

Эти источники газообразного топлива – искус-
ственного и естественного – приобретают черты 
фундаментальности и долговечности. При надле-
жащем успешном их развитии существующая ныне 
потребность импорта газо-мазутного топлива может 
выродиться, что чрезвычайно важно.

Доступные государственные возможности сле-
дует активнее направлять также на развитие добычи 
шахтного метана и производства биогаза из отходов 
сельскохозяйственного производства. Единичные 
подобные действующие источники дешёвого газоо-
бразного топлива успешно работают на территории 
Украины. При увеличении числа подобных источ-
ников шахтного метана и биогаза они, в районе их 
расположения, в состоянии обеспечить газо- и тепло-
снабжение потребителей малой и средней тепловой 
мощности.

Объективная степень научно-технической готов-
ности науки, энергетики и других отраслей произ-
водства к решению этой второй задачи может быть 
оценена как удовлетворительная. 

Определённые сложности в процессе решения 
второй задачи можно ожидать в отношении решения 
ряда частных задач, особенно в связи с необходимо-
стью создания новой отрасли производства столь же 
важной, сколь и сложной во всех отношениях. При 

этом, однако, организуемое промышленное произ-
водство искусственного газообразного топлива явит-
ся крупным достижением инновационного характера 
и государственного уровня важности. Оно обеспечит 
получение крупного позитивного комплексного эф-
фекта в энергетике и в отечественном производстве 
в целом.

В решении второй задачи рассматриваемой про-
блемы доступно использование ещё одного пути: до-
бычи газообразного топлива, а именно  газа подзем-
ной газификации твёрдого топлива, согласно идее 
Д.И. Менделеева. 

Как известно, в 1934 году на Донбассе была соо-
ружена и успешно испытана первая в мире натурная 
установка подземной газификации твёрдого топлива. 
На основе полученных положительных результатов 
в Подмосковном буроугольном бассейне было орга-
низовано широкое промышленное производство га-
зообразного топлива трестом «Мосподземгаз». Его 
использовали потребители Подмосковья вплоть до 
замены его в 60-х годах природным газом.

Организация добычи в Украине в промышлен-
ном масштабе газа подземной газификации твёрдого 
топлива явится научно- и организационно-техниче-
ским достижением государственной важности. Для 
реализации данной возможности в промышленном 
масштабе необходимы весьма крупные ресурсовло-
жения, недоступные в настоящее время. Однако на-
учно-технические изыскания по данной важной тех-
нической задаче необходимо в нарастающем темпе 
проводить и всесторонне развивать. Инновационное 
качество данной задачи очевидно. 

По соображениям сбережения природной окру-
жающей среды добыча газообразного топлива в виде 
сланцевого газа на территории Украины должна быть 
категорически запрещена.

Отметим, что перевод части действующих ко-
тельных с импортного природного газа на суще-
ственно менее дорогое отечественное газообразное 
топливо, полученное из твёрдого топлива, является 
по существу фактом косвенного вытеснения импорт-
ного газа отечественным твёрдым топливом. В этом 
состоит идея постановки и решения второй из рас-
смотренных выше задач.

Результат использования возможностей решения 
каждой из рассматриваемых двух задач в конкрет-
ной производственной отрасли, районе территории 
по времени будет разным. Он будет определяться в 
каждом случае сочетанием комплекса конкретных 
условий и действующих факторов. Важно то, что при 
оптимальном их выборе результат будет позитивным 
и значительным.

Программа нормализации структуры топливно-
го баланса энергетики отличается высоким уровнем 
значимости, сложности и комплексным характером; 
её успешное решение должно опираться на комплек-
сно-системный подход.

Проблема нормализации структуры топливно-
го баланса является частью аналогичной проблемы 
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развития энергетики. В рамках последней предстоящее 
обновление изношенного оборудования тепловых элек-
трических станций (ТЭС) будет опираться на замену 
паросилового цикла парогазовым циклом. В парогазо-
вых установках (ПГУ) будущего, в их газотурбинной 
части предстоит сжигать отечественное газообразное 
топливо. Его получение целесообразно организовать 
путём решения двух задач, рассмотренных выше. Ос-
ложняющим обстоятельством является необходимость 
решения задач рассматриваемой проблемы параллель-
но с решением задач других неотложных проблем, в 
частности, проблемы обновления изношенного обо-
рудования энергетических установок. Эти обстоятель-
ства относятся также к развитию энергетики в судо-
строении и морской инфраструктуре.

Далее. Решение комплекса задач программы нор-
мализации структуры топливно-энергетического ба-
ланса энергетики может быть успешным только при 
соблюдении ряда важных условий. В их числе одним 
из основных является условие обеспечения (осущест-
вления) высококачественного управления процессом 
разработки программы, практического осуществления 
содержащихся в ней мероприятий, контроля получае-
мых результатов, их критического анализа и оценки.

Практическая реализация этого условия представ-
ляет собой столь же важную, сколь и сложную научную 
и организационно-техническую задачу.

Согласно функциональному назначению, Програм-
ма нормализации должна воздействовать на многочис-
ленные производственные объекты, связанные с про-
изводством и с потреблением энергии (электричества 
и теплоты). Эти объекты сформировали в государстве 
многоуровневую иерархическую административно-ин-
формационную пирамиду, внутри которой между ними 
действуют многочисленные управляющие связи. Каж-
дый объект – элемент пирамиды – получает управляю-
щее воздействие от определённого объекта более вы-
сокого уровня. Управляет он объектами нижестоящих 
уровней.

Уровень эффективности работы действия подоб-
ной производственной системы (её информационной 
модели – пирамиды) определяется режимом её функ-
ционирования в конкретных существующих услови-
ях протекания технологического процесса. А режим 
функционирования производственного (или модель-
ного – информационного) объекта задаётся системой 
автоматизированного управления (АСУ) этим объек-
том. Важно отметить, что, чем выше качество процесса 
управления, тем выше поддерживаемый АСУ уровень 
эффективности функционирования управляемого ею 
объекта.

Таким образом, в конечном счёте, уровень эффек-
тивности функционирования рассматриваемой здесь 
производственной системы определяется качеством 
процесса воздействия на неё со стороны автоматизиро-
ванной системы управления технологическим процес-
сом (АСУ ТП) этой системы.

Следовательно, аналогично уровень эффективно-
сти осуществления Программы нормализации будет 

зависеть от качества процесса воздействия на неё АСУ 
ТП высшего (первого) уровня, стоящего над всеми 
участниками Программы: министерствами, учрежде-
ниями центрального подчинения. Этой первой (глав-
ной) АСУ ТП будут подчинены все другие АСУ ТП, 
ранжированные по их месту (уровню) в информацион-
ной пирамиде Программы нормализации.

Эта новая по назначению АСУ ТП дополнит парк 
АСУ ТП, широко применяемых в отечественной энер-
гетике [9].

Обсуждение полученных результатов исследо-
вания. Предстоящие нормализация структуры топлив-
ного баланса энергетики и обновление парка действу-
ющих автоматизированных котельных установок будут 
активно способствовать повышению уровня их техно-
логической эффективности функционирования, то есть 
повышению уровня её составляющих: экологической, 
экономической и общетехнической эффективности. 
При этом важно отметить, что повышение экологично-
сти котлов – наиболее активных источников опасного 
загрязнения атмосферы – будет иметь большое значе-
ние. Реализации данного технологического эффекта 
будут способствовать системы автоматического управ-
ления котельными установками. 

Следует особо отметить то важное обстоятельство, 
что реализация программы вытеснения импортного га-
зо-мазутного топлива из структуры топливного баланса 
отрасли возможна при использовании комплексно-си-
стемного подхода, всех его аспектов.

Необходимо указать на то, что рассматриваемая 
Программа нормализации может быть реализована 
только при условии надлежащего научно-технического 
обеспечения всех её частей, разделов и элементов. Сре-
ди условий реализации важнейшим условием являет-
ся высокий кадровый потенциал прямых и косвенных 
исполнителей работы над Программой. При этом, как 
известно, качество выполняемых заданий зависит от 
уровня профессиональной квалификации исполнителя 
и уровня их социальной ответственности. Отечествен-
ная энергетика, в том числе энергетика судостроения и 
морской инфраструктуры, располагает подобным ка-
дровым потенциалом. 

При формировании Программы нормализации не-
обходимо отразить все возрастающие современные 
требования мирового научно-технического прогресса. 
Принимаемые в Программе решения любого характе-
ра должны быть в возможно большей степени инно-
вационно насыщенными. В перспективе только такие 
решения будут удовлетворять высоким требованиям, 
предъявляемым к энергетике – передовой отрасли про-
изводства. 

ВыВОДы
1. Перед человечеством стоит проблема защиты 

природной среды от непомерно высокого, возрастаю-
щего с ускорением вредного воздействия производства.

2. Среди отраслей мирового и отечественного 
производства наиболее сильное вредное, комплекс-
ное воздействие на природную среду оказывает 
энергетика.
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3. Сложившееся критическое состояние природной 
среды, неотложная необходимость принятия срочных 
глобальных мер по её защите сформировали наиболее 
важную и сложную проблему современности – пробле-
му спасения природной среды. В условиях Украины, в 
частности, в энергоустановках судостроительных пред-
приятий и морской инфраструктуры, острота пробле-
мы высока.

4. В структуре топливно-энергетического баланса 
энергетики Украины доля отечественного недорогого 
твёрдого топлива составляет около 63%; около 37% со-
ставляет доля непомерно дорогого импортного газо-ма-
зутного топлива. Цена электричества и теплоты весьма 
высока, что существенно осложнило экономическую 
обстановку в производстве и в обществе.

5. Сформировалась проблема нормализации струк-
туры топливно-энергетического баланса энергетики, 
всех её частей, имеющая государственный уровень 
важности и неотложности. Решение проблемы возмож-
но путём решения двух задач.

6. Первая задача – вытеснение из топливно-энер-
гетического баланса энергетики дорогого импортного 
газо-мазутного топлива дешёвым отечественным твёр-
дым топливом.

7. Вторая задача – вытеснение из топливно-энер-
гетического баланса энергетики дорогого импортного 
газо-мазутного топлива дешёвым отечественным ис-
кусственным газообразным топливом.

8. Решение задач рассматриваемой проблемы ус-
ложнено необходимостью параллельно решать задачи 
других неотложных проблем, в частности, проблемы 
обновления изношенного оборудования отечественных 
энергетических установок, особенно парка котлов.

9. В сфере сжигания твёрдого топлива целесообраз-
но решительно расширять применение котельно-топоч-
ной технологии низкотемпературного кипящего слоя, 

позволяющей высокоэффективно сжигать предельно 
низкокачественное твёрдое топливо. 

10. Стратегически важной государственной задачей 
является организация в стране и ввод в действие про-
мышленного производства искусственного газообраз-
ного топлива – газа пиролиза твёрдого топлива и газа 
подземной газификации твёрдого топлива. 

11. В процессе постановки и выполнения Програм-
мы нормализации необходимо большое внимание уде-
лить задачам управления работой её модельной много-
уровневой информационной пирамиды и управления 
функционированием реального комплекса многочис-
ленных производственных объектов, в котором эта про-
грамма воплощается. 

12. Принимаемые в Программе нормализации ре-
шения должны опираться на комплексно-системный 
подход и на применение прогрессивных, инновацион-
но насыщенных научно- и организационно-техниче-
ских решений.

13. Нормализация структуры топливного баланса 
энергетических установок, в том числе установок судо-
строительных предприятий и объектов морской инфра-
структуры, – важное условие повышения уровня тех-
нологической эффективности, в том числе повышения 
уровня их экологической эффективности. 

14. Нормализация структуры топливно-энергетиче-
ского баланса энергетики – необходимое условие реши-
тельного повышения уровня эффективности функцио-
нирования отечественного топливно-энергетического 
комплекса, в том числе оборудования энергетических 
установок в судостроении и в морской инфраструктуре. 

15. Программа нормализации является важным 
разделом программы развития энергетической отрас-
ли Украины. Это явится крупным вкладом в развитие 
энергетики и отечественного производства в целом.
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